


(0) 
 

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Quantitative Analysis 

 
      

    
 

 
   

พัชฎาภรณ์   แสงทามาตย์  
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

 
 
 
 
 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

2556 
 

 



 
คํานํา 

 
 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือรายวิชา  GM11311 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ประกอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี        
ซึ่งครอบคลุมเนื้อทั้งในหลักสูตรปี พ.ศ. 2548 และหลักสูตรปี พ.ศ. 2555 โดยมีเนื้อหาในการเรียน
การสอนครบตามคําอธิบายรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 10 บทเรียน ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ กําหนดการเชิงเส้น การ
แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบมาร์คอฟ  ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการ
แข่งขัน และการจําลองสถานการณ์ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบเพิ่มเติม ประกอบ
กับประสบการณ์วิจัยและประสบการณ์สอนในรายวิชาดังกล่าวกว่า 9 ปี ในเนื้อหาได้ยกตัวอย่าง
ประกอบคําอธิบายวิธีการหาคําตอบให้เข้าใจได้ง่าย จึงเป็นเอกสารที่ค่อนข้างอธิบายเนื้อหาไว้อย่าง
ละเอียด เหมาะสําหรับนักศึกษาใช้ประกอบการเรียนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้เขียนหนังสือและตําราที่ผู้เขียนนํามาอ้างอิง ประกอบการเขียน
เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีทุกท่าน ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิ
ประสาทความรู้และประสบการณ์ต่างๆ และขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นกําลังใจและแรงผลักดันสําคัญ
ในการทําผลงานเล่มน้ี 

หากเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับ
ไว้แต่เพียงผู้เดียว และหากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ e-mail: 
patchada-knot@hotmail.com 

 
 
 
 

  พัชฎาภรณ์   แสงทามาตย ์
         พฤษภาคม 2556 

 
 
 
 
 
 



(2) 

 
สารบัญ 

     
  หน้า 
คํานาํ……………………………………………………………………………………………………………. (1) 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………... (2) 
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………………………….. (7) 
สารบัญภาพ.............................................................................................................. (10) 
แผนบรหิารการสอนประจําวิชา................................................................................. (13) 
  

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 1............................................................................ 1 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ............................................ 3 
 1.1 ความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ................................................ 3 
 1.2 ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ................................................. 5 
 1.3 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ................................................ 6 
 1.4 ขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ................................................... 8 
 1.5 การนําวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้กับธุรกิจ................................. 14 
 1.6 คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ................................................. 16 
 1.7 บทสรุป..................................................................................................... 18 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 20 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 21 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 2............................................................................ 23 
บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ..................................................................................... 25 
 2.1 บทนํา....................................................................................................... 25 
 2.2 องค์ประกอบของการตัดสินใจ.................................................................. 26 
 2.3 เมทริกซ์การตัดสินใจ................................................................................ 27 
 2.4 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ............................................................ 29 
 2.5 ประเภทของการตัดสินใจ......................................................................... 29 
 2.6 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อไมท่ราบความน่าจะเป็น 

ของการเกิดเหตุการณ์ ............................................................................
 

30 
 2.7 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเมื่อทราบความน่าจะเป็นของ 

การเกิดเหตุการณ์....................................................................................
 

47 
 2.8 ค่าที่คาดหวังเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์.............................................. 54 
 2.9 แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree)....................................................... 59 
 2.10 บทสรุป.................................................................................................. 72 

  



(3) 
 

สารบัญ(ต่อ) 
     

  หน้า 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 73 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 76 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 3............................................................................ 77 
บทที่ 3 กําหนดการเชงิเสน้..................................................................................... 79 
 3.1 ความหมาย.............................................................................................. 79 
 3.2 ความเป็นมา............................................................................................. 80 
 3.3 การประยุกต์ใช้กําหนดการเชิงเส้น.......................................................... 81 
 3.4 ข้อตกลงเบื้องต้นของกําหนดการเชิงเส้น................................................. 82 
 3.5 รูปแบบทั่วไปของปัญหากําหนดการเชิงเส้น............................................ 82 
 3.6 การสร้างตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นปัญหาต่างๆ..................................... 85 
 3.7 บทสรุป.................................................................................................... 104 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 106 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 110 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 4............................................................................ 111 
บทที่ 4 การแก้ปัญหากําหนดการเชงิเสน้................................................................ 113 
 4.1 บทนํา....................................................................................................... 113 
 4.2 การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ........................................................................ 113 
 4.3 ลักษณะผลลัพธ์แบบต่างๆ ในการหาคําตอบด้วยวิธีกราฟ........................ 129 
 4.3.1 กรณีคําตอบที่ดีที่สุดมีหลายคําตอบ............................................. 129 
 4.3.2 กรณีคําตอบที่ไม่มีขอบเขต........................................................... 133 
 4.3.3 กรณีคําตอบที่เป็นไปไม่ได้............................................................ 137 
 4.3.4 กรณีตัวแบบที่มีเง่ือนไขแบบรีดันแดนท์....................................... 140 
 4.4 การแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์................................................................. 144 
 4.4.1 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด เง่ือนไขบังคับ 

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับทุกสมการ..................................
 

146 
 4.4.2 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด เง่ือนไขบังคับ 

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับทุกสมการ..................................
 

159 
 4.4.3 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุดหรือตํ่าสุด  

เง่ือนไขบังคับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ.............................
 

165 
 4.4.3.1 วิธี Big-M……………………………………………………….…….. 165 
 4.4.3.2 วิธีปัญหาควบคู่...…………………………………………….…….. 175 



(4) 

สารบัญ(ต่อ) 
     

  หน้า 
 4.4.4 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุดหรือตํ่าสุด เง่ือนไข

บังคับเครื่องหมายเท่ากับ..........................................................
 

183 

 4.5 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์................................................. 193 
 4.6 บทสรุป..................................................................................................... 209 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 210 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 212 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 5............................................................................ 213 
บทที่ 5 การวิเคราะหแ์ละประเมินโครงการ............................................................. 215 
 5.1 บทนํา....................................................................................................... 215 
 5.2 เทคนิคแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)....................................................... 216 
 5.3 เทคนิค PERT และ CPM......................................................................... 220 
 5.4 ขั้นตอนของเทคนิค PERT และ CPM...................................................... 223 
 5.4.1  การศึกษารายละเอียดโครงการ.................................................... 223 
 5.4.2  การสรา้งข่ายงาน.......................................................................... 224 
 5.4.3  การวิเคราะห์ข่ายงาน.................................................................... 238 
 5.5 การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค CPM.................................................. 243 
 5.6 การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT.................................................. 253 
 5.7 การเร่งโครงการ........................................................................................ 261 
 5.8 บทสรุป..................................................................................................... 267 
 แบบฝึกหัดท้ายบท........................................................................................... 268 
 เอกสารอ้างอิง.................................................................................................. 274 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 6............................................................................ 275 
บทที่ 6 ตัวแบบมาร์คอฟ......................................................................................... 277 
 6.1 บทนํา....................................................................................................... 277 
 6.2 ประโยชน์การวิเคราะห์มาร์คอฟ.............................................................. 278 
 6.3 ลักษณะและสมมติฐานของตัวแบบมาร์คอฟ............................................ 279 
 6.4 รูปแบบของการวิเคราะห์มาร์คอฟ............................................................ 281 
 6.5 การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง................................................................. 298 
 6.5.1  การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะในระยะสั้น หรือการหา

ความน่าจะเป็นแบบทานเชียนท์...................................................
 

298 

 



(5) 
 

สารบัญ(ต่อ) 
   

 หน้า 
 6.5.2  การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะในระยะยาว หรือการหา

ความน่าจะเป็นแบบสเตดีเสตท....................................................
 

301 
 6.6 บทสรุป..................................................................................................... 308 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 309 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 312 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 7............................................................................ 313 
บทที่ 7 ตัวแบบแถวคอย......................................................................................... 315 
 7.1 บทนํา....................................................................................................... 315 
 7.2 องค์ประกอบและลักษณะของตัวแบบแถวคอย…………………………………. 316 
 7.3 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในตัวแบบแถวคอย............................................................ 322 
 7.4 ตัวแบบแถวคอยพื้นฐานที่ทําการศึกษา.................................................... 323 
 7.4.1 ตัวแบบแถวคอยแบบ M/M/1 ไม่จํากัดความยาวแถวคอย….…… 323 
 7.4.2 ตัวแบบแถวคอยแบบ M/M/S ไม่จํากัดความยาวแถวคอย.......... 328 
 7.5 การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบแถวคอย......................................................... 333 
 7.6 บทสรุป..................................................................................................... 342 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 343 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 346 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 8............................................................................ 347 
บทที่ 8 ตัวแบบสินค้าคงคลัง................................................................................... 349 
 8.1  บทนํา........................................................................................................ 349 
 8.2  ข้อดีและข้อเสียของการเก็บสินค้าคงคลัง................................................. 350 
 8.3  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง……..…………………….……..……. 352 
 8.4  วัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลัง............................................ 354 
 8.5  หลักการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยดัที่สุด..…………………….….…………. 355 
 8.6  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สดุ และได้รับสนิค้าครบ 

ตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ......................................................
 

357 
 8.6.1  วิธีตาราง....................................................................................... 357 
 8.6.2  วิธีสูตรคณิตศาสตร์....................................................................... 362 
 8.7  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สดุ และไม่ได้รับสินค้าครบ 

ตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อโดยต้องรอ..........................................................
 

365 
 8.8  การหาปริมาณสินค้าสํารอง...................................................................... 367 



(6) 

สารบัญ(ต่อ) 
   

 หน้า 
 8.9  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สดุ เมื่อมีส่วนลดตาม 

ปริมาณการสั่งซื้อ..................................................................................... 
 

372 
 8.10  บทสรุป................................................................................................... 377 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 379 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 382 
   

แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 9............................................................................ 383 
บทที่ 9   ทฤษฎีการแข่งขัน...................................................................................... 385 
 9.1   บทนํา..................................................................................................... 385 
 9.2   เง่ือนไขการแข่งขัน.................................................................................. 386 
 9.3   การแข่งขัน 2 ฝ่ายที่มผีลรวมเป็นศูนย์.................................................... 387 
 9.4   รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน...................................................... 387 
 9.5   การตัดสนิใจเกี่ยวกับทฤษฎีการแข่งขนั.................................................. 389 
 9.6   หลักเกณฑ์ในการแกปั้ญหา.................................................................... 390 
 9.7   ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขนั …............................................... 391 
 9.8   ขั้นตอนของการวิเคราะห์การแข่งขัน...................................................... 393 
 9.9   การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์เป็นเดี่ยว........................................................ 402 
 9.10 การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์เป็นผสม......................................................... 405 
 9.11 บทสรุป.................................................................................................... 417 
 แบบฝึกหัดท้ายบท............................................................................................ 419 
 เอกสารอ้างอิง................................................................................................... 422 
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่ 10.......................................................................... 423 
บทที่ 10 การจําลองสถานการณ์.............................................................................. 425 
 10.1  บทนํา.................................................................................................... 425 
 10.2  ข้อดีและข้อเสียของตัวแบบการจําลองสถานการณ์............................... 427 
 10.3  ขั้นตอนของการจําลองสถานการณ์....................................................... 428 
 10.4  การจําลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติ คาร์โล........................................... 429 
 10.5  การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจําลองอุปสงค์................................... 430 
 10.6  การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง.......................... 437 
 10.7  บทสรุป.................................................................................................. 444 
 แบบฝึกหัดท้ายบท........................................................................................... 446 
 เอกสารอ้างอิง.................................................................................................. 448 
   

บรรณานุกรม………………………….………………………………………………..…………….…..... 449 



(7) 
 

 
สารบัญตาราง 

     
ตารางที ่  หน้า 

2.1 แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลได้เพ่ือการตัดสินใจ......................................... 27 
2.2 แสดงการคํานวณกําไรจากการขายนิตยสารต่อสัปดาห์ของตัวอย่างที่ 1.1........ 33 
2.3 แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) จากตัวอย่างที่ 2.1........ 36 
2.4 แสดงการคํานวณกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากตัวอย่างที่ 2.1............................... 37 
2.5 แสดงการคํานวณกําไรจากตัวอย่างที่ 2.2.......................................................... 39 
2.6 แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสจากตัวอย่างที่ 2.2.............................................. 45 
2.7 แสดงการคํานวณค่ากําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากตัวอย่างที่ 2.2........................... 47 
2.8 แสดงข้อมูลเกีย่วกับจํานวนสัปดาห์ที่เคยขายนิตยสารได้จากโจทย์ 

ตัวอย่างที่ 2.1.....................................................................................................
 

48 
2.9 แสดงวิธีการคํานวณค่ากําไรคาดหมาย (EMV)................................................... 51 

2.10 แสดงการคํานวณค่ากําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.3......................... 53 
2.11 แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ของตัวอย่างที่ 2.3................. 54 
2.12 แสดงการคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.5.............................. 57 
2.13 แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ของตัวอย่างที่ 2.5................. 58 
2.14 แสดงการคํานวณกําไรหลังหักค่าเช่าจากการขายส้มตําของแต่ละทางเลือก 

จากตัวอย่างที่ 2.6.............................................................................................. 
 

62 
2.15 แสดงการคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.6............................. 62 
2.16 แสดงกําไรจากการดําเนินงานร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เหตุการณ์ 

ภาวะเศรษฐกิจ................................................................................................... 
 

64 
2.17 แสดงความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายใต้แต่ละทางเลือก 

ประกอบตัวอย่างที่ 2.7...................................................................................... 
 

66 
3.1 แสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสนิค้าจากโรงงานผลิตสองแห่งไปยังคลังสินค้า 

สามแห่ง ของตัวอย่างที่ 3.3............................................................................... 
 

91 
3.2 แสดงจํานวนพนักงานขั้นตํ่าที่ต้องทํางานในแต่ละช่วงเวลา 

ของตัวอย่างที่ 3.5.............................................................................................. 
 

98 
3.3 แสดงรายละเอียดจํานวนครั้งที่สามารถลงโฆษณาได้สูงสุด ค่าใช้จ่าย 

ในการลงโฆษณา จํานวนลูกค้าที่เข้าถึงสื่อ และประสิทธิภาของการนําเสนอ
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ......................................................................................... 

 
 

101 
4.1 แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางซิมเพล็กซ์............................................................ 149 
5.1 แสดงงานย่อยและระยะเวลาของโครงการเปิดสํานักงานสาขาที่ 

จังหวัดอุดรธานีของตัวอย่างที่ 5.1..................................................................... 
 

217 
 

 

 



(8) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     

ตารางที่  หน้า 
5.2 แสดงการวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิคแผนภูมิแกนต์ของบริษัทเมืองแมน 

จํากัด จากตัวอย่างที่ 5.1....................................................................................
 

218 
5.3 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ  

ของตัวอย่างที่ 5.12............................................................................................
 

247 
5.4 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ  

ของตัวอย่างที่ 5.13........................................................................................... 
 

252 
5.5 แสดงการคํานวณเวลาเฉลี่ย (te) และค่าความแปรปรวนแปรปรวน 

ของระยะเวลา (v) ของกิจกรรมย่อยๆ ในโครงการตัวอย่างที่ 5.14................... 
 

256 
5.6 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ  

ของตัวอย่างที่ 5.14............................................................................................
 

257 
5.7 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)................ 259 
5.8 แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดโครงการจากตัวอย่างที่ 5.15……………. 264 
5.9 แสดงผลการเปรียบเทียบการเร่งรัดโครงการ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่าย (Time-cost Tradeoff) จากตัวอย่างที่ 5.15............
 

267 
8.1 แสดงการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อช้ินส่วนประกอบที่ประหยัดต้นทุน 

สินค้าคงคลังทีสุ่ดของตัวอย่างที่ 8.1.................................................................. 
 

359 
8.2 แสดงการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ประหยัดต้นทุน 

สินค้าคลังที่สุด ของตัวอย่างที่ 8.2..................................................................... 
 

361 
8.3 แสดงความต้องการใช้วัตถุดิบชนิด B ในการผลิตสินค้าของบริษัทบีบีเทค  

จํากัดระหว่างรอวัตถุดิบที่กําลังสั่งซื้อล็อตใหม่ จํานวน 51 วัน.......................... 
 

369 
8.4 แสดงความน่าจะเป็นเกีย่วกับความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า  

ของตัวอย่างที ่8.6.............................................................................................. 
 

370 
8.5 แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการสํารองวัตถุดิบของตัวอย่าง 

ที่ 8.6..................................................................................................................
 

372 
9.1 แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน......................................................... 387 
9.2 แสดงผลตอบแทนจากการเลน่เกมทายเหรยีญของผู้เล่นคนที่ 1 และคนที่ 2  

ของตัวอย่างที่ 9.1.............................................................................................. 
 

389 
9.3 แสดงผลตอบแทนของนายดี จากตัวอย่างที่ 9.2................................................ 396 
9.4 แสดงผลตอบแทนของนายใจ จากตัวอย่างที่ 9.2............................................... 397 
9.5 แสดงผลตอบแทนของบริษัทเจริญศร ีจากตัวอย่างที่ 9.3.................................. 398 
9.6 แสดงผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง จากตัวอย่างที่ 9.3................................ 400 
9.7 แสดงผลตอบแทนของการแขง่ขันจาก ตัวอย่างที่ 9.4........................................ 402 
9.8 แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขัน จากตัวอย่างที่ 9.5................................ 403 



(9) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
     
ตารางที ่  หน้า 

  9.9 แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.6................................. 404 
9.10 แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.7................................. 406 
9.11 แสดงอัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาของแต่ละฝ่ายจากตัวอย่างที่ 9.7... 407 
9.12 แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.7................................. 411 
9.13 แสดงอัตราส่วนในการใช้ส่วนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายจากตัวอย่างที่ 9.8.............. 412 
9.14 แสดงกลยุทธ์ทีดี่ที่สุดสําหรับนายแดงและนายดําของตัวอย่างที่ 9.8.................. 414 
10.1 แสดงยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณสมควรจากตัวอย่างที่ 10.1........ 431 
10.2 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวัน 

ของร้านคุณสมควร จากตัวอย่างที่ 10.1.............................................................
 

431 
10.3 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวัน 

ของร้านคุณสมควร จากตัวอย่างที่ 10.1.............................................................
 

432 
10.4 แสดงแผนที่เลขสุ่มสําหรับยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณสมควร 

จากตัวอย่างที่ 10.1............................................................................................
 

434 
10.5 แสดงตารางเลขสุ่ม............................................................................................. 435 
10.6 แสดงการจําลองยอดขายอาหารตามสั่งต่อวัน 10 ครั้งของร้านคุณสมควร  

จากตัวอย่างที่ 10.1........................................................................................... 
 

436 
10.7 แสดงปริมาณยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ 

จากตัวอย่างที่ 10.2........................................................................................... 
 

438 
10.8 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของยอดขายตู้เสื้อผ้าร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์

ของตัวอย่างที่ 10.2............................................................................................
 

439 
10.9 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของ

ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จากตัวอย่างที่ 10.2.......................................................... 
 

439 
10.10 แสดงแผนที่เลขสุ่มสําหรับยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของร้านอุดร- 

เฟอร์นิเจอร์ จากตัวอย่างที่ 10.2....................................................................... 
 

440 
10.11 แสดงการจําลองยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์จํานวน 10 ครั้งของร้านอุดร

เฟอร์นิเจอร์........................................................................................................ 
 

441 
10.12 แสดงการทดลองจําลองสถานการณ์การสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าของร้านอุดร- 

เฟอร์นิเจอร์ จากตัวอย่างที่ 10.2.......................................................................... 
 

442 
10.13 แสดงการจําลองสถานการณ์การสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ 

เมื่อสินค้าปลายงวดเหลือ 11 ตู้ จากตัวอย่างที่ 10.2...........................................
 

443 

  

 



(10) 

 
สารบัญภาพ 

     
ภาพที ่  หน้า 

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ.......................... 4 
1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ.............................................. 9 
2.1 แสดงการสร้างแขนงการตัดสินใจแบบ EMV ของตัวอย่างที่ 2.6....................... 63 
2.2 แสดงการคํานวณกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายในรปูแบบของแขนงการตัดสินใจ  

ของร้านอาหารญี่ปุ่น จากตัวอย่างที่ 2.7............................................................ 
 

65 
2.3 แสดงการวิธีการคํานวณกําไรคาดหมายในรูปแบบของแขนงการตัดสินใจ 

ของร้านอาหารญี่ปุ่น จากตัวอย่างที่ 2.7............................................................ 
 

71 
3.1 แสดงแผนภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปปลายทาง 

ของตัวอย่างที่ 3.3.............................................................................................. 
 

92 
4.1 แสดงจํานวนปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 และสตูรบัวขาว 2 ทีผ่ลิตและ 

มีค่าไม่ติดลบ ของตัวอย่างที่ 4.1........................................................................ 
 

115 
4.2 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับด้านวัตถุดิบมูลสัตว์ของ 

ตัวอย่างที่ 4.1.....................................................................................................
 

117 
4.3 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับด้านวัตถุดิบเศษอาหารพืชสด  

ของตัวอย่างที่ 4.1.............................................................................................. 
 

118 
4.4 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบตามเง่ือนไขบังคับทั้ง 2 เง่ือนไขของตัวอย่างที่ 4.1....... 118 
4.5 แสดงจุดที่เป็นคําตอบตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ของตัวอย่างที่ 4.1.................... 120 
4.6 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 1 ของตัวอย่างที่ 4.2........................ 124 
4.7 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 2 ของตัวอย่างที่ 4.2........................ 125 
4.8 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 3 ของตัวอย่างที่ 4.2........................ 126 
4.9 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับทั้ง 3 เง่ือนไขของตัวอย่างที่ 4.2........... 126 

4.10 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.3................................ 131 
4.11 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.4................................ 136 
4.12 แสดงจุดที่เป็นคําตอบตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ของตัวอย่างที่ 4.4..................... 137 
4.13 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.5................................ 139 
4.14 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.6................................ 142 
4.15 แสดงหน้าจอพร้อมป้อนข้อมูลของโปรแกรม LINDO......................................... 194 
4.16 แสดงหน้าจอหลังป้อนข้อมูลตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นของโปรแกรม  

LINDO............................................................................................................... 
 

195 
4.17 แสดงหน้าจอขั้นตอนการเลือกคําสั่งวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของโปรแกรม LINDO........................................................................................ 
 

195 

 

 



(11) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
     

ภาพที ่  หน้า 
4.18 แสดงหน้าจอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LINDO......................... 196 
4.19 แสดงหน้าจอผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LINDO………………. 196 
4.20 แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ตามตัวอย่างที่ 4.12................................... 198 
4.21 แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ตามตัวอย่างที่ 4.13................................... 203 
5.1 แสดงวิธีการสร้างกิจกรรมจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด..................................... 225 
5.2 แสดงการใช้ลกูศรที่เป็นเส้นตรงและเส้นโค้งในวิธีการสร้างข่ายงาน................... 226 
5.3 แสดงการใช้ลกูศรทับกันและไม่ทับกันในวธีิการสร้างข่ายงาน............................ 227 
5.4 แสดงการกําหนดตัวเลขในวงกลมเพื่อลําดับเหตุการณ์ในวิธีการสร้างข่ายงาน... 228 
5.5 แสดงวิธีการสร้างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของโครงการในการสร้างข่ายงาน..... 228 
5.6 แสดงวิธีการใช้กิจกรรมสมมตใินวิธีการสร้างข่ายงาน......................................... 229 
5.7 แสดงตัวอย่างการใช้กิจกรรมสมมติโดยจําเป็นและไม่จําเป็น............................. 230 
5.8 แสดงการสร้างข่ายของโครงการตัวอย่างที่ 5.8.................................................. 233 
5.9 แสดงการสร้างข่ายงานของโครงการปรับปรุงห้องประชุมของคณะวิทยาการ

จัดการ จากตัวอย่างที่ 5.9..................................................................................
 

234 
5.10 แสดงการสร้างข่ายงานของโครงการจัดสัมมนาวิชาการในวันวิทยาศาสตร์- 

ราชภัฏอุดรธานีประจําปี 2556 ของคณะวิทยาการจัดการ ตัวอย่างที่ 5.10......
 

236 
5.11 แสดงการสร้างข่ายงานโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม ่

จากตัวอย่างที่ 5.11............................................................................................
 

238 
5.12 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม 

ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการจากตัวอย่างที่ 5.12....... 
 

246 
5.13 แสดงกิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤตของโครงการปรับปรุงห้องประชุม 

คณะวิทยาการจัดการ จากตัวอย่างที่ 5.12........................................................ 
 

248 
5.14 แสดงข่ายงานโครงการปรับปรุงบ้านพักของคุณพัชฎาภรณ์ตัวอย่างที่ 5.13....... 249 
5.15 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม 

ในโครงการปรับปรุงบ้านพัก จากตัวอย่างที่ 5.13.............................................. 
 

251 
5.16 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาเสร็จช้าที่สุดของ

กิจกรรม (LF) ในโครงการจากตัวอย่างที่ 5.14...................................................
 

255 
5.17 แสดงผลการวิเคราะห์โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

ก่อนการเร่งโครงการ ของตัวอย่างที่ 5.15..........................................................
 

263 
5.18 แสดงการเร่งรัดกิจกรรม A และ B ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมจาก

ตัวอย่างที่ 5.15.................................................................................................. 
 

265 

 



(12) 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
     

ภาพที ่  หน้า 
 

5.19 แสดงการเร่งรัดกิจกรรม A ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมของตัวอย่าง 
ที่ 5.15…………………………………………………………………………………………………..

 
266 

6.1 แสดงรูปแบบทั่วไปของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix)............. 282 
7.1 แสดงระบบแถวคอยแบบช่องทางเดียวและขั้นตอนเดียว................................... 321 
7.2 แสดงระบบแถวคอยแบบช่องทางเดียวและหลายขั้นตอน.................................. 321 
7.3 แสดงระบบแถวคอยแบบหลายช่องทางและขั้นตอนเดียว.................................. 321 
7.4 แสดงระบบแถวคอยแบบหลายช่องทางและหลายขั้นตอน................................. 322 
8.1 แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังกับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง............. 354 
8.2 แสดงลักษณะความต้องการสินค้าที่สม่ําเสมอ.................................................... 358 
9.1 แสดงกราฟผลตอบแทนที่คาดว่านายแดงจะได้รับของตัวอย่างที่ 9.8.............. 414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



(13) 
 

 
แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 

รหัสวิชา 3593301  หรอื GM11311  

รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

จํานวนหน่วยกิต 3(3-0-6) 

คําอธบิายรายวิชา 
 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ  
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่  ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) เทคนิคการ
ประเมินผลโครงการ (PERT/CPM) กําหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) ตัวแบบมาร์คอฟ 
(Markov Model) ปัญหาแถวคอย (Queuing) ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) ทฤษฎีเกม 
(Game Theory) และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation) 

 
วัตถุประสงคท์ั่วไป   

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถนําหลักการและทฤษฎีการตัดสินใจไปประยุกต์ใช้เพ่ือการตัดสินใจทาง

ธุรกิจได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นตรงในลักษณะต่างๆ และสามารถ

แก้ปัญหาเชิงเส้นตรงด้วยวิธีการต่างๆ ได้   
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ พร้อม

ทั้งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาการบริหารโครงการได้อย่างถูกต้อง 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ ได้แก่ ตัวแบบมาร์คอฟ 

ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการแข่งขัน และตัวแบบการจําลองสถานการณ์ 
6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ตัวแบบเชิงปริมาณและแก้ไขโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษาใน

ลักษณะต่างๆ ที่กําหนดให้ได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และหลักการทางทฤษฎีของตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ 

ไปใช้ในแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในลักษณะต่างๆ ได้ 
 
เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 3  ชั่วโมง 
 ความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
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 ขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 การนําวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้กับธุรกิจ  
 คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 องค์ประกอบของการตัดสินใจ  
 เมทริกซ์การตัดสินใจ  
 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ  
 ประเภทของการตัดสินใจ  
 การตัดสินใจเมือ่ไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์  
 การตัดสินใจเมือ่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์  
 ค่าที่คาดหวังเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ ์  
 แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree)  

 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 3 กําหนดการเชงิเสน้ 3  ชั่วโมง 
 ความหมาย  
 ความเป็นมา  
 การประยุกต์ใช้กําหนดการเชิงเส้น  
 ข้อตกลงเบื้องต้นของกําหนดการเชิงเส้น  
 รูปแบบทั่วไปของปัญหากําหนดการเชิงเส้น  
 การสร้างตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นปัญหาต่างๆ  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 4 การแก้ปัญหากําหนดการเชงิเสน้ 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ  
 ลักษณะผลลัพธ์แบบต่างๆ ในการหาคําตอบด้วยวิธีกราฟ  

 การแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ ์  
 การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 5 การวิเคราะหแ์ละประเมินโครงการ 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 เทคนิคแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)  
 เทคนิค PERT และ CPM  
 ขั้นตอนของเทคนิค PERT และ CPM  
 การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค CPM  
 การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT  
 การเร่งโครงการ  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 6 ตัวแบบมาร์คอฟ 3  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 ประโยชน์การวิเคราะห์มาร์คอฟ  
 ลักษณะและสมมติฐานของตัวแบบมาร์คอฟ  
 รูปแบบของการวิเคราะห์มาร์คอฟ  

 การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะในระยะสั้น และระยะยาว  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 7 ตวัแบบแถวคอย 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 องค์ประกอบและลักษณะของตัวแบบแถวคอย  
 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในตัวแบบแถวคอย  
 ตัวแบบแถวคอยพื้นฐานที่ทําการศึกษา M/M/1 และ M/M/S  
 การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 8 ตวัแบบสินค้าคงคลัง 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
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 ข้อดีและข้อเสยีของการเก็บสินค้าคงคลัง  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง  
 วัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลงั  
 หลักการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สดุ  

 กรณีรับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ  
 กรณีไม่ได้รับสนิค้าครบตามจํานวนทันทีที่สัง่ซื้อโดยต้องรอ  
 การหาปริมาณสินค้าสํารอง  
 การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด เมือ่มีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 9   ทฤษฎีการแข่งขัน 6  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 เง่ือนไขการแข่งขัน  
 การแข่งขัน 2 ฝ่ายที่มีผลรวมเป็นศูนย์  
 รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน  
 การตัดสินใจเกี่ยวกับทฤษฎีการแข่งขัน  
 หลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหา  
 ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  
 ขั้นตอนของการวิเคราะห์การแข่งขัน  
 การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์เปน็เดี่ยว  
 การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์เปน็ผสม  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
   

บทที่ 10 การจําลองสถานการณ ์ 3  ชั่วโมง 
 บทนํา  
 ข้อดีและข้อเสยีของตัวแบบการจําลองสถานการณ์  
 ขั้นตอนของการจําลองสถานการณ์  
 การจําลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติ คาร์โล  
 การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจําลองอุปสงค์  
 การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง  
 บทสรุป  
 แบบฝึกหัดท้ายบท  
 เอกสารอ้างอิง  
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วิธีการสอนและกิจกรรม 
1. ให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับวิชาคํานวณ เพ่ือเปิดรับฟังทัศนคติ

ของผู้เรียนก่อนทําความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่จะเรียน  
2. ปฐมนิเทศเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเสริมกําลังใจ เพ่ือละลาย

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคํานวณ 
3. บรรยายเนื้อหา หลักการคิด และวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

โดยตลอดการบรรยายสอดแทรกวิธีการเรียน การใช้ชีวิต และการดําเนินธุรกิจที่ต้องยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

4. นําเสนอเนื้อหาด้วยสื่อการสอนโปรแกรม Power Point และโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโปรแกรม LINDO 

5. ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา โจทย์ปัญหาเพิ่มเติม พร้อมทั้งแสดง
ตัวอย่างวิธีการคํานวณ เพ่ือแก้โจทย์ปัญหาบนกระดานหรือจอภาพหน้าช้ันเรียน 

6. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมกันคิดและวิเคราะห์โจทย์แบบฝึกหัดท้าย
บทเรียน ปัญหา และกรณีศึกษาที่กําหนดให้ 

7. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมกันสร้างตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ จาก
โจทย์ปัญหาจริง ตลอดจนคิดและวิเคราะห์เพ่ือแก้โจทย์ปัญหาที่สนใจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
โปรแกรม LINDO 

8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและร่วมอภิปรายเนื้อหา วิธีการคํานวณหาคําตอบ ตลอดจนข้อ
สงสัยอ่ืนๆ และตอบข้อซักถามพร้อมสรปุเนื้อหาและเทคนิคต่างๆ โดยอาจารย์ผู้สอน 

9. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการคิด วิเคราะห์และคํานวณหาคําตอบ นอก
ห้องเรียนด้วยตนเอง และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารประกอบการสอน 
2. สื่อการนําเสนอเนื้อผ่านโปรแกรม Power Point และโปรแกรม Microsoft Word 
3. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. โปรแกรมสําเรจ็รูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โปรแกรม LINDO 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล       100   คะแนน 

1) คะแนนระหว่างภาค       70 คะแนน   แบ่งเป็น 
1.1) ความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   10 คะแนน  
1.2) ทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน   10 คะแนน 
1.3) สอบระหว่างภาค   50     คะแนน   

 



(18) 
 

 แบ่งสอบ 2 ครัง้  ดังนี้ 
1.3.1)  สอบระหว่างภาค ครั้งที่ 1    25 คะแนน 
1.3.2)  สอบระหว่างภาค ครั้งที่ 2    25 คะแนน 

2) คะแนนสอบปลายภาคเรียน        30 คะแนน 
      รวม           100 คะแนน 
 
การประเมินผลการเรียน 
คะแนนระหว่าง  80 - 100 คะแนน ได้ระดับ A  
คะแนนระหว่าง  75 - 79 คะแนน ได้ระดับ B+  
คะแนนระหว่าง  70 - 74 คะแนน ได้ระดับ B  
คะแนนระหว่าง  65 - 69 คะแนน ได้ระดับ C+  
คะแนนระหว่าง  60 - 64 คะแนน ได้ระดับ C  
คะแนนระหว่าง  55 - 59 คะแนน ได้ระดับ D+  
คะแนนระหว่าง  50 - 54 คะแนน ได้ระดับ D  
คะแนนระหว่าง   0 - 49 คะแนน ได้ระดับ F  

 

 



 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
3. ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4. ขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
5. การนําวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้กับธุรกิจ 
6. คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
7. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 
2. บอกความหมายของการวิเคราะห์เชิงปรมิาณได้ 
3. บอกเล่าถึงประวัติและความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 
4. อธิบายกระบวนการการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 
5. เขียนแผนผังกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 
6. อธิบายและยกตัวอย่างการนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจได้  
7. อธิบายข้อจํากัดของการแก้ปัญหาตัวแบบเชิงปริมาณด้วยมือ และอธิบายข้อดีของการ
แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 

8. สามารถยกตัวอย่างพร้อมอธิบายจุดเด่นของโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้
แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นอย่างน้อย 3 โปรแกรม 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ให้นักศึกษาเขียนความรู้สึกหรือมุมมองเกี่ยวกับรายวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ ก่อนการ
เรียน เพ่ือตรวจสอบทัศนคติต่อการเรียนในรายวิชานี้ โดยไม่มีผลต่อการวัดผลในการเรียน เพ่ือนําไป
เปรียบเทียบกับทัศนคติหลังจากเรียนรายวิชานี้จบแล้วในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน 

2. ทําความรู้จักเพ่ือนร่วมช้ันเรียน โดยการจับฉลากตามหานามสกุลของคนที่จับฉลากได้ 
เพ่ือไปหาข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู่ ความชอบ งานอดิเรก ลักษณะวิชาที่ชอบเรียน และอื่นๆ  

3. ทํากิจกรรมเสริมกําลังใจเพื่อละลายพฤติกรรมและทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคํานวณ โดยการ
ให้นักศึกษานับ 1 - 5 หรือ 1 – 10 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนนักศึกษาในชั้นเรียน) แล้วแยกกลุ่มนักศึกษา
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ตามหมายเลขที่นับ ต้ังช่ือกลุ่ม ให้นักศึกษาแนะนําตนเองกับสมาชิกในกลุ่มในเรื่องที่อยากบอก แล้ว
หมุนเวียนการทําความรู้จักกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ไปเรื่อยๆ 

4. ปฐมนิเทศและแนะนําวิธีการเรียน การปฏิบัติตนหรือการปรับตัวในการเรียน เกณฑ์การ
ทํางานและแบบฝึกหัด  

5. อธิบายลักษณะของเนื้อหารายวิชา เพ่ือทําความเข้าใจกับผู้เรียน  
6. เสริมกําลังใจในการเรียนวิชาคํานวณ โดยการยกตัวอย่างการเรียนของรุ่นก่อนๆ ที่

ประสบผลสําเร็จ และที่ไม่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือเป็นแนวทางและแรงผลักดันให้ผู้เรียน 
7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและอภิปราย เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน ตลอดจน

เง่ือนไขการเข้าช้ันเรียน การส่งแบบฝึกหัด และการสอบ 
8. นําเสนอเนื้อหาเข้าสู่บทเรียน บรรยายความสําคัญ ความหมาย ประวัติความเป็นมา 

ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนําไปประยุกต์ใช้ และแนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ
แก้ปัญหาตัวแบบเชิงปริมาณ  

9. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน  
10. มอบหมายให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่ผู้สอนในชั้น

เรยีนครั้งต่อไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน  
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point 
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
4. ใบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาก่อนเรียน  
5. ฉลากนามสกุลนักศึกษาในชั้นเรียน ประกอบกิจกรรมละลายพฤติกรรมและทําความรู้จัก

เพ่ือร่วมช้ันเรียน 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80  

 



 
บทที่ 1 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

  
1.1  ความสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารทันสมัย รวดเร็ว มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ประกอบกับปัจจุบันการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีทั้งองค์กรที่ประสบความสําเร็จและองค์กรที่ไม่ประสบ
ผลสําเร็จจนต้องเลิกกิจการ ซึ่งผู้บริหารที่จะสามารถพัฒนาและนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดได้ 
จะต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว และรอบด้าน ใช้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งการตัดสินใจ
โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ลักษณะคือ การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และ
วิจารณญาณเฉพาะส่วนบุคคล และการตัดสินใจโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเข้ามาประกอบการวิเคราะห์  

การดําเนินธุรกิจในอดีตกาลที่มีการแข่งขันน้อย มีกิจการหรือองค์กรทางธุรกิจเพียงไม่กี่ราย 
ผู้บริหารสามารถใช้การตัดสินใจในลักษณะแรกได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจใน
ปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาในองค์กรมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งมียอดขายลดลง 
ผู้บริหารจึงต้องมีการนําข้อมูลการวิเคราะห์เพ่ือวางแผนในการเพิ่มยอดขาย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น จํานวนวัตถุดิบ  
แรงงาน  เงินทุน  ต้นทุนการผลิต ราคาขาย กําลังการผลิต จํานวนลูกค้า และการขนส่ง เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมได้จากงบการเงิน หรือสถิติต่างๆ ที่ฝ่ายต่างๆ ของบริษัทบันทึกไว้ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ช่ือเสียง ภาพพจน์ขององค์กร  ของสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงาน หรือปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลเป็นสถิติหรือตัวเลขได้ 

หากผู้บริหารจะวางแผนเพื่อการเพิ่มยอดขายโดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว จะไม่
สามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มยอดขายได้จริง หากปัญหาเชิงคุณภาพไม่ได้รับการแก้ปัญหาหรือนํามา
วิเคราะห์ร่วมด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจะไม่สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือประสบการณ์
เฉพาะส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประกอบการตัดสินใจควบคู่กันด้วย ดังภาพประกอบที่ 1.1  
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ภาพที่ 1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

ขณะเดียวกันหลายองค์กรมักมองว่า ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เป็นเรื่องยุ่งยาก แต่
ในความเป็นจริงแล้วองค์กรต่างๆ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณไว้ แต่ไม่ได้นํามาใช้วิเคราะห์เพ่ือ
การแก้ปัญหา ซึ่งอาจเกิดจากผู้รวบรวมไม่เข้าใจในปัญหา หรือผู้วิเคราะห์ไม่มีความเช่ียวชาญในการ
วิเคราะห์ข้อมูล จึงทําให้องค์กรส่วนใหญ่ไม่ให้ความสําคัญในการนําข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ 
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าคนหนึ่งมีบัตรเครดิตเพ่ือใช้ซื้อสินค้าจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งจากพฤติกรรม
การซื้อสินค้า เช่น ประเภทสินค้า ปริมาณสินค้า ช่วงเวลา ความถี่ สถานที่หรือห้างสรรพสินค้า 
ตลอดจนวิธีการชําระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต เช่น ชําระที่ธนาคาร ที่ห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ซึ่งสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตล้วนมีข้อมูลเหล่าน้ีของลูกค้าแต่ละคน
อยู่แล้ว และหากต้องการส่งเสริมการขายกับองค์กรต่างๆ หรือร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้ากันจะยิ่ง
เป็นการส่งเสริมการขายและการให้บริการกับองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ขณะที่บางองค์กรอาจมีปัญหาที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือช่วยให้การแก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมากมายหลายโปรแกรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะของปัญหาและข้อจํากัดต่างๆ จึงทําให้การตัดสินใจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความ
ยุ่งยาก และสลับซับซ้อนสามารถทําได้รวดเร็วและแม่นยําย่ิงขึ้น  

ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบการตัดสินใจหลากหลายและ
ครอบคลุมในทุกวงการ ตัวอย่างเช่น การวางแผนผลิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การจัดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการมอบหมายงาน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการตลาดการ
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน การกําหนดนโยบายการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการปัญหาแถวคอย 
และการวิเคราะห์ธุรกิจจากการจําลองสถานการณ์ เป็นต้น  
 
 

ปัญหาในองค์กร 

วิเคราะห์และประมวลผล 

การตัดสินใจ 

วิเคราะห์ปัญหา ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

 

ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
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1.2  ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 Render, Stair and Hanna (2011: 2) กล่าวว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจทางด้านบริหารจัดการโดยมีวิธีการเริ่มต้นจาก
ข้อมูล ซึ่งจะไม่รวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกิดจากอารมณ์ และการคาดคะเน  

ซึ่งสอดคล้องกับ Anderson (2013: 2) ได้อธิบายวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) ไว้ว่า เป็นว ิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการตัดสินใจ ที่จะช่วยให้
ผู้บริหารตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนและการใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

ขณะที่ Taylor (2009: 756) ได้เพ่ิมเติมว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณนอกจากจะเป็นวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร ภายใต้เง่ือนไขด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
แต่ให้เกิดผลดีที่สุด โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์  

สมพล (2544: 2) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ไว้
ว่า เป็นวิธีการหาคําตอบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยวิธีการ
สร้างเป็นตัวแบบ (Model) ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือจําลองสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ
แก้ปัญหาจะอาศัยคําตอบที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารดําเนินธุรกิจภายใต้
สภาพการแข่งขัน และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยํามากย่ิงขึ้นกว่าการใช้ประสบการณ์
เพียงอย่างเดียว 

วินัย (2551: 1) กล่าวว่า เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจด้านต่างๆ  

วีรยา (2543: 2) กล่าวว่า วิธีการเชิงปริมาณเพื่อการจัดการสามารถเรียกได้หลายช่ือ เช่น 
การบริหารเชิงปริมาณ (Quantitative Management) หรือการวิจัยขั้นดําเนินงาน (Operation 
Research) หรือการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ (Decision Science) ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือตรรกวิทยา หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งฝ่ายบริหารใช้แก้ปัญหาที่ประสบอยู่ให้ลุล่วงไป
ด้วยดีโดยสมเหตุสมผล  

ซึ่งสอดคล้องกับกัลยา (2553: 1) ที่ได้สรุปไว้ว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) หรือศาสตร์การบริหาร (Management Science) ในอดีตเรียกว่าการวิจัยดําเนินการ 
(Operation Research: OR) เป็นการนําระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตัดสินใจในงานด้าน
บริหาร ภายใต้เง่ือนไขทางด้านทรัยพากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือให้ได้ผลดีที่สุด โดยเป็นการประยุกต์ใช้
เทคนิคด้านคณิตศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ สําหรับปัญหาด้านบริหาร เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ
ได้ดีขึ้น 

เช่นเดียวกับสุทธิมา (2555: 11) ที่ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Analysis) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจ โดยมี
วิวัฒนาการมาจากวิชาด้านการวิจัยการดําเนินงานหรือการวิจัยปฏิบัติการ (Operation Research)  
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ขณะที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยขั้นดําเนินงาน (Operation Research) นราศรี 
(2538: 6) ได้อธิบายว่า เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่รวบรวมเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนํามาประเมินขึ้นเป็น
ตัวเลขโดยใช้หลักตรรกวิทยา (Logic) และคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกิจการหรือองค์การให้ดี
ขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งๆ มากกว่าที่จะค้นคว้าแนวคิดใหม่ๆ  

จะเห็นว่ามีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณไว้คล้ายกันมาก และสรุป
ได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation Research) เนื่องจากเป็นการนําตัวเลข
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพ่ือจะรวบรวมขึ้นเป็นตัวแบบ และหา
ผลลัพธ์ของตัวแบบที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ แต่การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะมีความหมาย
กว้างกว่าการวิจัยดําเนินงาน เพราะการวิจัยดําเนินงานจะเป็นการสร้างและแก้ปัญหาตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์สําหรับกระบวนการด้านการปฏิบัติการทั่วๆ ไป แต่การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
จัดการจะเน้นการใช้ตัวแบบในการแก้ปัญหาทางการบริหาร ซึ่งสมพล (2544: 2) ได้สรุปลักษณะของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการจัดการไว้ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์จะใช้หลักการอย่างมีหลักเกณฑ์ 
(2) การวิเคราะห์จะต้องพิจารณาถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ทําการศึกษา 
(3) การวิเคราะห์จะต้องตระหนักถึงตัวแปรต่างๆ ของระบบที่ศึกษา 
(4) การวิเคราะห์จะเน้นการบรรลุสิ่งที่ดีที่สุด 
(5) ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์สามารถพิสูจน์ได้ 
(6) โดยปกติการวิเคราะห์จะใช้ระบบการทํางานเป็นทีม 
(7) การวิเคราะห์โดยมากต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณเมื่อปัญหามีความยุ่งยาก 
ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ว่า 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ในการรวบรวมข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนํามาประเมินผลขึ้นเป็นตัวเลข โดยใช้หลัก
ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์ และสถิติ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์การให้ดีขึ้น 
 
1.3  ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) มีวิวัฒนาการมาจากวิชาด้านการวิจัย
การดําเนินงาน หรือวิจัยปฏิบัติการ (Operation Research) ได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยเฟรเดอริก เทย์เลอร์ 
(Frederick W. Taylor) ในต้นปี ค.ศ.1990 โดยมีต้นกําเนิดมาจากการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาทาง
เทคนิคและปัญหาเชิงกลยุทธ์ของวงการทหารเพื่อการสงครามในช่วงนั้น ซึ่งการประยุกต์ใช้
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญหลายสาขา เช่น นักคณิตศาสตร์ นักวิศวกร และนักพฤติกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกัน
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาวิธีการคํานวณ (Anderson, 2013: 2) ซึ่ง
วิวัฒนาการทางทฤษฎี และหลักการต่างๆ ขอลําดับพอสังเขป ดังนี้ 
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 ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เฟรเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) ได้เริ่มประยุกต์วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับงานด้านอุตสาหกรรม โดยศึกษาการทํางานของคนงานในโรงงาน และ
กําหนดเวลามาตรฐานของงานแต่ละประเภทขึ้น 
 เฮนรี่ แกนต์ (Henry L. Gantt) ได้พัฒนาแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ใช้ในการจัดตาราง
การทํางานของเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยพยายามลดเวลาการหยุดชะงักของสินค้าใน
การกระบวนการผลิตให้มากที่สุด ต่อมาได้พัฒนาใช้ในการวางแผนและควบคุมงานที่เป็นโครงการ 
 แฟรงก์ กิลเบรท และลิเลียน กิลเบรท (Frank Gillbert and Lilian Gilbert) ค้นพบวิธีการ
ศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวในการทํางาน และนํามาใช้ในงานอุตสาหกรรมทําให้สามารถ
กําหนดเวลา มาตรฐานในการทํางานแต่ละหน้าที่ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทํางานของคนงาน 
 จอร์จ แบ็บค็อก (George Babcock) ได้สร้างแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับปริมาณการผลิตที่
ประหยัดขึ้นในปี ค.ศ. 1912 และในปี ค.ศ 1915 แฮร์ริส (F.W. Harris) ได้นําไปทดลองใช้ในโรงงาน
ของบริษัทเวสติงเฮาส์ และพัฒนาไปใช้ในการบริหารการผลิตและการบริหารพัสดุคงคลัง 
 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 1914 - 1918 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้มอบหมายให้
ทอมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ทําการศึกษาการกําหนดเส้นทางการเดินเรือที่ปลอดภัยจากเรือดํา
นํ้าของข้าศึกมากที่สุด ทําให้สามารถลดความเสียหายด้านการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างมาก ขณะที่ใน
ประเทศอังกฤษได้พยายามที่จะปฏิบัติงานทางทหารโดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ใช้สมการแสดงผลของ
การต่อสู้ที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากความแข็งแกร่งของกองทัพและกําลังระเบิดของเครื่องมือ 
 ในปี ค.ศ. 1917 เออร์แลง (Erlang) วิศวกรชาวเดนมาร์กได้คิดค้นทฤษฎีแถวคอยโดยใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ แสดงสูตรเวลาการรอคอยเกี่ยวกับปริมาณการใช้
โทรศัพท์เพ่ือใช้แก้ปัญหาการให้บริการโทรศัพท์ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีแถวคอยในปัจจุบัน 
 สุทธิมา (2555: 12) ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศอังกฤษได้
จัดต้ังคณะทํางานขึ้นมาหนึ่งคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้ เ ช่ียวชาญด้านต่างๆ ภายใต้การนําของ
ศาสตราจารย์แบล็กเกตต์ (P.M.S. Blackett) แห่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เพ่ือทําการวิเคราะห์
การปฏิบัติงานของเครื่องเรดาร์ โดยประสานงานกับกองทัพอากาศอังกฤษให้สามารถจับสัญญาณ
เครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามได้รวดเร็ว และได้ส่งเครื่องบินขึ้นไปประจัญบานได้ทันที คณะทํางานคณะนี้
เรียกว่า กลุ่มวิจัยดําเนินงาน (Operation Research Task Group)  

และ วีรยา (2543: 8) ได้กล่าวต่อว่า หลังจากได้มีการจัดต้ังกลุ่มหรือคณะทํางานในลักษณะ
เดียวกันนี้แพร่หลายในวงการทหารของสหรัฐอเมริกาในทุกเหล่าทัพ โดยใช้ช่ือเรียกกลุ่มของแต่ละ
เหล่าทัพ เช่น กองทัพบกต้ังเป็นกลุ่มวิจัยการดําเนินงาน หรือกลุ่มวิเคราะห์การดําเนินงาน กองทัพเรือ
ต้ังเป็นกลุ่มประเมินการดําเนินงาน ในปี ค.ศ. 1947 และกองทัพอากาศริเริ่มต้ังเป็นโครงการ RAND 
เพ่ือแก้ปัญหาการตัดสินใจและกิจการสายการบิน และ 2 ปีต่อมามูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) 
ซึ่งเป็นองค์การที่ไม่มุ่งหวังกําไร ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้ให้ทุนแก่โครงการ RAND เพ่ือใช้ใน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน  
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ในปี ค.ศ.1948 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางทหารได้ถูกนํามาใช้ในวงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ทางธุรกิจอย่างจริงจัง โดยอาศัยความรู้ของนักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจเพ่ือประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มีการออกสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
กว้างขวาง เช่น The Operation Research Quarterly ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์เล่มแรกเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ ตีพิมพ์โดย Operation Research Society ของประเทศอังกฤษ 

ต่อมาปี ค.ศ.1951 สมาคม ORSA (The Operation Research Society of America) โดย
มี Philip M. Morse เป็นประธานสมาคม ได้ตีพิมพ์ Operation Research เป็นสิ่งพิมพ์แรกของ
สมาคม 

และปี ค.ศ.1952 TIMS (The Institute of Management Sciences) ซึ่งเป็นสถาบันที่
เปรียบเสมือนเป็นพ่ีเลี้ยงของสมาคม ORSA ได้ตีพิมพ์วิทยาการจัดการ และหลังจากนั้นทั้ง TIMS และ 
ORSA ได้ออกสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในปี ค.ศ.1971 มีสิ่งพิมพ์ช่ือ 
Decision Sciences ออกโดย The America Institute of Decision Sciences ที่จัดขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเฉพาะ  
  

1.4  ขั้นตอนของวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน (Render, Stair, and 
Hanna, 2011: 2-3) ได้แก่ การกําหนดปัญหา การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวแบบ การหาผลลัพธ์ 
การทดสอบผลลัพธ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการนําผลลัพธ์ไปใช้ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์         
เชิงปริมาณในแต่ละขั้นตอนนั้น ไม่จําเป็นเสมอไปว่าขั้นตอนก่อนหน้าน้ีต้องสําเร็จอย่างสมบูรณ์ก่อนจึง
จะดําเนินงานในขั้นตอนต่อๆ ไปได้ เพราะในบางปัญหาบางขั้นตอนสามารถดําเนินงานไปพร้อมๆ กัน
ได้ เช่น ในระหว่างวิเคราะห์ปัญหาหรือกําหนดปัญหาอยู่น้ันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล หรือสร้างตัว
แบบไปพร้อมๆ กันได้ หรือในบางแบบจําลองข้อมูลจําเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือแปลงค่าหลายครั้ง 
จึงอาจทําให้ต้องทบทวนการสร้างตัวแบบหลายรอบ ขณะเดียวกันระหว่างการการหาผลลัพธ์ หรือการ
ทดสอบผลลัพธ์อยู่น้ันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์ผลลัพธ์ไปพร้อมๆ กันก็ได้ ดังภาพที่ 
1.2  
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ภาพที่ 1.2  ขัน้ตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Render, Stair, and Hanna (2011: 3) 

ยอมรับไม่ได้ 

5. การทดสอบผลลัพธ์  
(Testing the Solution) 

7. การนําผลลพัธ์ไปใช้ 
(Implementing the Result) 

ยอมรับได้ 

2. การรวบรวมข้อมูล 
(Acquiring Input Data) 

4. การหาผลลพัธ์  
(Developing a Solution) 

1. การกําหนดปัญหา  
(Defining the Problem) 

3. การสร้างตัวแบบ  
(Developing a Model) 

6. การวิเคราะห์ผลลัพธ์  
(Analyzing the Result) 

ยอมรับไม่ได้ 

ปัญหาที่
เกิดขึ้น 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหา 

ความสําคัญ
ของปัญหา 
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 จากภาพที่ 1.2 สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้ 
1) การกําหนดปญัหา (Defining the Problem)  

 การกําหนดปัญหาเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ที่ต้องวิเคราะห์
ปัญหาให้เข้าใจ จากการสังเกตการณ์ และจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือทําความเข้าใจกับปัญหา
ให้ชัดเจน เช่น ปัญหายอดขายลดลง ปัญหาการขาดทุน หรือปัญหาต้นทุนการผลิต ผู้วิเคราะห์ต้อง
สามารถระบุได้ว่าปัญหาคืออะไร สําคัญอย่างไรมีขอบเขตหรือลักษณะอย่างไร ต้องการกําไรสูงสุด  
ผลตอบแทนสูงสุด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตํ่าสุด และต้องแจกแจงด้วยว่าปัญหานี้จะมีตัวแปรหรือข้อมูล
อะไรเกี่ยวข้องบ้าง เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของปัญหา ตัวอย่างเช่น ปัญหาการวางแผนการผลิตซึ่งปัญหาสามารถมีได้ 
2 ลักษณะคือ ต้องการกําไรจากการผลิตสูงสุด หรือต้องการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการวางแผนการ
ผลิตตํ่าสุด ซึ่งต้องวิเคราะห์เพ่ือกําหนดปัญหาให้ได้ว่าขณะนี้องค์กรประสบปัญหาด้านใด หากต้องการ
ลดต้นทุนการผลิตให้ตํ่าสุด ต้องจําแนกต่อไปว่าในกระบวนการผลิตน้ันมีส่วนประกอบหรือวัตถุดิบ
อะไรบ้าง แต่ละอย่างบริษัทมีอยู่จํานวนเท่าใด สามารถหาเพิ่มได้หรือไม่ มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ
ได้มาซึ่งส่วนประกอบหรือวัตถุดิบเท่าใด เพ่ือจะได้นําปัญหาหรือเงื่อนไขเหล่าน้ีไปสู่ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป ซึ่งนอกจากจะวิเคราะห์ปัญหาเพื่อระบุขอบเขตและลักษณะของปัญหาแล้ว ผู้
ตัดสินใจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการนําเทคนิคเชิงปริมาณมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหา ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุน – กําไร เพ่ือประมาณผลตอบแทนว่าการนําเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้
ในการแก้ปัญหากับองค์กรคุ้มหรือไม่ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เวลา และอัตรากําลังที่มีอยู่ 

2) การรวบรวมขอ้มูล (Acquiring Input Data) 

 หลังจากกําหนดปัญหาและวิเคราะห์แล้วว่า ปัญหาคืออะไร ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลดิบก่อนนํามาแปรสภาพเพื่อนํามาสนับสนุนปัญหา ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทตามแหล่งที่มา ได้แก่ 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์เก็บรวบรวมเองโดยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทดสอบ การทดลอง หรือแม้แต่การสังเกตการณ์แล้วจดบันทึก
เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางสถิติที่น่าเช่ือถือได้  

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยบุคคลหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ไว้แล้ว เช่น จํานวนประชากรจําแนกตามภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
หรือตัวเลขภาวะเศรษฐกิจจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวเลขการส่งออกและ
การนําเข้าของกรมศุลกากร หรือเอกสารและรายงานประจําปีงบการเงินของฝ่ายบัญชี จากการบันทึก
ยอดสินค้าคงคลัง ซึ่งต้องเป็นข้อมูลจากหน่วยงานที่หน้าเช่ือถือได้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสองลักษณะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบ โดยเฉพาะ
หากเป็นปัญหาใหญ่ขององค์กรที่ต้องการแก้ไข และต้องกระทบกับหลายฝ่ายหรือหลายแผนกใน
องค์กรแล้ว การเก็บข้อมูลจะยิ่งเป็นการยากลําบาก เพราะต้องมีการประสานงานจากหลายฝ่าย 
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ขณะที่แต่ละฝ่ายอาจเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน หน่วยวัดของข้อมูลก็มีความแตกต่างกัน 
และต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมมาก ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลบางส่วนไปพร้อมๆ กับการสร้างตัว
แบบของปัญหาได้เลย และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผู้วิเคราะห์จําเป็นต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล หรือการตรวจเช็คความเช่ือมโยงของข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ เสมือนเป็นการทําหน้าที่
เป็นฝ่ายตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน เพราะถ้าหากข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อการสร้างตัวแบบ 
การหาคําตอบ การวิเคราะห์คําตอบ และการนําไปใช้ในทุกๆ ขั้นตอนต่อไปเกิดความผิดพลาด และทําให้
เสียเวลามากขึ้นด้วย 

3) การสรา้งตัวแบบ (Developing a Model) 

 หลังจากการกําหนดปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนปัญหาแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ การสร้างตัวแบบของปัญหา เพื่ออธิบายปัญหาโดยการจําลองสภาพของปัญหาในรูปของ
ตัวแบบ  การสร้างตัวแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพราะการสร้างตัวแบบต้อง
ใช้ความเข้าใจ และความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ หากการสร้างตัวแบบผิดพลาดแม้เพียง
เล็กน้อย เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) แต่ใส่ผิดเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ก็มีผลทําให้
คําตอบผิดพลาดได้ เพราะการสร้างตัวแบบเป็นที่มาของผลลัพธ์ที่จะนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ตัวแบบที่มีใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันมี 3 ประเภท (Anderson, 2013: 7) ได้แก่ 
3.1) ตัวแบบสัญรูป (Iconic Model) คือตัวแบบที่เป็นรูปจําลองของสิ่งต่างๆ ที่แสดงอยู่

ในลักษณะที่เหมือนตัวจริง แต่ใช้มาตราส่วนที่แตกต่างจากของจริง ขนาดอาจจะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า
ของจริงก็ได้ เช่น ของเล่นเด็ก แผนที่ รูปโลก หุ่นจําลอง รูปจําลองบ้าน/อาคาร รูปจําลองรถยนต์ รูป
จําลองเครื่องบิน เป็นต้น 

3.2) ตัวแบบอุปมาน (Analog Model) คือ ตัวแทนที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือน
ของจริง เป็นตัวแบบที่ใช้สิ่งอ่ืนเป็นตัวแทน แต่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่สังคมหรือ
องค์กรยอมรับและเข้าใจตรงกัน เช่น มาตรวัดความเร็วของรถ เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องหมายจราจร ผัง
การจัดองค์กร กราฟแสดงยอดขายรายเดือน รายปี เป็นต้น 

3.3) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) คือ ตัวแบบที่ใช้ตัวเลข ตัวแปร 
และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาอธิบายปัญหาหรือสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
คณิตศาสตร์ ในรูปแบบของสมการ หรืออสมการ ซึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบของแบบจําลอง
ประกอบด้วย ตัวแปร พารามิเตอร์และค่าคงที่ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

3.3.1)  ตัวแปร (Variable) คือ สัญลักษณ์แทนสิ่งที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ เช่น  
 Y  แทนยอดขายสินค้า 
 X1 แทนราคาสินค้าที่สั่งซื้อ 
 X2 แทนงบประมาณในการทําแผ่นป้ายโฆษณา 
 X3 แทนงบประมาณในการโฆษณาทางโทรทัศน์   

 โดยที่ตัวแปรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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(1) ตัวแปรที่ควบคุมได้ (Controllable Variable) เป็นตัวแปรที่สามารถ
กําหนดค่าได้ เช่น ปริมาณสินค้าที่ผลิต ราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบ จํานวนพนักงานขาย งบประมาณใน
การโฆษณาทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ ซึ่งตัวแปรที่ควบคุมได้บางครั้งถูกเรียกว่า ตัวแปรตัดสินใจ 
(Decision Variable) และแบบจําลองที่มีลักษณะเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ สามารถกําหนดค่าได้
ล่วงหน้าน้ีเรียกว่า Deterministic Model ซึ่งในที่น้ีตัวแบบในเนื้อหาที่ต้องศึกษา ได้แก่ ตัวแบบการ
ตัดสินใจ ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบสินค้าคงคลัง และตัวแบบเทคนิค
ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (CPM) 

(2) ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Variable) คือ เหตุการณ์
สุ่ม (Random Event) เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมหรือกําหนดค่าได้ หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ยอดขายรายเดือน เวลาที่ผู้ค้าจะจัดส่ง
สินค้าให้แก่ตัวแทนขายหรือผู้บริโภค กลยุทธ์ที่คู่แข่งทางการค้าจะเลือกใช้ ซึ่งแบบจําลองที่มีลักษณะ
เป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้และไม่สามารถกําหนดค่าได้ล่วงหน้าน้ี เรียกว่า Stochastic Model  ในที่น้ี
ตัวแบบในเนื้อหาที่ต้องศึกษา ได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ ทฤษฎีการแข่งขัน ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ และตัวแบบเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (PERT)  

3.3.2)  พารามิเตอร์ (Parameters) คือ สิ่งที่เป็นค่าคงที่ที่ยังไม่ได้กําหนดค่าไว้ 
เช่น อัตราค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อยอดขายสินค้า อัตราส่วนของรายได้รวมต่อสินทรัพย์ของบริษัท 
เป็นต้น ซึ่งถ้าสามารถกําหนดค่าอัตราส่วนเหล่าน้ีหรือค่าพารามิเตอร์เหล่าน้ีได้ก็จะถูกเรียกว่าเป็น
ค่าคงที่ 

3.3.3)  ค่าคงที่ (Constants) คือ สิ่งที่ถูกกําหนดไว้แน่นอนแล้ว เช่น จํานวน
พนักงานฝ่ายจัดซื้อของบริษัทที่สามารถจ้างได้สูงสุดก่ีคน ยอดขายสินค้าหรือกําไรที่บริษัทสามารถทํา
ได้สูงสุดก่ีบาท งบประมาณในการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่สามารถทําได้สูงสุดก่ีบาท เป็นต้น 
ประกอบด้วยเลขต้ังแต่ 0-9   

4) การหาผลลัพธ ์(Developing a Solution) 
เมื่อสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในขั้นตอนที่ 3 ได้แล้ว จะนําตัวแบบที่ได้มาหาผลลัพธ์ 

ซึ่งการหาผลลัพธ์จะมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ จะเป็นการหา
คําตอบโดยการคํานวณที่ซ้ําขั้นตอนหลายรอบ จนกว่าจะได้คําตอบหรือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้
ข้อจํากัดหรือเง่ือนไขของปัญหา เช่น แบบจําลองกําหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) 
แบบจําลองการขนส่ง เป็นต้น ซึ่งแต่ละปัญหาหรือตัวแบบก็จะมีวิธีการหรือเทคนิคในการหาคําตอบที่
แตกต่างกัน สามารถหาคําตอบได้ด้วยมือสําหรับปัญหาหรือตัวแบบเล็กๆ ที่มีตัวแปรเพียงไม่กี่ตัว แต่
ถ้าเป็นตัวแบบขนาดใหญ่ จํานวนตัวแปรมาก สมการข้อจํากัดหรือเงื่อนไขบังคับจํานวนมาก การหา
คําตอบด้วยมืออาจต้องใช้เวลามาก และอาจเกิดความผิดพลาดได้ ปัจจุบันจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการหาคําตอบ ซึ่งจะทําให้การหาคําตอบมีความถูกต้องแม่นยํา และรวดเร็ว
มากข้ึน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สามารถใช้งานได้กับ
ตัวแบบแต่ละเรื่องมีมากมายหลายโปรแกรม ซึ่งจะกล่าวไว้ในหัวข้อต่อไปในช่วงท้ายของบท 
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5) การทดสอบผลลพัธ์ (Testing the Solution) 
หลังจากนําตัวแบบไปหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4 แล้ว ก่อนนําตัวแบบไปประยุกต์ใช้ควรมี

การนําผลลัพธ์ที่ได้มาทดสอบหรือตรวจสอบก่อน ว่าผลลัพธ์หรือคําตอบที่ได้มีความเป็นไปหรือไม่ 
เหมาะสมหรือไม่ โดยอาจลองใช้กับปัญหาขนาดเล็กก่อน เพื่อหาจุดบกพร่องของผลลัพธ์หรือแม้แต่
หาจุดบกพร่องในกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ต้ังแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์หรือกําหนดปัญหา 
การสร้างตัวแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล และการหาผลลัพธ์ ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ผู้วิเคราะห์อาจทํา
ผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้ ฉะนั้น เพ่ือให้ได้ตัวแบบสําหรับการแก้ปัญหาที่ดี และถูกต้องจึง
ต้องมีการทดสอบผลลัพธ์ เพ่ือทบทวนกระบวนการในทุกขั้นตอนที่ผ่านมาก่อนนําไปใช้จริงหลายรอบ 

6) การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ (Analyzing the Result) 

 หลังจากได้ผลลัพธ์หรือคําตอบ และนําไปทดสอบแล้ว และเห็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมามี
ความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้แล้ว ก่อนนําตัวแบบไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาการตัดสินใจต่อไปควรมี
การวิเคราะห์คําตอบก่อนว่า คําตอบที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตัวแปรบางตัวหรือเรียกว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity Analysis) เช่น เปลี่ยนแปลงจํานวนวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักรบางตัว เพ่ิมหรือลดตัว
แปรที่เป็นส่วนประกอบการผลิตบางอย่าง การเปลี่ยนหน่วยของข้อมูล หรือแม้แต่มีการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายในตัวแบบ เป็นต้น จะทําให้ผลลัพธ์หรือคําตอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จะเกิดปัญหาหรือ
เป็นไปได้หรือไม่ หรือต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องใช้เวลามากข้ึนหรือน้อยลงเพียงไร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจและชัดเจนก่อนนําตัวแบบไปประยุกต์ใช้จริง 

7) การนําผลลพัธ์ไปใช้แก้ปัญหา (Implementing the Result) 
หลังจากได้ผลลัพธ์ ทดสอบผลลัพธ์ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ จนได้แนวทางหรือวิธีการที่  

ผู้ตัดสินใจมั่นใจได้แล้วว่าตัวแบบที่สร้างขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีจริง เช่น สามารถทําให้องค์กร
ลดต้นทุนการผลิตได้จริง หรือสามารถเพิ่มกําไร หรือยอดขายได้จริง แต่ถ้าผู้บริหารเห็นผลการทดสอบ
ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วไม่สามารถยอมรับได้ ไม่พอใจหรือต่อต้านกระบวนการตั้งแต่
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนที่ 6 การนําผลลัพธ์ไปใช้ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะไม่เกิดขึ้น กระบวนการ
ทํางานทั้ง 6 ขั้นตอนก่อนหน้าน้ีก็จะสูญเปล่า แต่ถ้าผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
ช่วยให้องค์กรแก้ปัญหาได้จริงหรือพอใจในคําตอบ ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ คือ การนํา
ผลลัพธ์ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ขององค์กร  

 

 จากข้ันตอนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณท้ัง 7 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกัน บางขั้นตอนสามารถทําไปพร้อมกัน หรือแม้แต่เมื่อทดสอบผลลัพธ์หรือวิเคราะห์
ผลลัพธ์แล้ว ไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์ได้ ก็ต้องมีการกลับไปทบทวนขั้นตอนการสร้างตัวแบบ หรือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้คําตอบที่สามารถยอมรับได้ ก่อนจะนําตัวแบบไปปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาจริง  
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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณมุ่งเน้นที่เป็นตัวเลข แต่มีหลายปัจจัยที่แสดงเป็นตัวเลขไม่ได้ 
เช่น ดินฟ้าอากาศ ความรู้สึก ผลทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น ดังนั้น บทบาทของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณจะมีมากหรือน้อย จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ  
หากการวิเคราะห์เชิงปริมาณในปัญหาที่ไม่มีปัจจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องเลย ผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้  
ก็จะเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดนําไปใช้ได้ทันที แต่หากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีปัจจัยเชิงคุณภาพเข้ามา
เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้จะต้องนําไปพิจารณาประกอบกับข้อมูลเชิงคุณภาพอื่นๆ ด้วย 
 

1.5  การนําวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้กับธุรกิจ 

1) ปัญหาการจัดสรร (Allocation Problem) เนื่องจากในโลกนี้ทรัพยากรล้วนมีอยู่อย่าง
จํากัด แต่เมื่อต้องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วัตถุดิบ เงินทุน 
แรงงาน ที่ดิน เครื่องมือ ฯลฯ ประกอบกับการดําเนินธุรกิจก็มีหลายทางเลือก ฉะนั้น นักธุรกิจที่ดีจึง
ควรจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
สามารถนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้เพ่ือช่วยในการคํานวณได้ว่าจะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี
จํานวนเท่าใด ภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจํากัดทั้งด้านทรัพยากรและเป้าหมายของการแก้ปัญหา  

2) ปัญหาการกําหนดส่วนผสม (Blending Problem) เป็นปัญหาเกี่ยวกับการหาสัดส่วนที่
เหมาะสมในการใช้วัตถุดิบต่างๆ ในการผลิตสินค้าที่ต้องการ เพ่ือให้มาตรฐาน คุณภาพ ส่วนผสม หรือ
แม้แต่รสชาติที่ดีที่สุด ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างไรให้น้อยที่สุดหรือประหยัดต้นทุนที่สุด เช่น การ
กําหนดส่วนผสมของการผลิตนํ้าผลไม้ 2 ชนิด ซึ่งมีวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตหลายอย่าง บางอย่างใช้
ทดแทนกันได้ และส่วนผสมแต่ละอย่างมีต้นทุนที่แตกต่างกัน มีสัดส่วนในการใช้วัตถุดิบตามสูตร
เพ่ือให้ได้น้ําผลไม้ที่มีรสชาติตามที่ต้องการ การนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยจะ
สามารถกําหนดได้ว่า การผลิตนํ้าผลไม้ 2 ชนิดน้ีต้องใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอะไรบ้าง เป็น
สัดส่วนหรือจํานวนเท่าใด เพ่ือตอบปัญหาให้ได้ว่าจะผลิตอย่างไรให้มีต้นทุนตํ่าที่สุด 

3) ปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem) เป็นปัญหาที่ต้องการตัดสินใจว่า ควร
จัดส่งสินค้าจากต้นทางหลายๆ แหล่งไปยังปลายทางหลายๆ แหล่ง ให้เป็นไปตามข้อจํากัดทั้งปริมาณ
สินค้าจากต้นทางและปลายทาง เช่น ต้องการจัดส่งสินค้าจากโรงงานผลิต 2 แห่ง ไปยังคลังสินค้า
จํานวน 3 แห่ง ซึ่งทําให้เกิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งหมด 6 เส้นทาง โดยที่โรงงานทั้งสองแห่งมี
กําลังการผลิตจํานวนแตกต่างกัน ขณะที่คลังสินค้าก็มีความสามารถในการจัดเก็บสินค้าที่แตกต่างกัน
ด้วย และเส้นทางการขนส่งจากโรงงานไปคลังสินค้าทั้ง 6 เส้นทางก็มีต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อหน่วยที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะทาง ดังนั้น การนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาช่วยการวาง
แผนการขนส่งจะสามารถตอบปัญหาได้ว่า จะต้องจัดส่งสินค้าในเส้นทางใดบ้าง และแต่ละเส้นทาง
จะต้องจัดส่งสินค้าปริมาณเท่าใด เพ่ือก่อให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งรวมต่ําที่สุดตามเป้าหมายของตัวแบบ
การขนส่ง 

4) ปัญหาการกําหนดงาน (Assignment Problem) จะเกิดขึ้นในกรณีที่หน่วยงานมีพนักงาน
หลายคน และมีงานที่ต้องการมอบหมายหลายงาน ซึ่งในหลักการบริหารงานผู้บริหารควรพิจารณาว่า
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พนักงานคนใดรับผิดชอบงานใดจึงจะเหมาะสม ตามศักยภาพ หรือประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานแต่ละคน หรือที่เรียกว่าใช้คนให้ถูกกับงาน หรือให้คนได้ทํางานที่ตรงกับความสามารถ 
ภายใต้เง่ือนไขต้องจัดสรรงานกับคนให้ทํางานได้ประสิทธิภาพสูงสุด  

5) ปัญหาการแข่งขัน (Competitive Problem) เนื่องจากธุรกิจต้องมีการแข่งขัน ปัญหาการ
แข่งจึงถูกนํามาศึกษาและใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ กล่าวคือ เมื่อมีคู่แข่งขันอย่างน้อย 2 ฝ่าย 
โดยแต่ละฝ่ายมีการเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันที่แตกต่างกัน ผู้วิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ว่าเมื่อฝ่ายตน
หรือฝ่ายคู่แข่งเลือกใช้กลยุทธ์ใดแล้วฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้และฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายเสีย และจะได้หรือเสีย
จํานวนเท่าใด ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลของการแข่งขันที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขัน
ได้ดีขึ้น 

6) การวิเคราะห์ข่ายงาน (Network Analysis) หรือการจัดการกิจกรรมในโครงการ ซึ่งเป็น
อีกปัญหาหนึ่งที่มีการนําเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้วิเคราะห์อย่างแพร่หลาย คือ การวางแผนและ
ควบคุมโครงการที่เรียกว่า เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and 
Review Technique: PERT) และเทคนิคระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (Critical Path Method: CPM) ทั้งนี้
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ว่าโครงการที่วางแผนไว้สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย
หรือไม่ มีกิจกรรมหรืองานใดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของโครงการ มีกิจกรรม
หรืองานใดที่ต้องเฝ้าระวัง หรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ
สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยว่าโครงการนี้สามารถเร่งรัดให้เสร็จได้เร็วที่สุดก่ีวัน กี่เดือน กี่ปี และเมื่อเร่งรัด
แล้วจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าใด คุ้มค่ากับการเร่งรัดโครงการหรือไม่ เป็นต้น 

7) ปัญหาการควบคุมพัสดุหรือสินค้าคงคลัง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับแทบทุกองค์กร ในการ
ดําเนินธุรกิจผู้บริหารจึงต้องมีการตัดสินใจว่าควรมีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร ควรเก็บสินค้าใน
คลังไว้จํานวนเท่าใด การสั่งซื้อควรทําก่ีครั้งต่อปี ควรสั่งซื้อครั้งละปริมาณเท่าใด เพ่ือให้มีค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนตํ่าที่สุด หากธุรกิจกักตุนหรือจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินไปจะทําให้เสียดอกเบี้ย เงิน
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง แต่ถ้าหากเก็บสินค้าคงคลังไว้น้อยเกินไปธุรกิจก็อาจไม่มี
สินค้าไว้ขายเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ อันจะทําให้เกิดความเสียหายหรือเสียโอกาสใน
การทํากําไรได้ ดังนั้น การนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวางแผนการควบคุมสินค้าคง
คลังจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจวางแผนได้ถูกต้องและประหยัดมากขึ้น 

8) ปัญหาแถวคอย (Queuing Problem) เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรที่ทําหน้าที่ในการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจุบันเกือบทุกองค์กรต้องมีลูกค้าและต้องทําหน้าที่ในการให้บริการทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ซึ่งหากมีการจัดการให้บริการอย่างเพียงพอ รวดเร็ว หรือลูกค้าใช้เวลาในการรอคอยน้อยจะ
สามารถดึงดูดลูกค้าได้มาก ขณะเดียวกันองค์กรก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการแถวคอยต่ําสุดด้วย
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การให้บริการร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง การให้บริการของพนักงานแคชเชียร์ใน
ห้างสรรพสินค้า หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต การให้บริการของพนักงานรับ-จ่ายเงินของธนาคาร การ
ให้บริการของปั๊มนํ้ามัน ร้านอาหาร บริการยืม/คืนหนังสือในห้องสมุด เป็นต้น หน่วยงานเหล่าน้ีควรมี
การจัดพนักงานไว้คอยบริการลูกค้าก่ีคนจึงจะเพียงพอ การให้บริการของพนักงานควรใช้เวลากี่นาที  
ทั้งนี้ลูกค้าไม่ต้องรอนาน และหน่วยงานก็ควรมีค่าใช้จ่ายในการจัดการแถวคอยต่ําสุดด้วยเช่นกัน  
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9) ปัญหาการวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Analysis) เป็นการประยุกต์ใช้ความน่าจะ
เป็นในอดีตเพ่ือการพยากรณ์สถานะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การ
วิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต การพยากรณ์การชําระหนี้ของลูกหนี้ การพยากรณ์พฤติกรรม
ต่างๆ เช่น การย้ายถิ่นฐานของลูกค้า การโยกย้ายประชากร ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้วิเคราะห์ปัญหาด้าน
การตลาด 

10) ปัญหาอื่นๆ เช่น การจําลองสถานการณ์เพ่ือการพยากรณ์ ปัญหาการจัดการโภชนาการ
เพ่ือลดน้ําหนัก หรือเพิ่มนํ้าหนัก เป็นต้น 
 
1.6  คอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์เชงิปริมาณ 

 เนื่องจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และ
มีตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทําให้ตัวแบบเชิงปริมาณท่ีสร้างขึ้นแทนปัญหา
ต่างๆ มีขนาดใหญ่มาก การหาคําตอบจึงไม่สามารถคํานวณเองได้ด้วยมือ จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพ่ือช่วยในการคํานวณมากมายหลายโปรแกรม มีทั้งสามารถใช้ได้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) และโปรแกรมขนาดเล็กที่สามารถใช้ได้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
จึงทําให้การแก้ปัญหาสามารถทําได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และยังทําให้ผลลัพธ์มีความถูกต้อง แม่นยํา ทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถนําผลลัพธ์ที่ได้ไปทําการวิเคราะห์ให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตัวอย่างโปรแกรม
สําเร็จรูปที่มีผู้พัฒนาขึ้นและมีการใช้อย่างแพร่หลายที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับน้ี ได้แก่ (สุทธิมา, 
2555: 19-24)  

1) โปรแกรม LINDO (Linear Interactive Discrete Optimizer) 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ค.ศ.1979 โดยไลนัส ชราจ (Linus E. 

Schrage) แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งในปี ค.ศ. 2001 บริษัท LINDO 
System Inc ได้เสนอ LINDO API (LINDO Application Programming Interface) ที่คํานวณได้
รวดเร็ว มีลักษณะพิเศษที่รองรับการใช้งานด้านต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ต้ังแต่การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล 
การแก้ปัญหา การแสดงผลลัพธ์ การพิมพ์ข้อมูล และการแสดงผลการวิเคราะห์ และยังเป็นโปรแกรม
ที่ใช้ง่ายและนิยมใช้กันมากสําหรับการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น  

2) โปรแกรม QSB+ (Quantitative Systems for Business Plus) 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยยี ลอง ชาง (Yih-Long Chang) และรอเบิร์ต ซัลลิแวน 

(Robert S. Sullivan) ซึ่งถือว่าเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่มีการนํามาใช้กันอย่างกว้างขวาง และได้มีการ
พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ สามารถใช้แก้ปัญหาตัวแบบเชิงปริมาณได้ทั้งหมด 14 
ตัวแบบ  

3) โปรแกรม QS  (Quant System) 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยยี ลอง ชาง และรอเบิร์ต ซัลลิแวน มีลักษณะคล้ายกับ

โปรแกรม QSB+ แต่มีตัวแบบอ่ืนๆ ด้านการจัดการดําเนินงานเพิ่มเติมขึ้นอีก 12 ตัวแบบ  
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4) โปรแกรม D&D   
มีลักษณะคล้ายโปรแกรม QSB+ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยเทอร์รี เดนนิส (Terry L. 

Dennis) และลอรี เดนนิส (Laurie B. Dennis) แห่งสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ (Rochester 
Institute of Technology) ประเทศอังกฤษ มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม QSB+  

5) โปรแกรม QM for Windows 
พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โฮวาร์ด เวสส์ (Professor Howard Weiss) แห่ง

มหาวิทยาลัยเท็มเปิล (Temple University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ มีลักษณะเป็น menu-driven software ที่มีเมนูให้เลือก และสามารถ
ทํางานได้ง่ายขึ้น และยังมีโปรแกรม Excel QM ในลักษณะแผ่นตารางการทํางาน (Spreadsheet) ที่
สร้างสูตรการคํานวณไว้ให้แล้ว โดยที่ผู้ใช้สามารถดูสูตรที่ใช้ในการคํานวณได้ โปรแกรม QM for 
Windows  

6) โปรแกรม Micro Manager 
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย ซาง เอ็ม. ลี (Sang M. Lee) และจุง พี. ซิม (Jung P. Shim) 

เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยตัวแบบเชิงปริมาณ 17 ตัวแบบ   
7) โปรแกรม Management Scientist 
เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ช่วยในการคํานวณเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ในศาสตร์ด้าน

วิทยาการจัดการ (Management Science) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 5.0 ใช้กับ Windows 95 และ 
Windows 98 ประกอบด้วย 12 มอดูล (Module) เหมาะสําหรับการแก้ปัญหาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก 

8) โปรแกรม AB:QM Manager  
เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยแบร์รี เรนเดอร์ (Barry Render) และราล์ฟ สแตร์ จูเนียร์ 

(Ralph M. Stair, Jr.) ประกอบด้วยตัวแบบเชิงปริมาณรวม 17 ตัวแบบเหมือนกับโปรแกรม Micro 
Manager  

9) โปรแกรม Quick Quant 
เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่พัฒนาโดยลอว์เรนซ์ ลาพิน 

(Lawrence L. Lapin) ใช้กับหนังสือ Quantitative Decision Making โดยมีการปรับปรุงให้สะดวก
ในการใช้งานมากขึ้น  

10) โปรแกรม Microsoft Office Project Professional 2003 
เป็นโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถช่วย

ในการวางแผนและควบคุมการกําหนดเวลา และทรัพยากรของโครงการ ใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการได้อย่างใกล้ชิด และสามารถแสดงข้อมูลและรายงานต่างๆ ได้อย่างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
บริษัทไมโครซอฟต์  
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11) โปรแกรม Excel Spreadsheet 
เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานด้านการคํานวณและสูตรได้มากกว่าโปรแกรมอื่นๆ 

กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถสร้างสูตรในการคํานวณได้เองและมากกว่า สามารถกําหนดรูปแบบการนําเข้า
ข้อมูล ออกแบบลักษณะการนําเสนอข้อมูล กําหนดหรือบรรจุรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีต้องการได้  
 
1.7  บทสรปุ 
 ในต่างประเทศมีการนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
ในวงวิชาการ งานวิจัย หรือแม้แต่การนําไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาในวงการธุรกิจ หรือแม้แต่
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล วิสาหกิจ และเอกชน และผลจากการนําไปใช้พบว่ามีทั้งที่ประสบ
ผลสําเร็จและล้มเหลว ซึ่งสาเหตุของการนําเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้แล้วล้มเหลว เกิดจาก
สาเหตุหรือปัจจัยดังนี้ 

1. ความบกพร่องในการระบุปัญหา โดยเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจไม่ทะลุปรุโปร่ง
หรือไม่ถูกต้อง ครอบคลุม จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงทําให้ตัวแบบเชิงปริมาณที่สร้างขึ้นจากปัญหาไม่
ถูกต้อง และส่งผลให้คําตอบที่ได้ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การยอมรับหรือความน่าเช่ือถือในเครื่องมือ หรือ
วิธีการตามไปด้วย 

2. การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดําเนินงานมาก เช่น ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล บางปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการเกษตรหรือเทคนิคการเพาะปลูกต่างๆ ที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล จากการทดลองปลูกพืชจริงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งทําให้ต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน จึงทําให้การแก้ไขปัญหาช้าไม่ทันเวลา โดยเฉพาะเมื่อต้องการข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจในทันที 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณบางกรณีมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผย และค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลแก้ปัญหาที่ต้อง
อาศัยผู้เช่ียวชาญ 

4. คําตอบที่ ไ ด้จากการแก้ปัญหาด้วยเทคนิคเชิงปริมาณบางครั้งส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง อาจเป็นระดับหน่วยงาน บริษัท หรือองค์การ จึงทําให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
จากผู้เกี่ยวข้อง 

5. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคเชิงปริมาณบางคร้ังยึดหลักการทางทฤษฎีมากเกินไป 
บางตัวแปรอาจต้องมีการสมมติให้คงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ไม่
สามารถควบคุมได้ จึงอาจทําให้ไม่สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

6. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่อาศัยหลักทฤษฎีเกินไป บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะ
สามารถอธิบายให้ผู้ทีเกี่ยวข้องยอมรับและเชื่อมั่นในผลการคํานวณได้ ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติ
ที่เห็นปัญหาหรือสัมผัสกับปัญหาอาจเห็นไม่ตรงกับหลักทฤษฎี  

7. ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม (SML) บางแห่งขาดระบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การบันทึกข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลข ทําให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณในแก้ไข
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ปัญหาหรือวางแผนการผลิต การตลาด และเร่งรัดโครงการ ซึ่งล้วนแต่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ธุรกิจมีการวางแผนที่ถูกต้องและแม่นยํา 

ขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจํากัดทั้ง
ด้านเงินทุน เวลา บุคลากร และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ แต่ข้อจํากัดเหล่าน้ีจะไม่
เกิดขึ้นเลยหากผู้บริหารเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เนื่องจากธุรกิจใน
ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หากผู้บริหารมีความรู้ และเห็นความสําคัญของเทคนิคการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณจะทําให้เจ้าของ
ธุรกิจสามารถวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว ได้ถูกต้อง และแม่นยําย่ิงขึ้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายโดยสรุปของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

2. เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีวิวัฒนาการมาจากศาสตร์ใด 
3. นักวิทยาศาสตร์คนใดที่เป็นผู้ริเริ่มหลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

4. เฮนรี่ แกนต์ (Henry L. Gantt) มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างไร 
5. เออร์แลง (Erlang) มีความสําคัญต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างไร 
6. ในวงการทหารของสหรัฐอเมริกาในทุกเหล่าทัพ มีการนําหลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้ และ
ได้ใช้ช่ือเรียกกลุ่มของแต่ละเหล่าทัพว่าอย่างไร 

7. สมาคม ORSA (The Operation Research Society of America) มีบทบาทอย่างไรต่อการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

8. จงอธิบายขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างละเอียด 
9. ตัวแบบที่มีใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง จงอธิบาย 
10. ขั้นตอนใดที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดในกระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพราะเหตุใด 
11. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายการนําวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณไปใช้เพ่ือการตัดสินใจกับปัญหาทาง
ธุรกิจ จํานวน 5 ตัวอย่าง 

12. หากตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นมีตัวแปร และสมการเงื่อนไขบังคับจํานวนมาก ผู้ตัดสินใจควร
เลือกใช้วีการแก้ไขปัญหาตัวแบบโดยวิธีใด 

13. จงอธิบายข้อจํากัดของการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นด้วยมือ 
14. จงอธิบายข้อดีของการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
15. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายจุดเด่นของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นอย่าง
น้อย 3 โปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

 



 
21 บทท่ี 1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
 

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Martin, K. 
(2013). Quantitative methods for business. 12th ed. Canada: South-Western 
College, 880 p. 

Render, B., Stair Jr., R. M., & Hanna, M. E. (2011). Quantitative Analysis for 
Management. 11th ed. New Jersey: Prentice Hall, 672 p. 

Taha, H. A. (2007). Operations Research: An Introduction. 8th ed. Singapore: Pearson 
Prentice Hall, 797 p. 

Taylor, B.W. (2009). Introduction to Management Science. 10th ed. New Jersey: 
Prentice Hall, 840 p. 

 

กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2553). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: สามลดา, 312 หน้า. 
เกรียงศักด์ิ  อวยพรเจริญชัย. (2548). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 235 หน้า 
นราศรี  ไววนิชกุล. (2538). การวิจัยดําเนินงาน I. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 297 หน้า. 
ประพันธ์  ชัยกิจอุราใจ. (2550). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการและกรณีศึกษา. พิมพ์ครั้ง

ที่ 4. กรุงเทพฯ: ซี.วี.แอล. การพิมพ์, 290 หน้า. 
พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี. (2553). สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว, 

707 หน้า. 
วินัย  พุทธกูล .  (2551). การวิ เคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ . กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 259 หน้า. 
วีรยา  ภัทรอาชาชัย. (2543). วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์, 615 หน้า. 
สมเกียรติ เกตุเอ่ียม. (2547). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: 

มหาวิทยาลัยทักษิณ, 396 หน้า. 
สมพล  ทุ่งหว้า. (2544). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 372 หน้า. 
สุทธิมา  ชํานาญเวช. (2555). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 516 หน้า. 



 
22 บทท่ี 1  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

___________. (2555). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 312 
หน้า. 

สุธานันท์  โพธ์ิชาธาร. (2546). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 
288 หน้า. 

สุปัญญา  ไชยชาญ. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: พี.เอ. 
ลีฟว่ิง, 348 หน้า. 

เอกอรุณ  อวนสกุล. (2554). เศรษฐศาสตร์การจัดการและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 351 หน้า 

ไอยเรศ  ลิบลับ. (2543). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: สินธนา ก๊อปป้ี เซ็น
เตอร์, 242 หน้า. 

ฮิลเลอร์, เฟรเดอริก เอส และไลเบอร์แมน, เจอราล์ด เจ. (2553). การวิจัยดําเนินงาน (แปลจาก 
Introduction to Operation Research โดย พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์). กรุงเทพฯ: ท้อป, 
628 หน้า.  

 



 
แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทนํา 
2. องค์ประกอบของการตัดสินใจ 
3. เมทริกซ์การตัดสินใจ 
4. ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ 
5. ประเภทของการตัดสินใจ 
6. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
7. การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
8. ค่าที่คาดหวังเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ 
9. แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายองค์ประกอบของการตัดสินใจได้ 
2. อธิบายขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจได้ 
3. สร้างตารางผลตอบแทนในรูปตารางกําไร และตารางค่าเสียโอกาสได้ 
4. สร้างตารางกําไรคาดหมาย และตารางค่าเสียโอกาสคาดหมายได้ 
5. สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อไม่ทราบความ

น่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง 5 วิธี ได้แก่ Maximax, Maximin, Laplce, Minimax Regret 
และ Hurwicz ได้ 

6. สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อทราบความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตุการณ์ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ EMV, EOL, EVPI ได้ 

7. สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการจ่ายเงินสูงสุด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 
เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์หรือแน่นอนได้ 

8. สามารถสร้างแขนงการตัดสินใจเพื่อแสดงการตัดสินใจกรณีปัญหาที่มีความยุ่งยาก
สลับซับซ้อน 
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การตัดสินใจ ประเภทของการตัดสินใจ และวิธีการตัดสินใจปัญหาประเภทต่างๆ  

2. อธิบายเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในลักษณะต่างๆ พร้อมยกตัวอย่าง 
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3. อธิบายวิธีการสร้างตารางผลตอบแทนในรูปแบบตารางกําไร ตารางค่าเสียโอกาส ตาราง
กําไรคาดหมาย และตารางค่าเสียโอกาสคาดหมาย  

4. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจประกอบการอธิบาย 
5. นักศึกษาจัดกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และร่วมกันหา

คําตอบโดยใช้โจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดท้ายบท 1 – 2 ข้อ  
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์

ปัญหา การสร้างตารางผลตอบแทน และการคํานวณตัวเลขในตารางรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

7. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหานอก
ห้องเรียน ด้วยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่ผู้สอนในชั้น
เรียนครั้งต่อไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทาํแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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2.1  บทนํา 

 ปัญหาพื้นฐานของทุกสิ่งอย่างรวมถึงมนุษย์คือ การตัดสินใจ เนื่องจากปัจจัยการผลิตแต่ละ
ชนิดรวมถึงมนุษย์สามารถใช้เพ่ือการผลิตได้หลายทางเลือก และปัจจัยการผลิตทุกสิ่งในโลกล้วนมีอยู่
อย่างจํากัด ฉะนั้น ปัญหาคือจะเลือกใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะมนุษย์ทุก
คนจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในทุกช่วงของวัย ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ศาสนาใด สัญชาติใด หรือแม้แต่อยู่ใน
สถานที่แห่งใดก็ตาม โดยทั่วไปแต่ละคนย่อมต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง นั่นหมายความ
ว่าคนเราย่อมมีทางเลือกหลายทางเลือกหรือต้ังแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไปจึงต้องมีการตัดสินใจ แต่ถ้าเรามี
เพียงทางเลือกเดียวแล้วก็ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจ แต่ต้องยอมรับทางเลือกนั้นเลย ส่วนการตัดสินใจแม้
จะเป็นการตัดสินใจของคนคนเดียว ก็ยังมีความแตกต่างกันหากการตัดสินใจ ณ เวลา สถานที่ หรือ
อารมณ์ที่แตกต่างกัน ฉะนั้น การตัดสินใจของบุคคลหลายคนย่อมมีความแตกต่างกัน เมื่อแต่ละบุคคลมี
เง่ือนไข ข้อจํากัด ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน 

ในการดําเนินธุรกิจก็เช่นเดียวกัน นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการก็จะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ต้อง
ตัดสินใจอยู่เสมอ อาจมีทั้งปัญหาขนาดเล็ก การตัดสินใจไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาขนาดใหญ่ที่การ
ตัดสินใจต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยให้รอบด้าน มีผลกระทบต่อองค์กรหลายๆ ฝ่าย ภายใต้เง่ือนไขหรือ
ข้อจํากัดต่างๆ และการตัดสินใจยังมีผลต่อผลการดําเนินงาน กล่าวคือ ถ้าการตัดสินใจเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็วก็จะส่งผลดีต่อองค์กร ทําให้องค์กรสามารถขยายกิจการหรือเพิ่มกําไรได้เร็วกว่า
คู่แข่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าตัดสินใจผิดพลาดและล่าช้ากว่าคู่แข่ง กิจการก็อาจเสียหายได้ ถ้าเป็น
ปัญหาขนาดเล็กผลการตัดสินใจที่ผิดพลาดและล่าช้าอาจไม่ส่งผลเสียต่อองค์กรมากนัก แต่ถ้าเป็น
ปัญหาขนาดใหญ่ผลเสียหายอาจทําให้กิจการต้องล้มเลิกไปในที่สุด 

ขณะที่การตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจอาจประสบกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติทั้งที่ควบคุมได้ 
และควบคุมไม่ได้ เช่น ร้านขายนิตยสารแห่งหนึ่งต้องตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ
กี่เล่ม จึงจะทําให้มีกําไรสูงสุด หรือบริษัทแห่งหนึ่งต้องตัดสินใจว่าควรจะผลิตนํ้าผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ 
ชนิด A, B และ C อย่างละกี่ขวด จึงจะมีกําไรสูงสุด หรือมีต้นทุนการผลิตตํ่าสุด ภายใต้เหตุการณ์ทาง
ธรรมชาติที่อาจควบคุมไม่ได้คือ ความต้องการซื้อของลูกค้า หรือต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น  

จากปัญหาต่างๆ นักวิชาการจึงได้คิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย “ตัวแบบการตัดสินใจ (Decision Model)” ซึ่งเป็นตัวแบบเชิงปริมาณอย่าง
หนึ่งที่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นํามาช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยรูปแบบทางคณิตศาสตร์และ



 
26 บทท่ี 2  ทฤษฎีการตัดสินใจ 

สถิติมาช่วยอธิบายสภาพของปัญหาที่ต้องตัดสินใจ มีการแสดงทางเลือก และเหตุการณ์ภายใต้เรื่องราว
ของปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแสดงได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) เมทริกซ์การตัดสินใจ (Decision Matrix) เป็นการแสดงข้อมูลในรูปของตาราง  
2) แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นการแสดงข้อมูลในรูปของเส้นหรือแขนงที่แสดง

ทางเลือก และเหตุการณ์ที่หลากหลาย จนกลายเป็นกิ่งก้านต้นไม้ 
 เนื้อหาตัวแบบการตัดสินใจประกอบด้วย องค์ประกอบของการตัดสินใจ เมทริกซ์การตัดสินใจ 
ขั้นตอนการตัดสินใจ ประเภทของการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ค่าคาดหวังของ
ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ และการใช้แขนงการตัดสินใจ ซึ่งเนื้อหาแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.2  องค์ประกอบของการตดัสินใจ 
 ปัญหาในการตัดสินใจจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกัน คือ (กัลยา, 2553: 25)  

1) ผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) อาจเป็นผู้บริหารบุคคลคนเดียว หรือเป็นกลุ่มบุคคล
หรือองค์กรก็ได้ 

2) ทางเลือกในการตัดสินใจ (Alternative) ผู้ตัดสินใจต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่า
ปัญหานี้มีกี่ทางเลือก อะไรบ้างที่เป็นไปได้ อาจใช้ข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นหรือจากการศึกษาข้อมูล
อ่ืนๆ ให้รอบด้านประกอบการวิเคราะห์ทางเลือก ภายใต้เหตุการณ์หรือสภาวการณ์ทางธรรมชาติที่
แตกต่างกัน เช่น นาย QA เป็นนักประดิษฐ์และได้คิดค้นเครื่องมือในการประหยัดพลังงานในรถยนต์
ขึ้น และมีบริษัทแห่งหนึ่งมาขอซื้อลิขสิทธ์ิ นาย QA จึงต้องตัดสินใจว่าควรจะขายลิขสิทธ์ิหรือควรผลิต
เครื่องมือชนิดน้ีเอง ซึ่งวิเคราะห์แล้วมี 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ขายลิขสิทธ์ิ และทางเลือกที่ 2 
คือผลิตเครื่องมือชนิดน้ีเอง และสัญลักษณ์ของทางเลือกแทนด้วย A 

3) เหตุการณ์ทางธรรมชาติ (States of Nature or Event) คือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เมื่อเลือกทางเลือกแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เนื่องจากผลของการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง โดยที่ผู้ตัดสินใจไม่สารมารถควบคุมเหตุการณ์ได้ ดังตัวอย่างนาย QA ที่เป็น
นักประดิษฐ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีการตัดสินใจแล้วอาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง 
คือ ยอดขยายเครื่องมือประหยัดพลังงานนี้อาจสูง ปานกลาง หรือตํ่าก็ได้ ซึ่งนาย QA ไม่สามารถ
ควบคุมยอดขายเครื่องมือชนิดน้ีให้สูง ปานกลาง หรือตํ่าได้ ในที่นี้จะกําหนดให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แยกกันโดยเด็ดขาด เกิดพร้อมกันไม่ได้ และสัญลักษณ์ของเหตุการณ์แทนด้วย N 

4) ผลตอบแทน (Payoff) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกําไร (Profit) ยอดขาย (Sales) ต้นทุน 
(Cost) หรือค่าเสียโอกาส (Opportunity)  
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2.3  เมทริกซ์การตัดสินใจ 
 จากองค์ประกอบของการตันสินใจ สามารถนํามาแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปของเมทริกซ์
การตัดสินใจได้ในรูปแบบของตารางผลได้ (Payoff Table) จากส่วนประกอบ 2 ส่วน แสดงในตาราง
ด้านแถวนอน (Row) และแถวตั้ง (Column) ได้แก่ (สุทธิมา, 2555: 344) 

1) ทางเลือก (A) แสดงในแถวนอน โดยที่แถวนอนจะมีกี่แถวนอนหรือกี่ทางเลือกก็ได้ขึ้นอยู่
กับโจทย์ปัญหานั้นๆ แต่ต้องมีที่สิ้นสุดหรือมีทางเลือกเพื่อการตัดสินใจทางเลือกสุดท้าย (i  = 1, 2 , 3, 
…, m) กล่าวคือ A1 หมายถึง ทางเลือกที่ 1,  A2 หมายถึง ทางเลือกที่ 2, A3 หมายถึง ทางเลือกที่ 3  
และ Am หมายถึง ทางเลือกที่ m  

2) เหตุการณ์ (N) แสดงในรูปแถวต้ังหรือคอลัมน์ โดยท่ีคอลัมน์จะมีกี่คอลัมน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับ
จํานวนเหตุการณ์ของโจทย์ปัญหานั้นๆ ทั้งนี้ต้องมีเหตุการณ์ที่สิ้นสุด (j = 1, 2, 3, …, k) กล่าวคือ N1

หมายถึง เหตุการณ์ 1,  N2 หมายถึง เหตุการณ์ที่ 2, N3 หมายถึง เหตุการณ์ที่ 3 และ Nk หมายถึง 
เหตุการณ์ที่ k 

 โดยมีรูปแบบทั่วไปของตารางผลได้หรือตารางผลตอบแทนดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางที่ 2.1  แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลได้เพ่ือการตัดสินใจ 

ทางเลือก เหตุการณ ์
N1 N2 . . . Nk 

A1 O11 O12 . . . O1k 
A2 O21 O22 . . . O2k 
A3 O31 O32 . . . O3k 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Am Om1 Om2 . . . Omk 

 
จากตารางที่ 2.1 เป็นการแสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลได้ ซึ่งมีทางเลือกทั้งหมด m 

ทางเลือก และมีเหตุการณ์ทั้งหมด k เหตุการณ์ โดยมี Oij แสดงข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในตําแหน่ง
ต่างๆ โดยแสดงความหมายได้ว่า 

 O11 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 1 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 1 
 O12 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 1 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 2 
 O13 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 1 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 3 
 O21 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 2 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 1 
 O22 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 2 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 2 
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 O23 หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ 2 ภายใต้เหตุการณ์ที่ 3 
      และ Omk หมายถึง ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของทางเลือกที่ m ภายใต้เหตุการณ์ที่ k 

 
ตารางผลได้/ผลตอบแทน (Payoff Table) แสดงได้ใน 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ตารางกําไร (Profit Table) หากโจทย์ปัญหาใดมีตัวเลขกําไรของแต่ละทางเลือก

ภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ แล้ว สามารถนําตัวเลขกําไรแสดงลงตารางกําไรได้เลย แต่ถ้าโจทย์ปัญหาไม่ให้
ตัวเลขกําไรมาโดยตรง แต่ต้องคํานวณเองผู้วิเคราะห์ต้องเข้าใจในหลักการคํานวณกําไร กล่าวคือ 
กําไรเกิดจากผลต่างระหว่างรายได้รวมหรือรายรับรวมกับรายจ่ายรวมหรือต้นทุนรวม กล่าวคือ 

  กําไร       =   รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
โดยที่ รายได้รวม      =   (จํานวนขาย x ราคาขาย)  

รายจ่ายรวม =   (จํานวนซือ้มา x ราคาต้นทุน) 
 แต่ทั้งนี้ การคํานวณรายได้และรายจ่ายรวม ต้องพิจารณาเหตุการณ์ในแต่ละทางเลือกด้วยว่า 

เป็นไปได้ตามเง่ือนไขหรือเหตุการณ์หรือไม่ 
2) ตารางต้นทุน (Cost Table) เป็นการแสดงต้นทุนของโจทย์ปัญหาจากแต่ละทางเลือก

ภายใต้เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์  
3) ตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss Table) ในที่นี้เป็นการคิดค่าเสียโอกาสทาง

คณิตศาสตร์ (ไม่ใช่ค่าเสียโอกาสทางเศรษฐศาสตร์) ซึ่งค่าเสียโอกาสทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ค่าที่
ควรจะได้แต่กลับไม่ได้ เนื่องจากไม่เลือกค่าที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด โดยค่าเสียโอกาสจะเป็นผลต่าง
ระหว่างต้นทุนหรือกําไรที่ควรจะได้รับจากการตัดสินใจในแต่ละทางเลือกกับต้นทุนหรือกําไรที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งในบทนี้ตารางค่าเสียโอกาสจะเป็นค่าเสียโอกาสของกําไร จึงสร้างจากตารางกําไร 

4) ตารางค่าคาดหมาย (Expected Value Table) อาจเป็นกําไรคาดหมาย หรือเสีย
โอกาสคาดหมายก็ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด จะสร้างจากตารางกําไร และตารางค่าเสียโอกาส ซึ่ง
ทั้งสองรูปแบบจะสร้างแบบใดก็ได้ เนื่องจากสุดท้ายแล้วจะให้คําตอบเป็นทางเลือกเดียวกัน  กล่าวคือ 
ตารางค่าที่คาดหมายเป็นการนําค่าข้อมูลในตําแหน่งนั้นๆ คูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละ
เหตุการณ์ ซึ่งตารางค่าที่คาดหมาย แสดงได้ 3 แบบคือ 

4.1) ตารางกําไรคาดหมาย (Expected Monetary Value : EMV) หรือ EMV  สร้าง
จากตารางกําไรคูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ 

4.2) ค่าใช้จ่ายคาดหมาย (Expected Cost Value) หรือ ECV สร้างจากตารางต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายคูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ 

4.3) ตารางค่าเสียโอกาสคาดหมาย (Expected Opportunity Loss) หรือ EOL 
สร้างจากตารางค่าเสียโอกาสคูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ 

ทั้งนี้วิธีการคํานวณตัวเลขของแต่ละแบบจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป แต่ตารางที่
เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทุกตาราง ซึ่งจะผิดพลาดไม่ได้เลย คือ ตารางกําไร 
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2.4  ขั้นตอนของกระบวนการตดัสนิใจ 
 กระบวนการตัดสินใจตามทฤษฎีการตัดสินใจ ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน 
(Render, Stair, and Hanna, 2011: 78) ดังนี้ 

1) กําหนดปัญหาให้ชัดเจน (Clear Problem Definition) ผู้ตัดสินใจต้องวิเคราะห์โจทย์
ปัญหา หรือวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ปัญหาคืออะไร เพราะโจทย์ปัญหาคือสิ่งที่จะนํามาซึ่งทางเลือก 
หรอืการกําหนดทางเลือกเพื่อตอบปัญหานั่นเอง 

2) การกําหนดทางเลือกในการดําเนินการที่เป็นไปได้ (Possible Alternatives Identification) 
หลังจากวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วว่าต้องการอะไร แล้วจะต้ังทางเลือกให้สอดคล้องกับปัญหา และต้อง
วิเคราะห์ต่อด้วยว่าทางเลือกที่กําหนดขึ้นมานั้นมีทางเลือกใดที่จะเป็นไปได้ หรือที่สอดคล้องกับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจ หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์น่ันเอง 

3) การกําหนดเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (Possible Outcomes or State of Nature) 
เมื่อกําหนดได้แล้วว่าโจทย์ปัญหานี้ต้องการตัดสินใจเรื่องอะไร หรือมีทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่
เป็นไปได้กี่ทางเลือก ช่ือว่าอะไรบ้าง ต่อไปต้องวิเคราะห์เพ่ือกําหนดให้ได้ว่าแล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
เมื่อเลือกทางเลือกต่างๆ จะมีอะไรหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ซึ่งควรจะสอดคล้องกับทางเลือก
ที่เป็นไปได้ 

4) การกําหนดผลได้ (Payoff) ของทางเลือกต่างๆ ในแต่ละเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งหมด (Combination of Alternatives and Outcome) คือ ขั้นตอนของการคํานวณตัวเลข (Oij) 
ของแต่ละทางเลือกภายใต้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ละเหตุการณ์ ในแต่ละประเภทตัวเลขที่ต้องการ
ตัดสินใจ 

5) การกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับเลือกทางเลือก (Alternative Choosing Criteria) เป็น
ขั้นตอนของการเลือกเครื่องมือหรือหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจ เช่น โจทย์ปัญหาต้องการ
ตัดสินใจโดยต้องการกําไรสูงสุดจากทุกทางเลือกและทุกเหตุการณ์ หรือต้องการค่าเสียโอกาสตํ่าสุด
จากทุกทางเลือกและทุกเหตุการณ์ เป็นต้น 

6) การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (The Best Alternatives) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลือก
ทางเลือกเพื่อตอบคําถาม โดยการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดตามหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
พร้อมอธิบายด้วยว่าการเลือกทางเลือกใดจะทําให้เกิดผลตอบแทน ต้นทุน หรือค่าเสียโอกาส เท่าใด 

 
2.5  ประเภทของการตัดสินใจ 

ลักษณะของปัญหาเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวข้องกับลักษณะของข้อมูลและความรู้ของผู้
ตัดสินใจที่มีต่อเหตุการณ์ของปัญหาหรือโจทย์ที่ต้องการหาคําตอบเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ดํารงอยู่ขณะทําการตัดสินใจเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (วินัย, 
2551: 54)  

2.5.1 การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน (Certainty) คือ สถานการณ์ที่ผู้ตัดสินใจรู้ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์อะไรขึ้นเมื่อทําการตัดสินใจ และจะมีความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเหตุการณ์
น้ันจะต้องเกิดขึ้น เช่น การตัดสินใจนําเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการนําเงินไป
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ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจําหน่ายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย คือ อัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้แน่นอนในระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งเนื้อหา
ในบทนี้จะไม่กล่าวถึง 

2.5.2 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นสภาวการณ์ที่ผู้ตัดสินใจไม่
ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นเมื่อทําการตัดสินใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 

1) การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ (Non-probabilistic Decision Problem) เป็นสถานการณ์ที่คล้ายกับกรณีการตัดสินใจ
ภายใต้ความเสี่ยง แต่แตกต่างกันที่ผู้ตัดสินใจไม่มีความรู้หรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
หรือไม่ทราบความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเลย และไม่สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ต้องมีการตัดสินใจ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจจะใช้ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ของวอน นิวแมน (Von Neuman) และมอร์เกนสเตอร์น (Morgenstern) 

2) การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนแต่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ (Probabilistic Decision Problem) หรือเรียกว่าเป็นการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 
(Risk) ซึ่งทราบว่าปัญหาสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
เป็นเท่าไร 

 

รายละเอียดวิธีการตัดสินใจพร้อมตัวอย่างในการตัดสินใจของแต่ละประเภทเป็นดังนี้ 
 

2.6  การตัดสินใจภายใตค้วามไม่แนน่อน เม่ือไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิด
เหตุการณ์ (Non-probabilistic Decision Problem) 

การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และเมื่อผู้ตัดสินใจไม่ทราบความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Non-probabilistic Decision Problem) โดยทั่วไปนักวิเคราะห์จะมี
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิธีดังนี้ 

1) แมกซิแมกซ์ (Maximax) เป็นวิธีการตัดสินใจโดยเลือกค่าผลตอบแทนหรือกําไรสูงสุด
จากบรรดาค่าตอบแทนหรือกําไรที่สูงสุด บุคคลที่ใช้วิธีนี้มักเป็นคนมองโลกในแง่ดีมักจะคิดว่าตนเอง
จะเป็นฝ่ายได้เสมอ เป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่งคั่งหรือร่ํารวย การคํานวณเพ่ือการตัดสินใจโดยใช้ตัวเลข
จากตารางกําไร มีขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  เลือกค่าที่สูงที่สดุหรือดีที่สุดของแต่ละทางเลือก (Max) 
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าที่สูงสุดหรือดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 (Max) 

2) แมกซิมิน (Maximin) เป็นวิธีการตัดสินใจโดยเลือกค่าผลตอบแทนหรือกําไรสูงสุดจาก
บรรดาค่าผลตอบแทนหรือกําไรที่ตํ่าสุด บุคคลที่ใช้วิธีนี้มักเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย หรือการตัดสินใจ
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ มักคิดว่าเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดจะเกิดกับตนเอง การคํานวณเพื่อการตัดสินใจ
โดยใช้ตัวเลขจากตารางกําไร มีขั้นตอนการตัดสินใจดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1  เลือกค่าที่ตํ่าที่สดุหรือร้ายที่สุดของแต่ละทางเลือก (Min) 
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าที่สูงที่สดุหรือดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 (Max) 

3) ลาปลาซ (Laplace) เป็นหลักเกณฑ์ของการใช้เหตุผลให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์
แต่ละอย่างเท่ากันหรือเรียกว่า “รักทุกคนเท่ากัน”จะเป็นการเปลี่ยนปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอนให้อยู่ในรูปของปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงที่ใช้ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด การคํานวณเพื่อการ
ตัดสินใจโดยใช้ตัวเลขจากตารางกําไร มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  หาค่าเฉลี่ยของแต่ละทางเลือก 
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกทางเลือกที่ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 

4) มินิแมกซ์ รีเกรท (Minimax Regret) เป็นการตัดสินใจจากตารางที่เสียโอกาส โดย
หลักการจะเลือกทางเลือกที่ให้ค่าเสียโอกาสตํ่าสุดจากค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุด การตัดสินใจมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) (เป็นผลต่างระหว่างกําไร/
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับกําไร/ต้นทุนที่ควรจะได้รับ) 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุดในแต่ละทางเลือกจากขั้นตอนที่ 1 (Max) 
ขั้นตอนที่ 3  เลือกค่าเสียโอกาสที่ตํ่าที่สุดจากขั้นตอนที่ 2 เป็นจุดตัดสินใจ (Min) 

5) เฮอร์วิกซ์ (Hurwicz) เป็นเกณฑ์ที่นําทั้งหลักแมกซิแมกซ์และแมกซิมินมาพิจารณา
ร่วมกัน หรือนําทั้งหลักในการตัดสินใจโดยการมองโลกในแง่ดีมาร่วมกับการตัดสินใจโดยมองโลกในแง่
ร้ายด้วย เนื่องจากในความเป็นจริงแล้วผู้ตัดสินใจมักมีทั้งแนวคิดในการเห็นผลในแง่บวก ขณะเดียวกัน
ก็เล็งผลในแง่ลบด้วย เพ่ือให้การตัดสินใจมีความระมัดระวังควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น หากผู้ตัดสินใจ
ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกินไป (Maximax) หรือไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเกินไป (Maximin) จะใช้วิธี 
Hurwicz โดยให้ผู้ตัดสินใจกําหนดค่าสัมประสิทธ์ิของการมองโลกในแง่ดี และเรียกสัมประสิทธ์ินี้ว่า 
แอลฟ่า (α) โดยให้ α มีค่าระหว่างศูนย์ถึงหนึ่ง (0→ 1) น่ันคือ  

ถ้าให้  α = 1  หมายถึง  ผู้ตัดสินใจมองโลกในแง่ดี คือใช้กฎ Maximax (แมกซิแมกซ์) 
ถ้าให้  α = 0  หมายถึง ผู้ตัดสินใจระมัดระวังมากหรือมองโลกในร้าย คือใช้กฎ 

Maximin (แมกซิมิน) 
 ผู้ตัดสินใจจะเป็นผู้กําหนดค่า α (หรือโจทย์จะกําหนดให้) แล้วนําค่ากําไรหรือผลตอบแทน
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของแต่ละทางเลือก และทางเลือกใดให้ค่ากําไรถ่วงน้ําหนักมากที่สุดจะเลือก
ทางเลือกนั้น 
 

โดยที่ กําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก =  (α x กําไรสูงสุดของแต่ละทางเลือก) + 

( (1-α) x กําไรตํ่าสุดของแต่ละทางเลือก) 
 ตัวอย่างเช่น 
 ถ้ากําหนดให้        α =  0.4  

จะได้  1 - α =  0.6 
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กําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก =  ((0.4) x กําไรสูงสุดของแต่ละทางเลือก) +  
((0.6) xกําไรตํ่าสุดของแต่ละทางเลือก) 

 

 ซึ่งการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และไม่ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
ทั้ง 5 วิธี จะแสดงวิธีการตัดสินใจได้ดังตัวอย่างที่ 2.1 และ 2.2 ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 2.1  ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งรับนิตยสารช่ือนิตยสาร“สวยสัปดาห์” ซึ่งเป็นนิตยสารราย
สัปดาห์มาขาย เนื่องจากเป็นนิตยสารรายสัปดาห์โรงพิมพ์จะพิมพ์จํานวนจํากัด จะไม่พิมพ์เพ่ิมแม้จะมี
คําสั่งซื้อเพิ่ม เนื่องจากจะเตรียมตัวเพ่ือพิมพ์นิตยสารเล่มใหม่ของสัปดาห์ถัดไปออกมาวางขายต่อไป 
ถ้าจากในอดีตที่ผ่านมาเจ้าของร้านแห่งนี้ เคยขายนิตยสารได้มีสัปดาห์ละ 10 เล่ม, 13 เล่ม และ 15 
เล่ม โดยมีราคาต้นทุนที่ซื้อมาเล่มละ 35 บาท และขายในราคาเล่มละ 50 บาท  

ถ้าเจ้าของร้านมีนโยบายขายไม่หมดยอมขาดทุน และหากไม่พอขายจะไม่สามารถสั่งนิตยสาร
มาขายได้อีก และเจ้าของร้านต้องตัดสินใจสั่งซื้อมาให้เพียงพอกับความต้องการซื้อของลูกค้าต้ังแต่ต้น
สัปดาห์ จึงอยากทราบว่าทางร้านควรตัดสินใจสั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละกี่เล่ม ถ้ากําหนดให้
สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี หรือ α =  0.6 จงตัดสินใจกรณีไม่ทราบความน่าจะเป็นด้วยวิธีการ
ต่างๆ ดังนี้ 

1) Maximin    2) Maximax    
3) Minimax Regret      4) Laplace     
5) Hurwicz     

วิธีทํา จากโจทย์ปัญหาต้องการทราบว่าจะต้องสั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละกี่เล่ม ภายใต้ข้อมูล
ในอดีตที่เคยขายนิตยสารได้มี 3 จํานวน คือ เคยขายได้สัปดาห์ละ 10 เล่ม, 13 เล่ม และ 15 เล่ม 
ดังนั้น จึงต้ังช่ือทางเลือกให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น  ได้ดังนี้  

วิเคราะห์ทางเลือก มี 3 ทางเลือก คือ 
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 10 เลม่  (A1) 
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 13 เลม่  (A2) 
- สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 15 เลม่  (A3) 

 วิเคราะห์เหตุการณ์ มี 3 เหตกุารณ์ คือ 
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 10 เล่ม  (N1) 
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 13 เล่ม  (N2) 
- ขายนิตยสารได้สัปดาห์ละ 15 เล่ม  (N3) 

เงื่อนไจจากโจทย์ กําหนดไว้ว่า 
- หากนิตยสารไม่พอขาย เจ้าของร้านจะไม่สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ เพราะโรงพิมพ์จะ
พิมพ์จํานวนจํากัด   

- หากนิตยสารขายไม่หมดเจ้าของร้านยอมขาดทุน 
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จากโจทย์ปัญหา ไม่มีการกําหนดกําไรมาให้จึงต้องคํานวณหากําไรเองโดย 
กําไร  =  รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
รายได้รวม =  จํานวนนิตยสารที่ขายได้ x ราคาขายต่อเล่ม     

 (จํานวนที่ขายได้ให้พิจารณาจากจํานวนที่ที่ซือ้มาด้วยว่าพอขายหรือไม่) 
รายจ่ายรวม  =  จํานวนนิตยสารที่สั่งซื้อมา x ราคาต้นทุนต่อเล่ม 
โดยท่ี  ราคาขายเล่มละ 50 บาท  และราคาต้นทุนเล่มละ 35 บาท 
จากข้อมูลทางเลือก เหตุการณ์ และเงื่อนไขจากโจทย์ปัญหาสามารถแสดงวิธีการคํานวณ

กําไรจากแต่ละทางเลือกภายใต้เหตุการณ์ต่างๆ ได้ดังตารางที่ 2.2  
 
ตารางที่ 2.2  แสดงการคํานวณกําไรจากการขายนิตยสารต่อสัปดาห์ของตัวอย่างที่ 1.1 
 

ทางเลือก 
เหตุการณ ์

ขายนิตยสารได้ 10 
เล่ม/สัปดาห์ (N1) 

ขายนิตยสารได้ 
13 เล่ม/สัปดาห์ (N2) 

ขายนิตยสารได้ 
15 เล่ม/สัปดาห์ (N3) 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
10 เล่ม/สัปดาห์ 
(A1) 

(10x50) – (10x35) 
= (500 – 350) 

 

= 150 

(10x50) – (10x35) 
= (500 – 350) 

 

= 150 

(10x50) – (10x35) 
= (500 – 350) 

 

= 150 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
13 เล่ม/สัปดาห์ 
(A2) 

(10x50) – (13x35) 
= (500 – 455) 

 

= 45 

(13x50) – (13x35) 
= (650 – 4550) 

 

= 195 

(10x50) – (13x35) 
= (650 – 455) 

 

= 195 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
15 เล่ม/สัปดาห์ 
(A3) 

(10x50) – (15x35) 
= (0 – 525) 

 

= -25 

(13x50) – (15x35) 
= (650 – 525) 

 

= 125 

(15x50) – (15x35) 
= (750 – 5250) 

 

= 225 

 
ที่มาของการคาํนวณตัวเลขกําไรในตารางที่ 2.2  

ตําแหน่ง O11 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อมา 10 เล่ม และจะขายได้หมดจํานวน 10 เล่ม ดังนั้น 
 รายได้รวม   =  จํานวนขายได้ 10 เล่ม x ราคาขาย 50 บาท/เล่ม   =  500 บาท 
 รายจ่ายรวม =  จํานวนซื้อมา 10 เล่ม x ราคาต้นทุน 35 บาท/เล่ม  =  350 บาท 
 กําไร   =  รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
    =   500 – 350   =  150  บาท 
ตําแหน่ง O12 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 10 เล่ม แต่จะขายได้ 13 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้ามีไม่

พอขายแต่จากโจทย์มีเง่ือนไขว่า หากสินค้าไม่พอขายไม่สามารถสั่งมาขายเพิ่มได้ 
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ฉะนั้น รายได้จึงเกิดจากที่ร้านมีนิตยสารจํานวน 10 เล่ม ตามท่ีสั่งซื้อมาครั้งแรก
เท่าน้ัน ดังนี้ 

 รายได้รวม   =  จํานวนขายได้ 10 เล่ม x ราคาขาย 50 บาท/เล่ม   =  500 บาท 
 รายจ่ายรวม =  จํานวนซื้อมา 10 เล่ม x ราคาต้นทุน 35 บาท/เล่ม =  350 บาท 
 กําไร   =  รายได้รวม – รายจ่ายรวม  
   =  500 – 350   =  150  บาท 
ตําแหน่ง O13 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 10 เล่ม แต่จะขายได้ 15 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้ามีไม่

พอขาย ดังนั้น วิธีการคํานวณจึงเหมือนกับตําแหน่งที่ O12 
 คือ มีกําไร = 150 บาทเท่ากัน 
ตําแหน่ง O21 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 13 เล่ม แต่จะขายได้ 10 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้า

ขายไม่หมด แต่จากโจทย์มีเง่ือนไขว่า หากสินค้าขายไม่หมดเจ้าของร้านยอมขาดทุน 
ฉะนั้น รายได้จึงเกิดจากที่ร้านมีนิตยสารจํานวน 10 เล่ม แต่ต้นทุนเกิดจากที่สั่งมา 
13 เล่ม ดังนี้  

 รายได้รวม   =  จํานวนขายได้ 10 เล่ม x ราคาขาย 50 บาท/เล่ม    =  500 บาท 
 รายจ่ายรวม =  จํานวนซื้อมา 13 เล่ม x ราคาต้นทุน 35 บาท/เล่ม  =  455 บาท 
 กําไร   =  รายได้รวม – รายจ่ายรวม  
   =  500 – 455  =  45  บาท 
ตําแหน่ง O22 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 13 เล่ม แต่จะขายได้ 13 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้ามี

เพียงพอขายและขายได้หมด ดังนั้น วิธีการคํานวณจะเหมือนกับตําแหน่ง O11 ดังนั้น 
 รายได้รวม   =  จํานวนขายได้ 13 เล่ม x ราคาขาย 50 บาท/เล่ม    =  650 บาท 
 รายจ่ายรวม =  จํานวนซื้อมา 13 เล่ม x ราคาต้นทุน 35 บาท/เล่ม  =  455 บาท 
 กําไร   =  รายได้รวม – รายจ่ายรวม  
   =  650 – 455   =  195  บาท 
ตําแหน่ง O23 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 13 เล่ม แต่จะขายได้ 15 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้ามีไม่

พอขาย ดังนั้น วิธีการคํานวณจึงเหมือนกับตําแหน่ง O12 
 กําไร   = (13 x 50) – (13 x 35)   =  195  บาท (เท่ากับตําแหน่ง O22) 

ตําแหน่ง O31 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 15 เล่ม แต่จะขายได้ 10 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้า
ขายไม่หมด ดังนั้น วิธีการคํานวณจะเหมือนกับตําแหน่ง O21 

ตําแหน่ง O32   เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 15 เล่ม แต่จะขายได้ 13 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้า
ขายไม่หมด ดังนั้น วิธีการคํานวณจะเหมือนกับตําแหน่ง O31 

ตําแหน่ง O33 เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อนิตยสารมา 15 เล่ม แต่จะขายได้ 15 เล่ม ซึ่งเป็นกรณีสินค้ามี
เพียงพอขายและขายได้หมด ดังนั้น วิธีการคํานวณจะเหมือนกับตําแหน่ง O11 และ 
O22 
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จากตารางกําไรสามารถตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ถ้าไม่ทราบความน่าจะเป็นในการเกิด
เหตุการณ์ ทั้ง 5 วิธี ได้ดังนี้ 

1) วิธี Maximax (เลือกตัวเลขจากตารางกําไรที่ 2.2 หน้า 33) 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกค่า Max ทางเลือกที่ 1   เลือก 150 
     ทางเลือกที่ 2   เลือก 195 
     ทางเลือกที่ 3   เลือก 225 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า Max → 225 (A3) 

ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximax หรือการเลือกผล
กําไรสูงสุดจากกําไรที่สูงที่สุด หรือการตัดสินใจแบบมองโลกในแง่ดี จึงควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสารมา
ขายสัปดาห์ละ 15 เล่ม ซึ่งจะมีกําไรสูงสุด 225 บาทต่อสัปดาห์ 

2) วิธี Maximin  (เลือกตัวเลขจากตารางที่ 2.2  หน้า 33) 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกค่า Min ทางเลือกที่ 1 เลือก 150 
     ทางเลือกที่ 2 เลือก  45 
     ทางเลือกที่ 3 เลือก -25 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า Max → 150 (A1) 

ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximin หรือการเลือกผล
กําไรสูงสุดจากผลกําไรที่ตํ่าที่สุด หรือการตัดสินใจแบบมองโลกในแง่ร้ายควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสาร
มาขายสัปดาห์ละ 10 เล่ม ซึ่งจะมีกําไรสูงสุด 150 บาทต่อสัปดาห ์

3) วิธี Laplace (เลือกตัวเลขจากตารางที่ 2.2 หน้า 33) 
 ขั้นตอนที่ 1  หาค่าเฉลี่ยจากตารางกําไร 
  ทางเลือกที่ 1    ค่าเฉลี่ย =  (150 + 150 + 150) / 3  =  150 
  ทางเลือกที่ 2    ค่าเฉลี่ย =  (45 + 195 + 195) / 3    = 145 
  ทางเลือกที่ 3    ค่าเฉลี่ย =  (-25 + 125 + 225) / 3   = 108.33 

 ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าเฉลี่ย Max → 150 (A1) 

ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจโดยใช้เหตุผลในการให้โอกาสที่จะเกิดขึ้นของแต่
ละเหตุการณ์เท่ากัน ควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 10 เล่ม ซึ่งจะมีกําไรสูงสุด 150 
บาทต่อสัปดาห์ 

4) วิธี Minimax Regret 
 ขั้นตอนที่ 1   สร้างตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) ได้ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) จากตัวอย่างที่ 2.1 
 

ทางเลือก 
เหตุการณ์ 

ขายนิตยสารได้ 10 
เล่ม/สัปดาห์ (N1) 

ขายนิตยสารได้   
13 เล่ม/สัปดาห์ (N2) 

ขายนิตยสารได้   
15 เล่ม/สัปดาห์ (N3) 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
10 เล่ม/สัปดาห์ (A1) 

(150 – 150) 
 

= 0 

(195 – 150) 
 

= 45 

(225 – 150) 
 

= 75 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
13 เล่ม/สัปดาห์ (A2) 

(150 – 45) 
 

= 100 

(195 – 195) 
 

= 0 

(225 – 195) 
 

= 30 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
15 เล่ม/สัปดาห์ (A3) 

(150 – (-25)) 
 

= 175 

(195 – 125) 
 

= 70 

(225 – 225) 
 

= 0 

 
ที่มาของการคาํนวณค่าเสียโอกาสในตารางที่ 2.3 
การหาค่าเสียโอกาสให้นําตัวเลขกําไรที่สูงทีสุ่ดในแต่ละเหตุการณ์ด้านแถวตั้งหรือคอลัมน์ 

เป็นตัวต้ัง ลบด้วยกําไรที่ได้ในแต่ละตําแหน่ง Oij เช่น  
ค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 1 (คอลัมน์ที่ 1) คือจะขายนิตยสารได้สัปดาห์ 10 เล่ม ได้แก่ 

ตําแหน่ง O11, O21 และ O31 ซึ่งจากตารางกําไรในเหตุการณ์ที่ 1 มีกําไร 150, 45 และ -25 ซึ่งกําไรที่
สูงที่สุดในเหตุการณ์ที่ 1 คือ 150 ดังนั้น การคิดค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 1 ในแต่ละตําแหน่งเป็น
ดังนี้ 

ตําแหน่ง O11 ซึ่งมีกําไร 150 บาท และเป็นกําไรที่ได้สูงที่สุดในแหตุการณ์น้ี ฉะนั้น ค่าเสีย
โอกาสจึงเท่ากับ 150 – 150 = 0 บาท 

ตําแหน่ง O21 ซึ่งมีกําไร 45 บาท ค่าเสียโอกาสคือ แทนที่จะได้กําไรสูงสุด 150 บาทกลับ
ไม่ได้ แต่ได้เพียง 45 บาท ฉะนั้น ค่าเสียโอกาสจึงเท่ากับ 150 – 45 = 105 บาท 

ตําแหน่ง O31 ซึ่งขาดทุน 25 บาท ค่าเสียโอกาสคือ แทนที่จะได้กําไรสูงสุด 150 บาท กลับ
ไม่ได้ และยังขาดทุนอีก 25 บาท ฉะนั้น ค่าเสียโอกาสจึงเท่ากับ 150 – (-25) = 175 บาท 

การหาค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 2 (คอลัมน์ที่ 2) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในตําแหน่ง O12, 
O22 และ O32 ให้นํากําไรที่สูงที่สุดคือ 195 เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วยตัวเลขกําไรในตําแหน่งนั้นๆ 

การหาค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 3 (คอลัมน์ที่ 3) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในตําแหน่ง O13, 
O23 และ O33 ให้นํากําไรที่สูงที่สุดคือ 225 เป็นตัวต้ัง แล้วลบด้วยตัวเลขกําไรในตําแหน่งนั้นๆ 

 

วิธี Minimax Regret (ต่อ)  
 ขั้นตอนที่ 2    เลือกค่า Max ทางเลือกที่ 1 เลือก 75 
     ทางเลือกที่ 2 เลือก 105 
     ทางเลือกที่ 3 เลือก 175 
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 ขั้นตอนที่ 3    เลือกค่า  Min → 75 (A1) 

ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจโดยพิจารณาจากค่าเสียโอกาส โดยเลือกจากค่า
เสียโอกาสที่ตํ่าสุดจากค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุด ควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 10 เล่ม 
ซึ่งจะมีค่าเสียโอกาสตํ่าสุดเพียง 75 บาทต่อสัปดาห์ 

5) วิธี Hurwicz  

ขั้นตอนที่ 1  หาค่ากําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของแต่ละทางเลือก 
 จากสูตรกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

= (α x กําไรสูงสุดของแต่ละทางเลือก) + ((1-α)  x กําไรตํ่าสุดของแต่ละทางเลือก) 

 จากโจทย์ α= 0.6   1-α = 1 - 0.6  = 0.4 
 แทนค่าตามสูตรการคํานวณ แสดงได้ดังตารางที่ 2.4 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2.4  แสดงการคํานวณกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากตัวอย่างที่ 2.1 
 

ทางเลือก กําไร (บาท/สปัดาห์) กําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
(0.6 x สูงสุด) + (0.4 x ตํ่าสุด) สูงสุด ตํ่าสุด 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
10 เล่ม/สัปดาห์ (A1) 

150 150 (0.6 x 150) + (0.4 x 150) = 90 + 60    
 

= 150 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
13 เล่ม/สัปดาห์ (A2) 

195 45 (0.6 x 195) + (0.4 x 45) = 117 + 18    
 

= 135 

สั่งซื้อนิตยสารมาขาย  
15 เล่ม/สัปดาห์ (A3) 

225 -25 (0.6 x 225) + (0.4 x (-25)) = 135 - 10   
 

= 125 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่  Max → 150 (A1) 

ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินในโดยนําทั้งหลักแมกซิแมกซ์และแมกซิมิน มา
พิจารณาร่วมกัน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี 60% หรือ α = 0.6 ควรตัดสินใจ สั่งซื้อ
นิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 10 เล่ม ซึ่งจะทําให้มีกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสูงสุดคือ 150 บาทต่อสัปดาห์ 
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ตัวอย่างที่ 2.2  องค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดงาน
รับขวัญน้องใหม่เป็นประจําทุกปีการศึกษา และในงานจะมีการประกวดขวัญใจวิทยาการจัดการ โดย
เกณฑ์การตัดสินจะนับคะแนนจากจํานวนดอกกุหลาบที่ผู้เข้าประกวดแต่ละคนได้รับ และในปี
การศึกษา 2556 องค์การนักศึกษาคณะฯ ก็จะมีการจัดกิจกรรมเช่นเดิมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคีใน
หมู่นักศึกษา  

องค์การนักศึกษาฯ จึงต้องจัดหาดอกกุหลาบมาจําหน่าย โดยผู้ประกวดคนใดได้รับดอก
กุหลาบจากผู้ร่วมงานมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  จากการติดต่อหาซื้อดอกกุหลาบพบว่า ดอกกุหลาบมี
ต้นทุนดอกละ 8 บาท และจะจําหน่ายต่อในงานราคาดอกละ 15 บาท กรรมการองค์กรนักศึกษามี
เง่ือนไขว่าถ้าดอกกุหลาบขายไม่หมด ตัวแทนนักศึกษาจะต้องนําดอกกุหลาบไปขายให้จนหมด
ด้วยการนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 บาท ทั้งนี้เพ่ือให้ขาดทุนน้อยที่สุด แต่ถ้าในงานมีความ
ต้องการซื้อสูงจนดอกกุหลาบไม่พอขายกรรมการองค์การนักศึกษาฯ จะไม่สามารถจัดหาดอกกุหลาบ
มาขายเพิ่มได้ทันเวลา เนื่องจากการจัดงานมีระยะเวลาสั้น  

ถ้าในอดีต 12 ปีที่ผ่านมา องค์การนักศึกษาคณะฯ เคยขายกุหลาบได้ 1,000 ดอก, 2,000 

ดอก, 2,500 ดอก และ 2,800 ดอก  ถ้ากําหนดให้สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี (α) เท่ากับ 0.7 จง
ช่วยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตัดสินใจว่าจะต้องสั่งซื้อดอกกุหลาบมา
ขายจํานวนเท่าไรจึงจะเหมาะสม กรณีไม่ทราบความน่าจะเป็นตามวิธีการตัดสินใจวิธีการต่างๆ ดังนี้   

1) Maximax   
2) Maximin   
3) Laplace       
4) Minimax Regret  
5) Hurwicz 

 
วิธีทํา จากโจทย์ต้องการทราบว่าควรสั่งซื้อดอกกุหลาบมาขายกี่ดอก โดยอาศัยข้อมูลยอดขายใน
อดีต ทําให้สามารถวิเคราะห์ทางเลือกและเหตุการณ์ได้ดังนี้ 

วิเคราะห์ทางเลือก มี 4 ทางเลือก คือ 
- ซื้อกุหลายมาขาย 1,000 ดอก  (A1) 
- ซื้อกุหลายมาขาย 2,000 ดอก  (A2) 
- ซื้อกุหลายมาขาย 2,500 ดอก  (A3) 
- ซื้อกุหลายมาขาย 2,800 ดอก  (A4) 

 

 วิเคราะห์เหตุการณ์ มี  4  เหตุการณ์ คือ 
- จะขายดอกกุหลาบได้ 1,000 ดอก  (N1) 
- จะขายดอกกุหลาบได้ 2,000 ดอก  (N2) 
- จะขายดอกกุหลาบได้ 2,500 ดอก  (N3) 
- จะขายดอกกุหลาบได้ 2,800 ดอก  (N4) 
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เงื่อนไจจากโจทย์  
- หากดอกกุหลาบไม่พอขายคณะฯ จะไม่สามารถจัดหาดอกกุหลาบมาเพิ่มได้ทันเวลา 
- หากดอกกุหลาบขายไม่หมดตัวแทนนักศึกษาจะนําดอกกุหลาบไปลดราคาขายให้จน
หมด เหลือราคาขายดอกละ 3 บาท 

วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
กําไร = (รายได้ – รายจ่าย) 
รายได้รวม     =  จํานวนดอกกุลหลายที่ขายได้ x ราคาขายต่อดอก  

(จํานวนที่ขายได้ให้พิจารณาจากจํานวนที่ที่ซือ้มาด้วยว่าพอขายหรือไม่) 
รายจ่ายรวม  =  จํานวนดอกกุหลาบที่ซื้อมา x ราคาต้นทุนต่อดอก 
จากโจทย์  ราคาขายกุหลาบดอกละ 15 บาท  และราคาต้นทุนกุหลาบดอกละ 8 บาท 

 
ตารางที่ 2.5   แสดงการคํานวณกําไรจากตัวอย่างที่ 2.2 
 

ทางเลือก 
เหตุการณ ์

ขายกุหลาบได้ 
1,000 ดอก (N1) 

ขายกุหลาบได้ 
2,000 ดอก (N2) 

ขายกุหลาบได้ 
2,500 ดอก (N3) 

ขายกุหลาบได้ 
2,800 ดอก (N3) 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
1,000 ดอก  
(A1) 

(1,000 x 15) – 
(1,000 x 8) 
 

= 7,000 

(1,000 x 15) – 
(1,000 x 8) 

 

= 7,000 

(1,000 x 15) – 
(1,000 x 8) 

 

= 7,000 

(1,000 x 15) – 
(1,000 x 8) 

 

= 7,000 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,000 ดอก 
(A2) 

((1,000 x 15) + 
(1,000 x 3))– 
(2,000 x 8) 

 

= 2,000 

(1,000 x 15) - 
(2,000 x 8) 

 

= 14,000 

(1,000 x 15) - 
(2,000 x 8) 

 

= 14,000 

(1,000 x 15) - 
(2,000 x 8) 

 

= 7,000 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,500 ดอก 
(A3) 

((1,000 x 15) + 
(1,500 x 3)) – 
(2,500 x 8) 

 

= -500 

((2,000 x 15) + 
(500 x 3)) – 
(2,500 x 8) 

 

= 11,500 

(2,500 x 15) – 
(2,500 x 8) 

 

= 17,500 

(2,500 x 15) – 
(2,500 x 8) 

 

= 17,500 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,800 ดอก 
(A4) 

((1,000 x 15) + 
(1,800 x 3)) – 
(2,800 x 8) 

 

= -2,000 

((2,000 x 15) + 
(800 x 3)) – 
(2,800 x 8) 

 

= 10,000 

((2,500 x 15) + 
(300 x 3)) – 
(2,800 x 8) 

 

= 16,000 

(2,800 x 15) -  
(2,800 x 8) 

 

= 19,600 
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ที่มาของการคาํนวณตัวเลขกําไรในตารางที่ 2.5 

ตําแหน่ง O11 เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 1,000 ดอก และจะขายกุลหลาบได้หมดทั้งจํานวน 
1,000 ดอก ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   (จํานวนที่ขายได้ 1,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) 
    =   15,000 บาท 
 รายจ่ายรวม  = (จํานวนที่ซื้อมา 1,000 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
    =    8,000 บาท 
 กําไร    =    รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
     =    15,000 – 8,000    
     =   7,000  บาท 
ตําแหน่ง O12 เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 1,000 ดอก แต่จะขายกุลหลาบได้ 2,000 บาท ซึ่ง

เป็นกรณีที่มีสินค้าไม่พอขายแต่จากโจทย์มีเง่ือนไขว่า หากดอกกุหลาบไม่พอขายไม่
สามารถสั่งมาขายเพิ่มได้ทันเวลา ฉะนั้น รายได้จึงเกิดจากที่มีดอกกุหลาบ 1,000 
ดอก ตามท่ีซื้อมาขายครั้งแรกเท่าน้ัน ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   (จํานวนที่ขายได้ 1,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) 
    =   15,000  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนที่ซื้อมา 1,000ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
    =   8,000  บาท 
 กําไร       =   รายได้รวม – รายจ่ายรวม  
    =   15,000 – 8,000    
    =   7,000  บาท 
ตําแหน่ง O13    เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อกุหลายมาขาย 1,000 ดอก แต่จะขายได้ 2,500 ดอก ซึ่งเป็น

กรณีที่กุหลาบมีไม่พอขาย วิธีการคํานวณจึงเหมือนกับตําแหน่งที่ O12 
 คือ มีกําไร = 7,000 บาทเท่ากัน 
ตําแหน่ง O14    เป็นตําแหน่งที่สั่งซื้อกุหลายมาขาย 1,000 ดอก แต่จะขายได้ 2,800 ดอก ซึ่งเป็น

กรณีที่กุหลาบมีไม่พอขาย วิธีการคํานวณจึงเหมือนกับตําแหน่งที่ O12 และ O13 
 คือ มีกําไร = 7,000 บาทเท่ากัน 
ตําแหน่ง O21    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,000 ดอก แต่จะขายได้ 1,000 ดอก ซึ่งเป็นกรณีที่

กุหลาบขายไม่หมดเหลือจํานวน 1,000 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 
บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   ((จํานวนขายได้ 1,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 1,000 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

    =   15,000 + 3,000  =  18,000  บาท 
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 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,000 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   16,000  บาท 
 กําไร   = รายได้ – รายจ่าย  
   =   18,000 – 16,000 
   =   2,000   บาท 

ตําแหน่ง O22    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,000 ดอก และขายกุหลาบได้ 2,000 ดอก ซึ่งขาย
หมดพอดี ดังนั้น 

 รายได้รวม   =  (จํานวนขายได้ 2,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) 
   =  30,000  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,000 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   16,000  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   =   30,000 – 16,000 
   =   14,000  บาท 

ตําแหน่ง O23 และ O24 เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมา 2,000 ดอก แต่จะขายกุหลาบได้ 2,500 ดอก 
และ 2,800 ดอก ตามลําดับ ซึ่งล้วนเป็นกรณีที่กุหลาบมีไม่พอขายแต่เนื่องจาก
เง่ือนไขของโจทย์ที่กําหนดให้หากสินค้าไม่พอขายจะไม่สามารถจัดหามเพิ่มได้
ทันเวลา ดังนั้น รายได้จึงเท่ากับที่มีดอกกุหลาบจากที่ซื้อมาครั้งแรกคือ 2,000 ดอก 
ซึ่งเท่ากับกําไรในตําแหน่ง O22  ดังนี้ 

 กําไร   = (2,000 x 15) – (2,000 x 8)   
  =  14,000  บาท (เท่ากับตําแหน่ง O22) 

ตําแหน่ง O31    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,500 ดอก แต่จะขายได้ 1,000 ดอก ซึ่งเป็นกรณี
ที่กุหลาบขายไม่หมดเหลือจํานวน 1,500 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 
บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   ((จํานวนขายได้ 1,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 1,500 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

   =   15,000 + 4,500   
   =   19,500  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,500 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   20,000  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 19,500 – 20,000 
   = - 500  บาท (ขาดทุน) 
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ตําแหน่ง O32    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,500 ดอก แต่จะขายได้ 2,000 ดอก ซึ่งเป็นกรณี
ที่กุหลาบขายไม่หมด เหลือจํานวน 500 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 
บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม  = ((จํานวนขายได้ 2,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 500 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

   =   30,000 + 1,500   
   =   31,500  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,500 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   20,000  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 31,500 – 20,000 
   =  11,500   บาท 

ตําแหน่ง O33     เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมา 2,500 ดอก และจะขายกุหลาบได้ 2,500 ดอก ซึ่งขาย
หมดพอดี ดังนี้ 

 รายได้รวม   =   (จํานวนขายได้ 2,500 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) 
   =   37,500  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,500 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   20,000 บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 37,500 – 20,000 
   =   17,500  บาท 

ตําแหน่ง O34    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมา 2,500 ดอก แต่จะขายกุหลาบได้ 2,800 ดอก ซึ่งเป็น
กรณีที่กุหลาบมีไม่พอขาย แต่จากเง่ือนไขของโจทย์ที่กําหนดให้หากสินค้าไม่พอขาย
จะไม่สามารถจัดหามเพิ่มได้ทันเวลา ดังนั้น รายได้จึงเท่ากับที่มีดอกกุหลาบจากที่ซื้อ
มาครั้งแรกคือ 2,500 ดอกดังนี้ 

 กําไร    = (2,500 x 15) – (2,500 x 8)   
   =   17,500  บาท (เท่ากับตําแหน่ง O33) 

ตําแหน่ง O41    เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,800 ดอก แต่จะขายได้ 1,000 ดอก ซึ่งเป็นกรณี
ที่กุหลาบขายไม่หมด เหลือจํานวน 1,800 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 
บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   ((จํานวนขายได้ 1,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 1,800 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

   =   15,000 + 5,400   
   =   20,400  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,800 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 



 
43 บทท่ี 2  ทฤษฎีการตัดสินใจ 

   =   22,400  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 20,400 – 22,400 
   = - 2,000   บาท (ขาดทุน) 

ตําแหน่ง O42  เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมาขาย 2,800 ดอก แต่จะขายได้ 2,000 ดอก ซึ่งเป็นกรณี
ที่กุหลาบขายไม่หมด เหลือจํานวน 800 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 3 
บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   ((จํานวนขายได้ 2,000 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 800 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

   =   30,000 + 2,400   
   =   32,400  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,800 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   22,400  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 32,400 – 22,400 
   =   10,000   บาท 

ตําแหน่ง O43  เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมา 2,800 ดอก และจะขายกุหลาบได้ 2,500 ดอก ซึ่งเป็น
กรณีที่กุหลาบขายไม่หมด เหลือจํานวน 300 ดอก จึงนําไปลดราคาขายเหลือดอกละ 
3 บาท ดังนั้น 

 รายได้รวม   =   ((จํานวนขายได้ 2,500 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) + 
(จํานวนเหลือ 300 ดอก x ราคาขาย 3 บาท/ดอก)) 

   =   37,500 + 900   
   =   38,400  บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,800 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   22,400  บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
   = 38,400 – 22,400 
   =   16,000   บาท 

ตําแหน่ง O34  เป็นตําแหน่งที่ซื้อกุหลาบมา 2,800 ดอก แต่จะขายกุหลาบได้ 2,800 ดอก ซึ่งขาย
หมดพอดี ดังนี้ 

 รายได้รวม   =   (จํานวนขายได้ 2,800 ดอก x ราคาขาย 15 บาท/ดอก) 
   =   42,000 บาท 
 รายจ่ายรวม = (จํานวนซื้อมา 2,800 ดอก x ราคาต้นทุน 8 บาท/ดอก) 
   =   22,400 บาท 
 กําไร   = รายได้รวม – รายจ่ายรวม 
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   = 42,000 – 22,400 
   =   19,600  บาท 

หมายเหต ุ:  จากเง่ือนไขของโจทย์ที่กําหนดให้หากสินค้าขายไม่หมด จะนําไปลดราคาขายเหลือดอก
ละ 3 บาท และจะขายให้จนหมด ดังนั้น การคํานวณหากําไรในตําแหน่ง O21, O31, 
O32, O41, O42 และ O43 จึงเป็นตําแหน่งในการคํานวณรายได้ 2 ครั้ง คือ รายได้จากการ
ขายครั้งแรกตามราคาขายปกติ และรายได้จากการขายโดยการลดราคาขาย ซึ่งต้อง
นํามารวมกันก่อนนําไปหักจากรายจ่ายทั้งหมดที่ซื้อดอกกุหลาบมา ซึ่งเป็นตําแหน่งที่
ต้องระมัดระวังในการคํานวณ  

 
จากตารางกาํไรที่ 2.5  
สามารถตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน และไม่ทราบความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ทั้ง 5 

วิธี ได้ดังนี้ 
1) วิธี Maximax  (เลือกตัวเลขจากตารางที่ 2.5 หน้า 39) 

 ขั้นตอนที่ 1 เลือกค่า  Max ทางเลือกที่ 1   เลือก  7,000 
     ทางเลือกที่ 2   เลือก  14,000 
     ทางเลือกที่ 3   เลือก  17,500 
     ทางเลือกที่ 4   เลือก  19,600 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า  Max → 19,600 (A4) 

ดังนั้น  หากองค์การนึกศึกษาคณะวิทยาการจัดการตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximax หรือ
การเลือกผลกําไรสูงสุดจากกําไรที่สูงที่สุด หรือการตัดสินใจแบบมองโลกในแง่ดี จึงควรตัดสินใจ ซื้อ
ดอกกุหลาบมาขายจํานวน 2,800 ดอก ซึ่งจะมีกําไรสูงสุด 19,600 บาท 

2) วิธี Maximin (เลือกตัวเลขจากตารางที่ 2.5 หน้า 39) 
 ขั้นตอนที่ 1 เลือกค่า Min ทางเลือกที่ 1 เลือก  7,000 
     ทางเลือกที่ 2 เลือก  2,000 
     ทางเลือกที่ 3 เลือก  - 500 
     ทางเลือกที่ 4 เลือก  - 2,000 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า Max → 7,000 (A1) 

ดังนั้น  หากองค์การนึกศึกษาคณะวิทยาการตัดสินใจภายใต้หลักการ Maximin หรือการ
เลือกผลกําไรสูงสุดจากผลกําไรที่ตํ่าที่สุด หรือการตัดสินใจแบบมองโลกในแง่ร้าย ควรตัดสินใจ ซื้อ
กุหลาบมาขายจํานวน1,000 ดอก ซึ่งจะมีกําไรสูงสุด 7,000 บาท 

3) วิธี Laplace (เลือกตัวเลขจากตารางที่ 2.5  หน้า 39) 
 ขั้นตอนที่ 1  หาค่าเฉลี่ยจากตารางกําไร 
 ทางเลือกที่ 1 กําไรเฉลี่ย = (7,000 + 7,000 + 7,000 + 7,000) / 4= 7,000 
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 ทางเลือกที่ 2 กําไรเฉลี่ย = (2,000 + 14,000 + 14,000 + 14,000) / 4 = 11,000 
 ทางเลือกที่ 3 กําไรเฉลี่ย = (-500 + 11,500 + 17,500 + 17,500) / 4= 11,500 
 ทางเลือกที่ 4 กําไรเฉลี่ย = (-2,000 + 10,000 + 16,000 + 19,600) / 4 = 10,900 

 ขั้นตอนที่ 2  เลือกกําไรเฉลี่ยที่สูงที่สุด Max → 11,500 (A3) 

ดังนั้น หากองค์การนึกศึกษาคณะวิทยาการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลในการให้โอกาสท่ีจะ
เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์เท่ากัน ควรตัดสินใจ ซื้อดอกกุหลาบมาขายจํานวน 2,500 ดอก ซึ่งจะมี
กําไรสูงสุด 11,500 บาท 

4) วิธี Minimax  Regret 

 ขั้นตอนที่ 1   สร้างตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) ได้ดังตารางที่ 2.6 
 

ตารางที่ 2.6  แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสจากตัวอย่างที่ 2.2 
 

ทางเลือก 
เหตุการณ ์

ขายกุหลาบได้ 
1,000 ดอก (N1) 

ขายกุหลาบได้ 
2,000 ดอก (N2) 

ขายกุหลาบได้ 
2,500 ดอก (N3) 

ขายกุหลาบได้ 
2,800 ดอก (N4) 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
1,000 ดอก (A1) 

(7,000 – 7,000) 
 

= 0 

(14,000 – 7,000) 
 

= 7,000 

(17,500 – 7,000) 
 

= 10,500 

(19,600 – 7,000) 
 

= 12,600 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,000 ดอก (A2) 

(7,000 – 2,000) 
 

= 5,000 

(14,000 – 14,000) 
 

= 0 

(17,500 – 14,000) 
 

= 3,500 

(19,600 – 14,000) 
 

= 5,600 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,500 ดอก (A3) 

(7,000 – (-500)) 
 

= 7,500 

(14,000 – 11,500) 
 

= 2,500 

(17,500 – 17,500) 
 

= 0 

(19,600 – 17,500) 
 

= 2,100 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,800 ดอก (A4) 

(7,000 – (-2,000)) 
 

= 9,000 

(14,000 – 10,000) 
 

= 4,000 

(17,500 – 16,000) 
 

= 1,500 

(19,600 – 19,600) 
 

= 0 

 
ที่มาของการคาํนวณจากค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss) จากตารางที่ 2.6 

การหาค่าเสียโอกาสให้นําตัวเลขกําไรที่สูงที่สุดในแต่ละเหตุการณ์หรือคอลัมน์เป็นตัวต้ัง ลบ
ด้วยกําไรที่ได้ในแต่ละตําแหน่ง Oij  เช่น  

ค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 1 (คอลัมน์ที่ 1) ขายดอกกุหลาบได้จํานวน 1,000 ดอก ได้แก่ 
ตําแหน่ง  O11, O21, O31 และ O41 ซึ่งจากตารางกําไรในเหตุการณ์ที่ 1 มีกําไร 7,000, 2,000, -500, 
และ – 2,000 ซึ่งกําไรที่สูงที่สุดในเหตุการณ์นี้ คือ 7,000 ดังนั้น การคิดค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 1 
ในแต่ละตําแหน่งให้นํา 7,000 บาทเป็นตัวต้ัง 
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ตําแหน่ง O11 ซึ่งได้มีกําไร 7,000 บาท คือกําไรที่ได้สูงที่สุดในแหตุการณ์น้ี ฉะนั้น ค่าเสีย
โอกาสจึงเท่ากับ 7,000 – 7,000 = 0 บาท 

ตําแหน่ง O21 ซึ่งมีกําไร 2,000 บาท ค่าเสียโอกาสคือ แทนที่จะได้กําไรสูงสุด 7,000 บาท
กลับไม่ได้ แต่ได้เพียง 2,000 บาท ฉะนั้น ค่าเสียโอกาสจึงเท่ากับ 7,000 – 2,000 = 5,000บาท 

ตําแหน่ง O31 ซึ่งขาดทุน 500 บาท ค่าเสียโอกาสคือ แทนที่จะได้กําไรสูงสุด 7,000 บาท 
กลับไม่ได้ และยังขาดทุนอีก 500 บาท ฉะนั้น ค่าเสียโอกาสจึงเท่ากับ 7,000 – (-500) = 7,500บาท 

ตําแหน่ง O41 ซึ่งขาดทุน 2,000 บาท ค่าเสียโอกาสคือ แทนที่จะได้กําไรสูงสุด 7,000 บาท 
กลับไม่ได้ และยังขาดทุนอีก 2,000 บาท ฉะนั้น ค่าเสียโอกาสจึงเท่ากับ 7,000 – (-2,000) = 7,500
บาท 

การหาค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 2 (คอลัมน์ที่ 2) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในตําแหน่ง O12 
O22, O32 และ O42 ให้นํากําไรที่สูงที่สุดในเหตุการณ์น้ี คือ 14,000 เป็นตัวต้ังแล้วนํากําไรในตําแหน่ง
น้ันๆ ลบออก ก็จะได้ค่าเสียโอกาสดังตารางด้านบน 

การหาค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 3 (คอลัมน์ที่ 3) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในตําแหน่ง O13 
O23, O33 และ O43 ให้นํากําไรที่สูงที่สุดในเหตุการณ์น้ี คือ 17,500 เป็นตัวต้ังแล้วนํากําไรในตําแหน่ง
น้ันๆ ลบออก ก็จะได้ค่าเสียโอกาสดังตารางด้านบน 

การหาค่าเสียโอกาสในเหตุการณ์ที่ 4 (คอลัมน์ที่ 4) ได้แก่ ค่าเสียโอกาสในตําแหน่ง O14, 
O24, O34 และ O44 ให้นํากําไรที่สูงที่สุดในเหตุการณ์น้ี คือ 19,600 เป็นตัวต้ังแล้วนํากําไรในตําแหน่ง
น้ันๆ ลบออก ก็จะได้ค่าเสียโอกาสดังตารางด้านบน 
 
หมายเหตุ :  การหาค่าเสียโอกาสจากตารางกําไรในตําแหน่งที่มีกําไรสูงสุดของแต่ละเหตุการณ์ จะทํา

ให้ค่าเสียโอกาสตํ่าสุด คือ 0 บาท และหากตําแหน่งที่กําไรตํ่าสุดหรือขาดทุนสูงสุดค่าเสีย
โอกาสจะมีค่ามากที่สุด โดยท่ีค่าเสียโอกาสจะไม่มีค่าติดลบ เพราะยิ่งขาดทุนมากเท่าไร
ค่าเสียโอกาสจะยิ่งเป็นค่าบวกมากข้ึนเท่าน้ัน 

 

วิธี Minimax  Regret  (ต่อ) 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุดจากแต่ละทางเลือก (Max) 

    ทางเลือกที่ 1 เลือก 12,600 
    ทางเลือกที่ 2 เลือก 5,600 
    ทางเลือกที่ 3 เลือก 7,500 
    ทางเลือกที่ 4 เลือก 9,000 

 ขั้นตอนที่ 3 เลือกค่าเสียโอกาสที่ตํ่าที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 (Min) → 5,600 (A2) 

ดังนั้น หากองค์การนึกศึกษาคณะวิทยาการตัดสินใจโดยเลือกจากค่าเสียโอกาสที่ตํ่าสุดจาก
ค่าเสียโอกาสที่สูงที่สุด ควรตัดสินใจ ซื้อดอกกุหลาบมาขายจํานวน 2,000 ดอก ซึ่งจะมีค่าเสียโอกาส
ตํ่าสุดเพียง 5,600 บาท 
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5) วิธี Hurwicz   

ขั้นตอนที่ 1  หาค่ากําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของแต่ละทางเลือก 
 จากสูตรกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

       = (α x กําไรสูงสุดของแต่ละทางเลือก) + ((1- α) x กําไรตํ่าสุดของแต่ละทางเลือก) 

   จากโจทย์   α = 0.7     ดังนั้น  1 - α = 1 - 0.7  =  0.3 

ตารางที่ 2.7  แสดงการคํานวณค่ากําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักจากตัวอย่างที่ 2.2 
 

ทางเลือก กําไร (บาท) กําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
(0.7 x สูงสุด) + (0.3 x ตํ่าสุด) สูงสุด ตํ่าสุด 

ซื้อกุหลาบมาขาย 1,000 ดอก 
(A1) 

7,000 7,000 (0.7 x 7,000) + (0.3 x 7,000) 
= 4,900 + 2,100  = 7,000 

ซื้อกุหลาบมาขาย 2,000 ดอก 
(A2) 

14,000 2,000 (0.7 x 14,000) + (0.3 x 2,000) 
= 9,800 + 600  = 10,400 

ซื้อกุหลาบมาขาย 2,500 ดอก 
(A3) 

17,500 - 500 (0.7 x 17,500) + (0.3 x (-500)) 
= 12,250 - 150  = 12,100 

ซื้อกุหลาบมาขาย 2,800 ดอก 
(A4) 

19,600 - 2,000 (0.7 x 19,600) + (0.3 x (-2,000)) 
= 13,720 - 600  = 13,120 

ขั้นตอนที่ 2  เลือกทางเลือกที่มีกําไรเฉลี่ยถว่งน้ําหนักที่สูงที่สุด  Max → 13,120  (A4) 

ดังนั้น  หากองค์การนึกศึกษาคณะวิทยาการตัดสินใจพิจารณาจากกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี 70% ควรตัดสินใจ ซื้อดอกกุหลาบมาขายจํานวน 2,800 
ดอก ซึ่งจะทําให้มีกําไรเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสูงสุดคือ 13,120 บาท 

 
2.7  การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เม่ือทราบความน่าจะเป็นของการเกิด

เหตุการณ์ (Probabilistic Decision Problem) 

การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) และเมื่อผู้ตัดสินใจทราบความน่าจะเป็น
ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Probabilistic Decision Problem) เป็นการตัดสินใจที่ผู้วิเคราะห์จะนํา
ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ เข้ามาพิจารณาเลือกทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ 
ซึ่งจะทําให้ผู้ตัดสินใจสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยํามากย่ิงขึ้น เพราะหากทราบความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตุการณ์แล้ว จะทําให้สามารถวางแผนเพื่อทําให้ได้กําไรเพิ่มขึ้น หรือวางแผนเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุดได้เช่นกัน  
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ความน่าจะเป็น (Probability) หมายถึง ความน่าจะเป็นหรือโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ 
กัลยา (2553: 38) ได้แบ่งข้อมูลที่จะนํามาหาความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ไว้ 2 วิธี คือความ
น่าจะเป็นที่ใช้ประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ และความน่าจะเป็นที่คํานวณจากข้อมูลจริงในอดีต ซึ่งแต่
ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความน่าจะเป็นที่ใช้ประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ (Subjective Probability)  
เป็นความน่าจะเป็นที่ผู้ตัดสินใจพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ หรือข้อมูล

เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ราคาสินค้า อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน อัตราการขยายตัวของการลงทุน การส่งออก การนําเข้า 
ภาวะเศรษฐกิจโลก และอื่นๆ มาใช้ในการประมาณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งมักใช้กับปัญหา
ที่ไม่สามารถหาข้อมูลที่แท้จริงได้ เช่น ถ้าผลิตนํ้าผลไม้รสใหม่ขึ้นมาขาย คาดว่าโอกาสที่จะขายหมด
หรือประสบผลสําเร็จประมาณ 70% โอกาสท่ีจะขายไม่หมดหรือไม่ประสบผลสําเร็จประมาณ 30%
เป็นต้น 

2) ความน่าจะเป็นที่คํานวณจากใช้ข้อมูลจริงในอดีต (Objective Probability)  

เป็นการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจริงที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต หรือจากผลการทดลองหรือจําลองเหตุการณ์ขึ้น เช่น จากตัวอย่างที่ 2.1 ถ้าเจ้าของ
ร้านขายนิตยสารมีการจดบันทึกยอดขายสินค้าหรือยอดขายนิตยสาร “สวยสัปดาห์” ในอดีตที่ผ่านมา 
100 สัปดาห์ เป็นดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนสัปดาห์ที่เคยขายนิตยสารได้จากโจทย์ตัวอย่างที่ 2.1 
 

จํานวนนิตยสารที่ขายได้ต่อสัปดาห์ (เล่ม) จํานวนสัปดาห์ 
10 เล่ม 20 
13 เล่ม 50 
15 เล่ม 30 
รวม 100 

 

จากข้อมูลความถี่หรือจํานวนสัปดาห์ที่เคยขายนิตยสารได้ในตารางที่ 2.8 นํามาคํานวณหา
โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการเกิดแต่ละเหตุการณ์ได้ดังนี้ 

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 10 เล่ม/สัปดาห์ P(N1) 
 

P(N1)  =                                                 0.2 

 

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 13 เล่ม/สัปดาห์  P(N2) 
 

P(N2)  =                                                 0.5 จํานวนสัปดาห์ที่ขายได้ 13 เล่ม 
จํานวนสัปดาห์ทั้งหมด 

จํานวนสัปดาห์ที่ขายได้ 10 เล่ม 
จํานวนสัปดาห์ทั้งหมด 
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ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 13 เล่ม/สัปดาห์  P(N3) 
 

P(N3)  =                                                 0.3 

 

สรุปรูปแบบความน่าจะเป็นซึ่งในที่น้ีจะกล่าวถึง ได้แก่ เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติ และ
ทศนิยม ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบเมื่อจะนําไปคํานวณต้องให้อยู่ในรูปแบบทศนิยมเท่าน้ัน ซึ่งมีวิธีการแปลงค่า
ดังนี้ 

- เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ เช่น 10%, 20% ต้องแปลงค่าให้เป็นทศนิยมโดยการหาร
ด้วย 100 

- ทศนิยม เช่น 0.1, 0.2 เป็นรูปแบบที่นําไปใช้คํานวณได้เลย 
- สถิติ หรือจํานวนครั้งของการเกิดเหตุการณ์ ต้องแปลงค่าให้เป็นทศนิยมโดยการนํา

ผลรวมของสถิติที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกเหตุการณ์มาหารสถิติของการเกิดเหตุการณ์น้ันๆ  
ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่สามารถนําไปใช้เพ่ือคํานวณหรือเพื่อการตัดสินใจควรอยู่ในรูปแบบ

ทศนิยม ซึ่งต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องเท่ากับ 1 เสมอ ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นในการเกิดทุกเหตุการณ์รวมกันต้องเท่ากับ 100% 
หรือ 1 เสมอนั่นเอง 

วิธีการตัดสินใจโดยใช้ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ร่วมพิจารณาด้วย แบ่งออกเป็น 2 
วิธีหลักๆ คือ วิธีการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ของค่าที่คาดไว้ และวิธีค่าที่คาดหวังไว้ของข่าวสารที่สมบูรณ์
ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดหรือหลักในการวิเคราะห์ดังนี้ 

วิธีการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ของค่าที่คาดไว้  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธีย่อย คือ  

1) วิธีค่าที่คาดแบบกําไร หรือวิธีกําไรคาดหมาย 
2) วิธีค่าที่คาดแบบค่าใช้จ่าย หรือวิธีค่าใช้จ่ายคาดหมาย 
3) วิธีค่าที่คาดแบบค่าเสียโอกาส หรือวิธีค่าเสียโอกาสคาดหมาย 

 

การตัดสินใจจากค่าที่คาดไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่ากําไรที่คาดไว้ ต้นทุนที่คาดไว้ และค่าเสีย
โอกาสที่คาดไว้ กัลยา (2553: 39) ได้ให้ความหมายของค่าที่คาดไว้ (Expected Value) หมายถึง 
ค่าที่คาดว่าจะได้รับในระยะยาว เช่น กําไรที่คาดไว้ว่าจะได้รับจากการขายนิตยสารสวยสัปดาห์ บาง
สัปดาห์จะได้มากกว่า 150 บาท บางสัปดาห์อาจได้น้อยกว่า 150 บาท แต่ในระยะยาวจะได้กําไร
เฉลี่ยสัปดาห์ละ 150 บาท  

การคํานวณค่าที่คาดไว้จะต้องใช้ค่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ โดยที่ 
E(Ai)  = ค่าที่คาดไว้ของทางเลือกที่ i 

 =  

จํานวนสัปดาห์ที่ขายได้ 15 เล่ม 
จํานวนสัปดาห์ทั้งหมด 

∑
=

m

1j
jij
)N(PO
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ถ้า Oij = กําไรที่เกิดจากการเลือกทางเลือกที่ i แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ j ขึ้น 
แสดงว่า  E(Ai) = กําไรที่คาดไว้เมื่อเลือกทางเลือกที่ i 

 

ผู้วิเคราะห์จะต้องคํานวณหาค่าที่คาดไว้ของทุกทางเลือก แล้วนํามาเปรียบเทียบกัน โดย
ถ้าเป็น 

- กรณีที่เป็นตารางกําไร หรือกําไรคาดหมาย จะต้องเลือกทางเลือกที่ให้กําไรที่
คาดหมายไว้สูงสุด 

- กรณีที่เป็นตารางค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายคาดหมาย จะต้องเลือกทางเลือกที่ให้
ค่าใช้จ่ายคาดหมายไว้ตํ่าสุด 

- กรณีที่เป็นตารางค่าเสียโอกาส หรือค่าเสียโอกาสคาดหมาย จะต้องเลือก
ทางเลือกที่ให้ค่าเสียโอกาสคาดหมายไว้ตํ่าสุด 

ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดในการคํานวณเพื่อการตัดสินใจ  ดังนี้ 

1) วิธีกําไรคาดหมาย (Expected Monetary Value: EMV) มีวิธีการหรือขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางกําไร (Profit Table) 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางกําไรที่คาดหมาย (EMV) จาก : 
  =  ตารางกําไร x ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 หรือ =  กําไร Oij x P(Nj) 
 เช่น กําไรตําแหน่ง O11  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 1 =  EMV11 

  กําไรตําแหน่ง O21  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 1 =  EMV21 

  กําไรตําแหน่ง O31  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 1 =  EMV31 

  กําไรตําแหน่ง O12  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 2 =  EMV12 

  กําไรตําแหน่ง O22  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 2 =  EMV22 

  กําไรตําแหน่ง O32  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 2 =  EMV32 

  กําไรตําแหน่ง O33  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 3 =  EMV13 

  กําไรตําแหน่ง O23  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 3 =  EMV13 

  กําไรตําแหน่ง O33  x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ 3 =  EMV13 
   
   
  กําไรตําแหน่ง Omk x  ความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ n =  EMVmk 
  

  ดังตารางที่ 2.9  
 
 
 
 
 

• 

• 

• 
• 

• 

•

• 

• 

•
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ตารางที่ 2.9  แสดงวิธีการคํานวณค่ากําไรคาดหมาย (EMV) 
 

ทางเลือก เหตุการณ ์
N1 N2 ••• Nk 

A1 (O11 x P(N1)) 
 

= EMV11 
 

(O12 x P(N2)) 
 

= EMV12 
 

••• 

(O1n x P(Nk)) 
 

= EMV1k 
 

A2 (O21 x P(N1)) 
 

= EMV21 
 

(O22 x P(N2)) 
 

= EMV22 
 

••• 

(O2n x P(Nk)) 
 

= EMV2k 
 

     

Am (Om1 x P(N1)) 
 

= EMVm1 
 

 

(Om2 x P(N2)) 
 

= EMVm2 
 

 (Omn x P(Nk)) 
 

= EMVmk 
 

 
 ขั้นตอนที่ 3 หาผลรวม EMV ของแต่ละทางเลือกจากขั้นตอนที่ 2 

 เช่น ผลรวมกําไรคาดหมายทางเลือกที่ 1   =  EMV11  + EMV12  + … + EMV1k  
 ผลรวมกําไรคาดหมายทางเลือกที่ 2   =  EMV21  + EMV22  + … + EMV2k  
 ผลรวมกําไรคาดหมายทางเลือกที่ 3   =  EMV31  + EMV32  + … + EMV3k  
 ผลรวมกําไรคาดหมายทางเลือกที่ m  =  EMVm1 + EMVm2  + … + EMVmk  
 

 ขั้นตอนที่ 4 เลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลรวม EMV ที่สูงสุด จากขั้นตอนที่ 3 

2) วิธีค่าใช้จ่ายคาดหมาย (Expected Cost Value: ECV) มีวิธีการหรือขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางค่าใช้จ่าย (Cost Table) 
 ขั้นตอนที่ 2  สร้างตารางค่าใช้จ่ายที่คาดหมาย (ECV)  จาก : 
              =  ตัวเลขจากตารางค่าใช้จ่าย x คา่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 ขั้นตอนที่ 3   หาผลรวม ECV ของแต่ละทางเลือก จากขั้นตอนที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 4  เลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลรวม ECV จากขั้นตอนที่ 3 ที่ตํ่าสดุ 

3) วิธีค่าเสียโอกาสคาดหมาย (Expected Opportunity Loss: EOL) มีวิธีการหรือ
ขั้นตอนดังนี้   
 ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางค่าเสียโอกาส (Opportunity Loss Table : OL) 
 ขั้นตอนที่ 2  สร้างตารางค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) จาก : 
    = ตัวเลขจากตารางค่าเสียโอกาส  x ค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
 ขั้นตอนที่ 3  หาผลรวม EOLของแต่ละทางเลือก จากขั้นตอนที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 4  เลือกทางเลือกที่มีผลรวม EOL จากขั้นตอนที่ 3 ที่ตํ่าสุด 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

•
• 

• 

•

• 

• 

•
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 สรุปวิธีการตัดสินใจจากทั้ง 4 ขั้นตอนของทั้ง 3 วิธี พบว่า วิธี ECV และ EOL จะมี
วิธีการเหมือนกันกับวิธีกําไรคาดหมาย (EMV) จะแตกต่างกันเพียง 2 จุด คือ ตัวเลขที่นํามาหาค่า
คาดหมาย กับหลักการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย ดังนี้ 

1) วิธีค่าใช้จ่ายคาดหมาย (ECV) ใช้ตัวเลขค่าใช้จ่าย และสุดท้ายจะเลือกทางเลือกที่
ให้ค่าผลรวม ECV ตํ่าที่สุด กล่าวคือ นําตัวเลขค่าใช้จ่ายจากตารางค่าใช้จ่าย (Cij) ในขั้นตอนที่ 1 มา
คูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ P(Nj) แล้วหาผลรวมของค่า ECV แต่ละทางเลือก และ
จะเลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลรวมค่าใช้จ่ายคาดหมายตํ่าสุด 

2) วิธีค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ใช้ตัวเลขค่าเสียโอกาส และสุดท้ายจะเลือก
ทางเลือกที่ให้ค่าผลรวม EOL ตํ่าที่สุด กล่าวคือ นําตัวเลขค่าเสียโอกาสจากตารางค่าใช้จ่าย (OLij)  ใน
ขั้นตอนที่ 1 มาคูณกับค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ P(Nj) แล้วหาผลรวมของค่า EOLi แต่ละ
ทางเลือก และจะเลือกทางเลือกที่ให้ค่าผลรวมค่าเสียโอกาสตํ่าสุด 

ซึ่งในที่น้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะกําไรคาดหมาย (EMV) และค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) 
ทั้งนี้เนื่องจากหลักการพิจารณาและหาคําตอบ หรือแม้แต่แนวทางในการตอบจะสอดคล้องกัน หรือ
เป็นการเลือกตอบทางเลือกเดียวกันทั้ง 3 วิธี กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายคาดหมาย (ECV) จะเลือกตอบ
ทางเลือกเดียวกันกับกําไรที่คาด และค่าเสียโอกาสที่คาดน่ันเอง ซึ่งจะแสดงวิธีการหาคําตอบแต่ละวิธี
ได้ดังตัวอย่างที่ 2.3 ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 2.3 จากโจทย์ปัญหาในตัวอย่างที่ 2.1 เมื่อมขี้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเพิ่มเติม น่ันคือ 
ถ้าเจ้าของร้านได้ทําสถิติของการขายนิตยสารจากอดีตที่ผ่านมาดังตารางที่ 2.8 (ในหน้า 48)  

จงช่วยเจ้าของร้านนิตยสารตัดสินใจด้วยวิธีการใช้ค่าที่คาดหมาย ดังนี้ 
1) กําไรคาดหมาย (EMV) 
2) ค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) 
3) ค่าคาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์จากตารางกําไร  (EVPI) 

 
วิธีทํา จากข้อมูลจํานวนสัปดาห์ที่จะขายนิตยสารได้ 10 เลม่, 13 เล่ม และ 15 เล่ม เป็นข้อมูลที่
ยืนยันได้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากโจทย์น้ีมี 3 เหตุการณ์  

ซึ่งสามารถพิจารณาหาค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ได้จากสถิติหรือจํานวนสัปดาห์
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่จะขายได้นิตยสารได้สัปดาห์ละ 10 เล่ม, 13 เล่ม และ 15 เล่ม รวม 100 
สัปดาห์ ได้แล้วในหน้าที่ 48 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 10 เล่ม/สัปดาห์   P(N1) =  0.2                                        

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 13 เล่ม/สัปดาห์   P(N2) = 0.5                                         

ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายนิตยสารได้ 15 เล่ม/สัปดาห์   P(N3) = 0.3                                         
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 หลังจากได้ค่าความน่าจะเป็นในการเกิดแต่ละเหตุการณ์แล้ว นําค่าความน่าจะเป็นที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจในอีก 2 วิธี ได้ตามข้ันตอนของแต่ละวิธี ดังนี้ 

1) วิธีกําไรคาดหมาย (EMV) 
 ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางกําไร ซึ่งสร้างได้แล้วดังตัวอย่างที่ 2.1 ในตารางที่ 2.2 (หน้า 33)  
 ขั้นตอนที่ 2  สร้างตารางกําไรคาดหมาย EMV ซึ่งได้จาก  
  กําไรในแต่ละ Oij  x ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ 
  ได้ดังตารางที่ 2.10  ดังนี้ 
ตารางที่ 2.10  แสดงการคํานวณค่ากําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.3  

ทางเลอืก 

เหตุการณ ์ ผลรวม EMV 
ของแต่ละ
ทางเลือก 

จะขายนิตยสารได้ 
10 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N1) = 0.2) 

จะขายนิตยสารได้   
13 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N2) = 0.5) 

จะขายนิตยสารได้   
15 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N3) = 0.3) 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย
10 เล่ม/สัปดาห์ (A1) 

(150 x 0.2) 
 

= 30 

(150 x 0.5) 
 

=  75 

(150 x 0.3) 
 

=  45 

(30+75+45)  

= 150 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย  
13 เล่ม/สัปดาห์ (A2) 

(45 x 0.2) 
 

=  9 

(195 x 0.5) 
 

= 97.5 

(195 x 0.3) 
 

= 58.5 

(9+67.5+58.6)  

= 165 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย  
15 เล่ม/สัปดาห์ (A3) 

(-25)(0.2) 
 

= -5 

(125 x 0.5) 
 

= 62.5 

(225 x 0.3) 
 

= 67.5 

(-5+62.5+67.5)  

= 120 

 
 ขั้นตอนที่ 3  หาผลรวม EMV ของแต่ละทางเลือก (ได้ดังคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ 2.10 
ข้างต้น) 
 ขั้นตอนที่ 4 เลือกค่าผลรวม EMV ของทางเลือกที่สูงสุด คือ 165 (A2) 

 ดังนั้น หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจภายใต้หลักการกําไรคาดหมาย ซึ่งเลือกจาก
ทางเลือกที่มีผลกําไรคาดหมายสูงสุด ควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 13 เล่ม ซึ่งจะมี
กําไรคาดหมายสูงสุด 165 บาทต่อสัปดาห์ 
 

2) ค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) 

 ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางค่าเสียโอกาส ซึ่งสร้างแล้วดังตารางที่ 2.3 (จากวิธี Minimax Regret 
หน้า 36) 

 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตาราง EOL ซึ่งได้จาก 
  ค่าเสียโอกาสในแต่ละ Oij  x ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์  
  ได้ดังตารางที่ 2.11 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.11  แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ของตัวอย่างที่ 2.3  

ทางเลอืก 

เหตุการณ ์ ผลรวม EOL 
ของแต่ละ
ทางเลือก 

จะขายนิตยสารได้ 
10 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N1) = 0.2) 

จะขายนิตยสารได้   
13 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N2) = 0.5) 

จะขายนิตยสารได้   
15 เล่ม/สัปดาห์ 
(P(N3) = 0.3) 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย 
10 เล่ม/สัปดาห์ (A1) 

(0 x 0.2) 
 

=  0 

(45 x 0.5) 
 

=  22.5 

(75 x 0.3) 
 

=  22.5 

(0+75+45)  

= 45 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย  
13 เล่ม/สัปดาห์ (A2) 

(105 x 0.2) 
 

=  21 

(0 x 0.5) 
 

= 0 

(30 x 0.3) 
 

= 9 

(21+0+9)  

= 30 

ส่ังซื้อนิตยสารมาขาย  
15 เล่ม/สัปดาห์ (A3) 

(175)(0.2) 
 

= 35 

(70 x 0.5) 
 

= 35 

(0 x 0.3) 
 

= 0 

(35+35+0)  

= 70 

 
 ขั้นตอนที่ 3  หาผลรวม EOL ของแต่ละทางเลือก (ได้ดังคอลัมน์สุดท้ายในดังตารางที่ 2.11 

ข้างต้น) 
 ขั้นตอนที่ 4  เลือกค่าผลรวม EOL ของทางเลือกที่ตํ่าสุด คือ 30 (A2) 

 ดังนั้น  หากเจ้าของร้านขายหนังสือตัดสินใจภายใต้หลักการค่าเสียโอกาสคาดหมาย ซึ่งเลือก
จากทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสตํ่าสุด ควรตัดสินใจ สั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 13 เล่ม ซึ่งจะมีค่า
เสียโอกาสคาดหมายตํ่าสุด 30 บาทต่อสัปดาห์ 
 

2.8  ค่าท่ีคาดหวังเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์  
 (Expect Value with Perfect Information: EVPI) 

การตัดสินใจประกอบกิจการหรือธุรกิจใดก็ตาม หากผู้ตัดสินใจหรือผู้บริหารมีข้อมูล
ข่าวสารหรือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ที่จําเป็นต่อการตัดสินใจเพียงพอและอย่างสมบูรณ์
มากเท่าไร และยิ่งหากเป็นข้อมูลที่ทําให้ทราบแน่นอนว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดในอนาคต จนเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่สมบูรณ์จะยิ่งทําให้ผู้ตัดสินใจหรือผู้บริหารสามารถติดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยําที่สุด 
และในทางธุรกิจหากเจ้าของธุรกิจใดมีข้อมูลข่าวสารที่แม่นยําก่อนคู่แข่งหรือมากกว่าผู้ผลิตรายอ่ืนใน
ตลาดแล้ว จะยิ่งทําให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจมากกว่าด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น เจ้าของร้านอาหารอีสานช่ือดังแห่งเมืองอุดรธานี กําลังตัดสินใจจะเพิ่มสาขา
แห่งใหม่ในต่างอําเภอ แต่ด้วยเจ้าของร้านยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มสาขาแห่งใหม่อําเภอใด จึงได้ศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการตัดสินใจ แต่ด้วยไม่มีความรู้เรื่องการตลาด จึงได้ปรึกษานักการตลาดท่านหนึ่ง 
และนักการตลาดท่านนี้ได้เสนอให้เจ้าของร้านทําวิจัยตลาด เพ่ือสํารวจความต้องการและพฤติกรรม
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ผู้บริโภคในต่างอําเภอนั้นๆ โดยตรง และจะทําให้เจ้าของร้านสามารถตัดสินใจได้แน่นอนและถูกต้อง
ก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้เสมือนเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ก่อนการตัดสินใจ แต่ค่าใช้จ่าย
ในการได้มาของข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ต้องนํามาตัดสินใจต่อว่า จะมีความคุ้มค่ากับรายได้หรือกําไรที่
เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจจ้างนักการตลาดทําการวิจัยตลาดเพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น 
ค่าจ้างทําวิจัยตลาดเป็นเงิน 20,000 บาท แต่หากทําการวิจัยตลาดแล้ว และผลการวิจัยให้ตัดสินใจ
เพ่ิมสาขาในต่างอําเภอได้ และการเพ่ิมสาขาจะทําให้มีกําไรจํานวน 25,000 บาท แสดงว่าการ
ตัดสินใจจ้างทําวิจัยตลาดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์จึงเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่า แต่หาก
การตัดสินใจเปิดสาขาใหม่แล้วมีกําไรเพียง 5,000 บาท จะถือได้ว่าการตัดสินใจจ้างนักการตลาดทํา
วิจัยตลาดโดยการให้เปิดสาขาใหม่ไม่คุ้มค่า 

วิธีการตัดสินใจที่มีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์หรือมีความน่าจะเป็นที่สมบูรณ์แบ่งออกเป็น 2 
วิธี คือ วิธีกําไรคาดหมายเมื่อมีข่าวสารที่สมบูรณ์จากตารางกําไรคาดหมาย หรือ EVPI และวิธีค่าเสีย
โอกาสคาดหมายเมื่อมีข่าวสารที่สมบูรณ์จากตารางค่าเสียโอกาส หรือ EOPI แต่ด้วยผลสรุปของการ
ตัดสินใจทั้งสองวิธีจะให้คําตอบที่เป็นทางเลือกเดียวกัน เนื่องจากคําตอบที่ได้จากวิธีที่คาดว่าจะได้
กําไรคาดหมายสูงสุดเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ ย่อมเป็นวิธีที่คาดว่าจะมีค่าเสียโอกาสคาดหมาย
ตํ่าสุดเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงเพียงวิธีกําไรคาดหมายเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่
สมบูรณ์ (EVPI) ดังสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

 
ในที่น้ีจึงจะคํานวณเพียงวิธีแรก คือ EVPI จากตารางกําไร จากสูตรดังนี้ 
 EVPI    =   (ผลรวมกําไรทีค่าดว่าจะได้รับเมื่อมีข่าวสารสมบูรณ์) - (ผลรวมกําไรทีค่าด

ว่าจะได้รับเมื่อมีข่าวสารไม่สมบูรณ์) 
หรือ          EVPI    = (ผลรวมของ EMV ที่สูงสุดของแต่ละเหตุการณ์) – (ค่าผลรวม EMV จาก

ทางเลือกที่สูงที่สุด)  
 มีขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางกําไรคาดหมาย (จากตาราง EMV) 
 ขั้นตอนที่ 2  หาผลรวมของค่า EMV ที่สูงที่สุดแต่ละเหตุการณ์ (ซึ่งเป็นค่า EMV ที่สูงที่สุด
ของแต่ละคอลัมน์น่ันเอง)  
 ขั้นตอนที่ 3 นําผลรวมของ EMV ที่สูงสุดของแต่ละเหตุการณ์ ที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 ลบด้วย
ตัวเลขผลรวมค่า EMV จากทางเลือกที่สูงที่สุด (ตัวเลขทีถู่กเลือกเป็นคําตอบในวิธี EMV) จากสูตร 
 EVPI    = (ผลรวมของ EMV ที่สูงสุดของแต่ละเหตุการณ์) – (ค่าผลรวม EMV จาก

ทางเลือกที่สูงที่สุด) 
กําไรคาดหมายเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ (EVPI) เป็นกําไรที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น

เมื่อมีข่าวสารสมบูรณ์เทียบกับเมื่อไม่มีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ และการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่

EVPI  = ค่าคาดหมายเมื่อมีข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์ – ค่าคาดหมายที่สงูที่สุดเม่ือไม่มีข่าวสาร 
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สมบูรณ์จะมีการเก็บข้อมูลเพ่ือทําการวิจัย ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และค่า EVPI มักใช้เป็นค่าที่ช่วย
ผู้บริหารตัดสินใจว่า ควรเก็บข้อมูลหรือควรทําการวิจัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดหรือไม่ เพราะหาก
ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเพ่ือทําวิจัยสูงกว่าค่า EVPI ก็ไม่ควรทํา เพราะกําไรที่จะได้รับจากกรณีมี
ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นนั่นเอง 

 
ตัวอย่างที่ 2.4  จากโจทย์ปัญหาในตัวอย่างที่ 2.1 เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเพิ่มเติม น่ันคือ 
ถ้าเจ้าของร้านขายนิตยสารทําสถิติยอดขายนิตยสารสวยสัปดาห์จากอดีตที่ผ่านมาเป็นดังตารางที่ 2.8 
(ในหน้า 48) ซึ่งการทําสถิติยอดขายของร้านจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 15 บาท  

จงช่วยเจ้าของร้านตัดสินใจด้วยวิธีค่าที่คาดหวังของข่าวสารที่สมบูรณ์จากตารางกําไร  (EVPI) 
ว่ากําไรที่เพ่ิมขึ้นเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ จะคุ้มค่ากับกําไรที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่  
 
วิธีทํา วิธีกําไรคาดหมายเมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ (EVPI) 
 ขั้นตอนที่ 1   จากตาราง EMV ตารางที่ 2.10 (หน้า 53) 
 ขั้นตอนที่ 2  (หาผลรวมของค่า EMV ที่สูงที่สุดของแต่ละเหตุการณ์)  - (ค่าผลรวม EMV ที่

สูงที่สุดที่เลือกตัดสินใจในวิธี EMV ) 

  EVPI   =  (30 + 97.5 + 67.5) - 165 

   =  195 – 165  บาท 
   =  30  บาท 
 
ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลข่าวที่สมบูรณ์จะทําให้เจ้าของร้านขายนิตยสารมีกําไรเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 30 บาท  

เมื่อเทียบกับค่าใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์สัปดาห์ละ 15 
บาท จึงพบว่า การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์จึงเป็นการทําที่คุ้มค่า
เมื่อเทียบกับกําไรที่ได้รับเพ่ิมขึ้น 

 
ตัวอย่างที่ 2.5  จากข้อมูลตัวอย่างที่ 2.2  หากมีข้อมูลเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเพิ่มเติมดังนี้ 

ถ้าคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้สํารวจและทําสถิติยอดขายดอก
กุหลาบที่เคยจําหน่ายได้ในปีที่ผ่านๆ มาเป็นเวลา 12 ปี พบว่า มีอยู่ 5 ปี ที่ขายดอกกุหลาบได้ 1,000 
ดอก มีอยู่ 3 ปี ที่ขายได้ 2,000 ดอก มีอยู่ 2 ปี ที่ขายได้ 2,500 ดอก และมีอยู่ 2 ปี ขายได้ 2,800 
ดอก จงช่วยคณะกรรมการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ตัดสินใจสั่งซื้อกุหลาบมาขายใน
งาน ด้วยวิธีการตัดสินใจเมื่อทราบความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้ 

1) กําไรคาดหมาย (EMV)        
2) ค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) 
3) EVPI  จากตารางกําไร 
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วิธีทํา จากข้อมูลสถิติที่เคยขายดอกกุหลาบได้ 12 ปี สามารถนําสถิติมาคํานวณหาค่าความน่าจะ
เป็นของการเกิดเหตุการณ์ขายกุหลายได้ ดังนี้  

ขายกุหลาบได้  1,000  ดอก (N1)   เกิดขึ้น 5 ปี  P(N1)  =  5/12  =  0.41 
ขายกุหลาบได้  2,000  ดอก (N2)   เกิดขึ้น 3 ปี  P(N2)  =  3/12  =  0.25 
ขายกุหลายได้ 3,000  ดอก  (N3)   เกิดขึ้น 2 ปี  P(N3)  =  2/12  =  0.17 
ขายกุหลายได้ 2,800  ดอก  (N4)   เกิดขึ้น 2 ปี  P(N4)  =  2/12  =  0.17 

หลังจากได้ค่าความน่าจะเป็นในการเกิดแต่ละเหตุการณ์แล้ว นําค่าความน่าจะเป็นที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจใน 3 วิธี ได้ตามข้ันตอนของแต่ละวิธี ดังนี้ 

1) วิธีกําไรคาดหมาย (EMV) 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางกําไรได้ดังตัวอย่างที่ 2.2 ตารางที่ 2.5 (หน้า 39)  
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างตาราง EMV ซึ่งได้จาก (กําไร x ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์) 

ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.12  แสดงการคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.5 

ทางเลือก 
เหตุการณ์ ผลรวม 

EMV 
ขายกหุลาบได้ 

1,000 ดอก (N1) 
ขายกหุลาบได้ 

2,000 ดอก (N2) 
ขายกหุลาบได้ 

2,500 ดอก (N3) 
ขายกหุลาบได้ 

2,800 ดอก (N4) 
ซื้อกุหลาบมาขาย 
1,000 ดอก (A1) 

(7,000 x 0.41) 
 

= 2,870 

(7,000 x 0.25) 
 

= 1,750 

(7,000 x 0.17) 
 

= 1,190 

(7,000 x 0.17) 
 

= 1,190 
7,000 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,000 ดอก (A2) 

(2,000 x 0.41) 
 

= 820 

(14,000 x 0.25) 
 

= 3,500 

(14,000 x 0.17) 
 

= 2,380 

(14,000 x 0.17) 
 

= 2,380 
9,080  

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,500 ดอก (A3) 

((-500) x 0.41) 
 

= - 205 

(11,500 x 0.25) 
 

= 2,875 

(17,500 x 0.17) 
 

= 2,975 

(17,500 x 0.17) 
 

= 2,975 
8,620 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,800 ดอก (A4) 

((-2,000) x 0.41) 
 

= - 820 

(10,000 x 0.25) 
 

= 2,500 

(16,000 x 0.17) 
 

= 2,720 

(19,600 x 0.17) 
 

= 3,332 
7,732 

 
 ขั้นตอนที่ 3  หาผลรวม EMV ของแต่ละทางเลือก (ได้ดังคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ 2.12 

ข้างต้น) 
 ขั้นตอนที่ 4 เลือกค่าผลรวม EMV ของทางเลือกที่สูงสุด คือ 9,080 (A2) 
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 ดังนั้น  หากองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตัดสินใจภายใต้หลักการกําไรคาดหมาย 
ซึ่งเลือกจากทางเลือกที่มีผลกําไรคาดหมายสูงสุด ควรตัดสินใจ สั่งซื้อดอกกุหลาบมาขายจํานวน 
2,000 ดอก ซึ่งจะมีกําไรคาดหมายสูงสุด 9,080 บาท 
 

2) วิธีค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างตารางค่าเสียโอกาสได้ดังตารางที่ 2.3 (หน้า 36) 
 ขั้นตอนที่ 2    สร้างตาราง EOL ซึ่งได้จากค่าเสียโอกาส x ค่าความน่าจะเป็นของแต่ละ

เหตุการณ์ ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.13  แสดงการคํานวณค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ของตัวอย่างที่ 2.5 

ทางเลือก 
เหตุการณ์ ผลรวม 

EOL 
ขายกหุลาบได้ 

1,000 ดอก (N1) 
ขายกหุลาบได้ 

2,000 ดอก (N2) 
ขายกหุลาบได้ 

2,500 ดอก (N3) 
ขายกหุลาบได้ 

2,800 ดอก (N4) 
ซื้อกุหลาบมาขาย 
1,000 ดอก (A1) 

(0 x 0.41) 
 

= 0 

(7,000 x 0.25) 
 

= 1,750 

(10,500 x 0.17) 
 

= 1,785 

(12,600 x 0.17) 
 

= 2,142 
5,677 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,000 ดอก (A2) 

(5,000 x 0.41) 
 

= 2,050 

(0 x 0.25) 
 

= 0 

(3,500 x 0.17) 
 

= 595 

(5,600 x 0.17) 
 

= 952 
3,597  

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,500 ดอก (A3) 

(7,500) x 0.41) 
 

= 3,075 

(2,500 x 0.25) 
 

= 625 

(0 x 0.17) 
 

= 0 

(2,100 x 0.17) 
 

= 357 
4,057 

ซื้อกุหลาบมาขาย 
2,800 ดอก (A4) 

(9,000) x 0.41) 
 

= 3,690 

(4,000 x 0.25) 
 

= 1,000 

(1,500 x 0.17) 
 

= 255 

(0 x 0.17) 
 

= 0 
4,945 

 
 ขั้นตอนที่ 3 หาผลรวม EOL ของแต่ละทางเลือก (ได้ดังคอลัมน์สุดท้ายในตารางที่ 2.13 

ข้างต้น) 
 ขั้นตอนที่ 4 เลือกค่าผลรวม EOL ของทางเลือกที่ตํ่าสุด คือ 3,597 (A2) 

 ดังนั้น  หากองค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตัดสินใจภายใต้หลักการค่าเสียโอกาส
คาดหมาย ซึ่งเลือกจากทางเลือกที่มีค่าเสียโอกาสคาดหมายต่ําสุด ควรตัดสินใจ สั่งซื้อดอกกุหลาบมา
ขายจํานวน 2,000 ดอก ซึ่งจะมีค่าเสียโอกาสคาดหมายตํ่าสุด 3,597 บาท 
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3) วิธี EVPI  จากตารางกําไร 
 ขั้นตอนที่ 1 จากตาราง EMV ในตารางที่ 2.12 (หน้า 57) 
 ขั้นตอนที่ 2 (ผลรวมของค่า EMV ที่สูงที่สุดของแต่ละเหตุการณ์) - (ค่าผลรวม EMV ที่สูง

ที่สุดที่เลือกตัดสินใจในวิธี EMV) 

  EVPI   =  (2,870 + 3,500 + 2,975 + 3,332) – (9,080) 

   =  12,677 – 9,080  บาท 
   =  3,597  บาท 
 

 ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลข่าวที่สมบูรณ์จะทําให้องค์การนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีกําไรจาก
การขายดอกกุหลาบเพ่ิมขึ้น 3,597 บาท ดังนั้น หากองค์การนักศึกษาจะมีค่าใช้จ่าย
ในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ก็ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายเกิน 3,597 บาท  

 
 นอกจากจะคํานวณหาค่า EVPI ตามวิธีหรือสูตรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสามารถหาได้จาก
ผลร่วมค่าเสียโอกาสคาดหมาย (EOL) ที่ตํ่าสุดด้วย กล่าวคือ  ดังตัวอย่างที่ 2.4 ค่า EVPI = 30 บาท 
ซึ่งเท่ากับค่าเสียโอกาสคาดหมายต่ําสุดที่เลือกคือ 30 บาท และตัวอย่างที่ 2.5 ค่า EVPI = 3,597 
บาท ซึ่งเท่ากับค่าเสียโอกาสคาดหมายต่ําสุดที่เลือก ทั้งนี้เนื่องจากการมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์จาก
ข้อมูลการสํารวจความต้องการซื้อหรือการทําวิจัยตลาดจะขจัดค่าเสียโอกาสให้หมดไป เพราะเจ้าของ
กิจการจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นเท่าใด หรืออาจกล่าวได้ว่า 
  
 

 
2.9  แขนงการตดัสินใจ (Decision Tree) 
  

การใช้แขนงในการตัดสินใจเป็นอีกลักษณะหนึ่งของตัวแบบการตัดสินใจ มีการแสดงข้อมูลทั้ง
ทางเลือกและเหตุการณ์ มักใช้กับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ไม่สามารถสร้างเป็น
ตารางผลได้ ซึ่งวิธีการสร้างแขนงการตัดสินใจจําเป็นต้องวิเคราะห์ทางเลือกและเหตุการณ์ของโจทย์
ปัญหาให้ได้ก่อน แล้วนํามาสร้างเป็นแขนง โดยอาจแสดงเป็นผลตอบแทนในรูปกําไร ต้นทุน ค่าเสีย
โอกาส กําไรคาดหมาย หรือค่าเสียโอกาสคาดหมาย ที่แจกแจงเป็นแผนภาพซึ่งสามารถดูเข้าใจง่าย 
บางปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนการสร้างแขนงจะมีการแยกย่อยทางเลือกและเหตุการณ์ไปเรื่อยๆ จน
ทําให้แขนงกลายเป็นกิ่งก้าน สาขา คล้ายต้นไม้จึงมีการเรียกว่า “แขนงการตัดสินใจ (Decision 
Tree)” แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ต้องการแสดงเพื่อการตัดสินใจล้วนใช้หลักการเดียวกันกับวิธีการตัดสินใจ
ต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  

ตัวอย่างปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นช่ือดังแห่งหนึ่งกําลังตัดสินใจว่าจะ
เปิดสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัดอุดรธานีหรือไม่ จึงมอบหมายให้ฝ่ายตลาดพิจารณาว่าควรจะทําวิจัยตลาด
หรือไม่ เพราะการทําวิจัยตลาดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งการตัดสินใจมีปัญหา 2 
ทางเลือกใหญ่ คือ ทําการวิจัยตลาดหรือไม่ ภายใต้เหตุการณ์ย่อยคือ ควรเปิดกับไม่ควรเปิดสาขาแห่ง

ค่า EVPI  =  ค่า EOL ที่ต่ําสุด 
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ใหม่ และมีทางเลือกแยกย่อยคือ ขนาดความต้องการของผู้บริโภคว่ามีขนาดมาก ปานกลาง หรือน้อย 
ซึ่งรายละเอียดข้อมูลจะแสดงในรูปแขนงการตัดสินใจดังตัวอย่างที่ 2.7 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสรา้งแขนงการตัดสนิใจ  ได้แก่ 
1. สี่เหลี่ยม    แสดงปมการตัดสินใจ (Decision Node) แทนตําแหน่งหรือจุดที่ต้องมีการ

ตัดสินใจ หรือแทนคําตอบสุดท้ายของการตัดสินใจ (หลังสี่เหลี่ยมเป็นเส้น/แขนงที่แสดงทางเลือก) 
ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
 
 

 
2. วงกลม แสดงเหตุการณ์ทางธรรมชาติ (State of Nature Node) แทนตําแหน่งของ

การเกิดเหตุการณ์หรือแสดงถึงการเกิดเหตุการณ์หลังจากเลือกทางเลือกต่างๆ แล้ว (หลังวงกลมเป็น
เส้น/แขนงที่แสดงเหตุการณ์) ตัวอย่างเช่น 

 
 
 
3.  
 
 

4. เส้นตรงหรือแขนง (Branch)  ⎯  แทนทางเลือกในการตัดสินใจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังการเลือกทางเลือกนั้นๆ 

 
หลักการใช้สัญลักษณ์ในการสร้างแขนงการตัดสินใจ 
มีหลักการเบื้องต้น ดังนี้  (กัลยา, 2555; 36) 
1. สร้างจากด้านซ้ายไปขวา 
2. ทางเลือกของจุดตัดสินใจต้องมีมากกว่า 1 ทางเลือก 
3. ที่ปลายแขนงของทางเลือกทุกทางจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเสมออย่างน้อย 1 เหตุการณ์  
4. แขนงสุดท้ายของแต่ละทางเลือกจะไปสิ้นสุดด้านขวามือในแนวเดียวกัน เพ่ือสะดวกใน

การคํานวณและเปรียบเทียบตัวเลข 
 จากสัญลักษณ์และหลักการสร้างแขนงการตัดสินใจ จะแสดงตัวอย่างได้ดังตัวอย่างที่ 2.6 และ 
2.7 ดังนี้ 
 

 

ทางเลือกที่ 1 (A1) 

ทางเลือกที่ 2 (A2) 

 

เหตุการณ์ที่ 1 (N1) 

เหตุการณ์ที่ 2 (N2) 
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ตัวอย่างที่ 2.6  สมมติว่า คุณละเอียดมีความต้องการขายส้มตําเพ่ือหารายได้ บริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี แต่ยังไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง จึงต้องเช่าสถานที่ และต้องตัดสินใจว่าควรจะเลือก
เช่าสถานที่เพ่ือขายส้มตําบริเวณใดจึงจะได้ผลกําไรสูงสุด ถ้าทราบว่าผลกําไรจากการขายส้มตําก่อน
หักค่าเช่าสถานที่บริเวณต่างๆ เป็นดังนี้ 
 

สถานที ่ ผลกําไรที่ได้รบัจากการขายต่อวันก่อนหักค่าเช่า (บาท) 
ขายได้ 100 ครก ขายได้ 150 ครก ขายได้ 200 ครก 

หน้ามหาวิทยาลัย 1,500 2,250 3,000 
หลังมหาวิทยาลัย 1,000 1,500 2,000 
ข้างมหาวิทยาลัย 1,100 1,650 2,200 
 
  

 ถ้าทราบว่าโอกาสที่คุณละเอียดจะขายส้มตําได้ 100 ครก, 150 ครก และ 200 ครก คิดเป็น 
0.3, 0.6 และ 0.1 ตามลําดับ และการขายส้มตําในบริเวณทั้ง 3 แห่ง จะมีค่าเช่าสถานที่แตกต่างกัน 
โดยถ้าเลือกขายหน้ามหาวิทยาลัยฯ จะมีค่าเช่าวันละ 200 บาท หลังมหาวิทยาลัยฯ วันละ 100 บาท
และข้างมหาวิทยาลัยฯ วันละ 80 บาท จงสร้างแสดงแขนงของการตัดสินใจ (Decision Tree) เพ่ือ
ช่วยคุณละเอียดตัดสินใจเลือกสถานที่ในการเปิดร้านขายส้มตํา ด้วยวิธีการตัดสินใจแบบกําไร
คาดหมาย (EMV) 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ทางเลือก พบว่ามี 3 ทางเลือก ได้แก่ 

- หน้ามหาวิทยาลัย  (A1) 
- หลังมหาวิทยาลัย  (A2) 
- ข้างมหาวิทยาลัย  (A3) 

วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 3 เหตุการณ์ ได้แก่ 
- ขายส้มตําได้ 100 ครก  (N1) ความน่าจะเป็น = 0.3 
- ขายส้มตําได้ 150 ครก  (N2) ความน่าจะเป็น = 0.6 
- ขายส้มตําได้ 200 ครก  (N3) ความน่าจะเป็น = 0.1 

 
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณตัวเลขกําไร 

เนื่องจากโจทย์ปัญหาต้องการให้แสดงแขนงการตัดสินใจวิธี EMV ซึ่งเกิดจากกําไรคูณ
ด้วยความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ แต่จากตารางเป็นการแสดงกําไรก่อนหักค่าเช่า ดังนั้นก่อน
นําตัวเลขไปตัดสินใจในวิธี EMV จึงควรหักค่าใช้จ่ายก่อน 

โดยกําไรในทางเลือกที่ 1 หรือขายหน้ามหาวิทยาลัยทุกเหตุการณ์ต้องหักด้วยค่าเช่าวัน
ละ 200 บาท ทางเลือกที่ 2 หรือขายข้างมหาวิทยาลัยทุกเหตุการณ์ต้องหักด้วยค่าเช่าวันละ 100 
บาท และทางเลือกที่ 3 หรือขายหลังมหาวิทยาลัยทุกเหตุการณ์ต้องหักด้วยค่าเช่าวันละ 80 บาท ดัง
ตารางที่ 2.14 
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ตารางที่ 2.14  แสดงการคํานวณกําไรหลังหักค่าเช่าจากการขายส้มตําของแต่ละทางเลือก จาก
ตัวอย่างที่ 2.6 

ทางเลือก เหตุการณ์ 
ขายได้ 100 ครก ขายได้ 150 ครก ขายได้ 200 ครก 

หน้ามหาวิทยาลัย 
(A1) 

(1,500 – 200)  
= 1,300 

(2,250 – 200) 
= 2,050 

(3,000 – 200) 
= 2,800 

หลังมหาวิทยาลัย 
(A2) 

(1,000 – 100) 
= 900 

(1,500 – 100) 
= 1,400 

(2,000 – 100) 
= 1,900 

ข้างมหาวิทยาลัย 
(A3) 

(1,100 – 80) 
= 1,020 

(1,650 – 80) 
= 1,570 

(2,200 – 80) 
= 2,120 

 
ขั้นตอนที่ 3   สร้างตารางกําไรคาดหมาย (EMV) ซึ่งเกิดจากกําไรหลังหักค่าเช่าในแต่ละ Oij คูณกับ

ความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ (Nj) ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.15  แสดงการคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) ของตัวอย่างที่ 2.6 

ทางเลือก เหตุการณ์ 
ขายได้ 100 ครก  

P(N1) = 0.3 
ขายได้ 150 ครก 

P(N2) = 0.6 
ขายได้ 200 ครก 

P(N3) = 0.1 
หน้ามหาวิทยาลัย 
(A1) 

(1,300 x 0.3)  
 

= 390 

(2,050 x 0.6) 
 

= 1,230 

(2,800 x0.1) 
 

= 280 

หลังมหาวิทยาลัย 
(A2) 

(900 x 0.3) 
 

= 270 

(1,400 x 0.6) 
 

= 840 

(1,900 x 0.1) 
 

= 190 

ข้างมหาวิทยาลัย 
(A3) 

(1,020 x 0.3) 
 

= 306 

(1,570x 0.6) 
 

= 942 

(2,120 x 0.1) 
 

= 212 
 
 

ขั้นตอนที่ 4   แสดงทางเลือกและเหตุการณ์ลงในรูปแบบของแขนงการตัดสินใจแบบ EMV 
 จากหลักการตัดสินใจของวิธี EMV ตัวเลขในวงกลมจะเป็นผลรวมที่เกิดจากกําไร
คาดหมายหรือ EMV จากแต่ละทางเลือก ส่วนตัวเลขในสี่เหลี่ยมเป็นคําตอบสุดท้ายตามหลักการ
ตัดสินใจคือ จะเลือกผลรวมหรือค่าในวงกลมที่สูงที่สุด น่ันคือ 1,900 บาท ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดการคํานวณได้ดังแขนงการตัดสินใจดังภาพที่ 2.1 ด้านล่างนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แสดงการสร้างแขนงการตัดสินใจแบบ EMV ของตัวอย่างที่ 2.6 

ดังนั้น จากภาพที่ 2.6 สรุปได้ว่า หากคุณละเอียดตัดสินใจด้วยหลักการ ตัดสินใจภายใต้
หลักการกําไรคาดหมาย ซึ่งเป็นการเลือกจากทางเลือกที่คาดว่าจะมีกําไรสูงสุด ควรตัดสินใจขายส้มตํา
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะมีกําไรสูงสุด 1,900 บาท/วัน 
 
ตัวอย่างที่ 2.7  สมมติว่าผู้บริหารร้านอาหารญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งมีแผนว่าจะเปิดสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัด
อุดรธานี แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะวางแผนอย่างไร จึงได้ปรึกษากับผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดเพื่อพิจารณา
ว่าควรจะทําวิจัยตลาดหรือไม่ เพราะการทําวิจัยตลาดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น จํานวน 30,000 บาท ซึ่งการ
ตัดสินในมี 2 ทางเลือกใหญ่ คือ ควรทําการวิจัยตลาดหรือไม่ และสาขาที่จะเปิดใหม่ควรเป็นขนาดใด
ใน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้การตัดสินใจขั้นตอนหลังจะขึ้นอยู่กับผล
การตัดสินใจจากขั้นตอนแรก ภายใต้เหตุการณ์ย่อยที่เป็นผลจากการทําวิจัยตลาดคือ ความต้องการให้
เปิดสาขาใหม่ของลูกค้าอยู่ในระดับสูงและระดับตํ่า ซึ่งเป็นข้อมูลที่ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
ซื้อของลูกค้าในพื้นที่น้ันด้วย จากผลการตัดสินใจทุกทางเลือกก่อนหน้าล้วนอยู่ภายใต้เหตุการณ์ภาวะ

หน้ามหาวิทยาลัย (A1) 

ข้างมหาวิทยาลัย (A2) 

หลังมหาวิทยาลัย (A3) 

ขายได้ 200 ครก (N3) (0.1) 

ขายได้ 150 ครก (N2) (0.6) 

ขายได้ 100 ครก (N1) (0.3) 

1,900 
(A1) 

1,300 

1,460 

ขายได้ 100 ครก (N1) (0.3) 

ขายได้ 150 ครก (N2) (0.6) 

ขายได้ 200 ครก (N3) (0.1) 

ขายได้ 100 ครก (N1) (0.3) 

ขายได้ 150 ครก (N2) (0.6) 

ขายได้ 200 ครก (N3) (0.1) 

1,900 

390 

EMV 

1,230 

280 

270 

840 

190 

306 

942 

212 

1,300 x 0.3 =

2,050 x 0.6 = 

2,800 x 0.1 = 

900 x 0.3  = 

1,400 x 0.6 = 

1,900 x 0.1 = 

1,020 x 0.3 = 

1,570 x 0.6 = 

2,120 x 0.1 = 

กําไร x P(Nj) 
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เศรษฐกิจ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ เศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak) เศรษฐกิจถดถอย (Recession) และเศรษฐกิจ
ตกตํ่า (Trough)  

จงสร้างแขนงการตัดสินใจโดยใช้หลักการตัดสินใจแบบกําไรคาดหมาย (EMV) เพ่ือช่วย
ผู้บริหารว่าควรจะตัดสินใจวางแผนการเปิดสาขาแห่งใหม่อย่างไร ถ้าผลตอบแทนที่ต้องการคือกําไร 
และจากประสบการณ์ในการเปิดร้านในพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ ผู้บริหารได้สรุปกําไรจากการเปิดร้านแต่ละ
ขนาด ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้ดังตารางที่ 2.16  

 
ตารางที่ 2.16  แสดงกําไรจากการดําเนินงานร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้เหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจ 

 

ทางเลือก กําไรในเหตกุารณ์ภาวะเศรษฐกจิ (ล้านบาท) 
รุ่งเรือง (E) ถดถอย (R) ตกต่ํา (T) 

เปิดสาขาใหม่ขนาดใหญ่ (L) 10 7 1 
เปิดสาขาใหม่ขนาดกลาง (M) 5 4 0.4 
เปิดสาขาใหม่ขนาดเล็ก (S) 2 1 - 0.5 
ความน่าจะเป็น (P) 0.3 0.3 0.4 

 
 

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละทางเลือกภายใต้เหตุการณ์ย่อยๆ ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นหาก
นําไปสร้างเป็นตารางผลตอบแทนแล้วจะทําได้ยาก เนื่องจากมีความสลับซับซ้อน แต่สามารถนําแสดง
ในตัวแบบการตัดสินใจแบบแขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) ซึ่งทําให้เข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้น โดย
กําไรที่เกิดจากทางเลือกที่ออกจากการตัดสินใจทําวิจัยทุกแขนงต้องนําไปหักค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย
ก่อนคือ 30,000 บาท แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2.2 

จากแขนงการตัดสินใจภาพที่ 2.2 อธิบายได้ว่า จุด A เป็นการตัดสินใจขั้นแรกของร้านอาหาร
ญี่ปุ่นที่จะตัดสินใจว่าควรให้ฝ่ายการตลาดทําวิจัยตลาดหรือไม่ เพราะการทําวิจัยตลาดมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น 30,000 บาท หรือ 0.03 ล้านบาท และถ้าเลือกที่จะไม่ทําวิจัยตลาดผู้บริหารก็จะทําการ
ตัดสินใจขั้นต่อไปเลยคือ จุด D คือ เลือกเปิดร้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่  

ส่วนจุด B และจุด C เป็นผลจากการตัดสินทําวิจัยตลาด โดยมีผลของการทําวิจัยตลาด
เกิดขึ้นคือ เหตุการณ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับสูงที่จุด B และความต้องการระดับตํ่าที่จุด C 
ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ ผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจเลือกขนาดในการเปิดร้านต่อไปทั้ง 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
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กลาง หรือขนาดเล็ก ล้วนอยู่ภายใต้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 3 เหตุการณ์เช่นกัน คือ ภาวะเศรษฐกิจ
ในขณะนั้นว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจแบบรุ่งเรือง ถดถอย หรือตกตํ่า ซึ่งผลจากการพยากรณ์ของ
ฝ่ายเศรษฐกิจได้ประมาณความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจทั้ง 3 แบบ ซึ่งเรียกว่าเป็นความ
น่าจะเป็นหลัก (Prior Probability) ดังนี้ 

 ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง  P(NE) = 0.3 
 ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  P(NR) = 0.3 
 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  P(NT) = 0.4 
 

จากประสบการณ์ทําวิจัยตลาดเพ่ือการเปิดสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผ่านมาของฝ่าย
การตลาดพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาแห่งใหม่และมีความต้องการซื้อระดับสูง 60% 
หรือ 0.6 และมีความต้องการซื้อระดับตํ่า 40% หรือ 0.4  

ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายใต้แต่ละทางเลือก หรือความน่าจะเป็น
แบบมีเง่ือนไข (Conditional Probability) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.17 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.17 แสดงความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายใต้แต่ละทางเลือกประกอบ

ตัวอย่างที่ 2.7 
 

ผลการทําวจิัยตลาด ภาวะเศรษฐกิจ 
รุ่งเรือง (E) ถดถอย (R) ตกต่ํา (T) 

ความต้องการเปิดสาขาระดับสูง (H) P(H|E) = 0.6 P(H|R) = 0.5 P(H|T) = 0.3 
ความต้องการเปิดสาขาระดับต่ํา (L) P(L|E) = 0.4 P(L|R) = 0.5 P(L|T) = 0.7 

 
จากข้อมูลความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไขดังตารางข้างต้น สามารถนํามาคํานวณความน่าจะ

เป็นในการเกิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้ 
ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ระดับสูง ภายใต้เหตุการณ์ภาวะ

เศรษฐกิจทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 
P(H) = {P(H|E) x P(E)} + {P(H|R) x P(R)} + {P(H|T) x P(T)} 
 = (0.6 x 0.3) + (0.5 x 0.3) + (0.3 x 0.4) 
 = 0.18 + 0.15 + 0.12 
 = 0.45 

ความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ระดับตํ่า ภายใต้เหตุการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจทั้ง 3 แบบ ดังนี้ 

P(L) = {P(L|E) x P(E)} + {P(L|R) x P(R)} + {P(L|T) x P(T)} 
 = (0.4 x 0.3) + (0.5 x 0.3) + (0.7 x 0.4) 
 = 0.12 + 0.15 + 0.28 
 = 0.55 
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หลังจากทําวิจัยตลาดแล้วไม่ว่าผู้บริโภคจะมีความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ระดับสูงหรือระดับ
ตํ่า จะต้องมีการตัดสินใจในขั้นต่อไปคือ จะตัดสินใจเลือกเปิดร้านขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาด
เล็ก ดังภาพที่ 2.2 แสดงแขนงการตัดสินใจในจุด B และ C ภายใต้เหตุการณ์สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ
มีได้ทั้ง 3 เหตุการณ์ คือ ภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง ถดถอย และตกตํ่า ทําให้ต้องการมีปรับปรุงหรือ
ทบทวนความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการสํารวจความต้องการให้
เปิดสาขาแห่งใหม่ในระดับสูงกับระดับตํ่า เพ่ือจะคาดการณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ตาม
ภาวะเศรษฐกิจทั้ง 3 แบบได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งจะเรียกความน่าจะเป็นใหม่ที่
ปรับปรุงนี้ว่า “ความน่าจะเป็นโดยประสบการณ์ (Posterior Probability)” (สุทธิมา, 2555 : 365) 
ซึ่งมีวิธีการคํานวณความน่าจะเป็นที่ปรับปรุงใหม่ได้ดังนี้ 

1) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมี
ความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับสูง (P(E|H)) 
 P E|H    P H|E P EP H   0.6 0.30.45     0.45 

 

2) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมี
ความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับสูง (P(R|H)) 

 P R|H    P H|R P RP H   0.3 0.30.45     0.33 

 

3) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมีความ
ต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับสูง (P(T|H)) 

 P T|H    P H|T P TP H   0.5 0.40.45     0.27 

 

4) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมี
ความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับตํ่า (P(E|L)) 
 P E|    P L|E P EP L   0.4 0.30.55     0.22 

 

5) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมี
ความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับตํ่า (P(R|L)) 

 P R|    P L|R P RP L   0.5 0.30.55     0.27 
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6) ความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ถ้าผลการวิจัยตลาดผู้บริโภคมีความ
ต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับตํ่า (P(T|L)) 

 P |    P L| P TP L   0.7 0.40.55     0.51 

 

ส่วนความน่าจะเป็นในจุด D เป็นจุดที่พิจารณาการเปิดสาขาแห่งใหม่โดยไม่ทําการวิจัยตลาด 
จึงไม่มีเง่ือนไขหรือไม่ต้องคํานวณค่าความน่าจะเป็นในการเกิดภาวะเศรษฐกิจทั้ง 3 แบบใหม่ แต่นําค่า
ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ทั้ง 3 แบบมาคํานวณค่ากําไรคาดหมายได้เลยนั่นคือ ความน่าจะ
เป็นภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรือง P(NE) = 0.3 ความน่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอย P(NR)  = 0.3 และ
ความน่าจะเป็นการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า P(NT) = 0.4 

หลังจากนั้นนําความน่าจะเป็นในการเกิดแต่ละเหตุการณ์ย่อยไปคูณกับกําไรในแต่ละ
ทางเลือก โดยกําไรที่เกิดจากทางเลือกที่ออกจากการตัดสินใจทําวิจัยทุกแขนงต้องนําไปหักค่าใช้จ่าย
ในการทําวิจัยก่อนคือ 30,000 บาท หรือ 0.03 ล้านบาท จึงจะสามารถนําไปคํานวณค่ากําไร
คาดหมาย (EMV) ได้ 

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลผลกําไรที่คาดหมาย (EMV) ของแต่ละทางเลือกภายใต้เหตุการณ์ย่อย
ต่างๆ โดยการนํากําไรคูณด้วยความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ย่อยๆ สามารถแสดงการคํานวณ
จากภาพที่ 2.2 ได้ดังนี้ 

การตัดสินใจขั้นที่ 2 การตัดสินใจเมื่อทําการวิจัยตลาด 
1. การคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) เมื่อทําการวิจัยตลาด  แบ่งเป็น 

1.1 เมื่อพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับสูง จากภาพที่ 2.2 และ
ภาพที่ 2.3 ณ จุดการตัดสินใจจุด        แบ่งเป็น 

1.1.1 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับสูง และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดใหญ่ (EMV1BL) 

 EMV1BL =  (9.97 x 0.45) + (6.97 x 0.33) + (0.97 x 0.27)  
=  4.49 + 2.30 + 0.26  =  7.05 

1.1.2 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับสูง และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดปานกลาง (EMV1BM) 

 EMV1BM =  (4.97 x 0.45) + (3.97 x 0.33) + (0.37 x 0.27)  
  =  2.24 + 1.31 + 0.10  =  3.65 

1.1.3 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับสูง และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดเล็ก (EMV1BS) 

 EMV1BS =  (1.97 x 0.45) + (0.97 x 0.33) + (-0.53 x 0.27)  
  =  0.89 + 0.32 – 0.14  =  1.07 

  ณ จุด B เลือกทางเลือกที่ให้ผลรวมกําไรคาดหมาย (EMV) สูงสุดคือ 7.05 ล้านบาท  

B 
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  นั่นคือ ถ้าตัดสินใจทําวิจัยตลาดและผลการสํารวจพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้
เปิดสาขาใหม่ในระดับสูง จะเลือกเปิดร้านสาขาใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพราะมีกําไรคาดหมายสูงกว่าการ
เปิดร้านขนาดปานกลางและขนาดเล็ก 
 

1.2 เมื่อทําการวิจัยตลาดและพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับตํ่า
จากภาพที่ 2.2 และ 2.3  ณ จุดการตัดสินใจจุด        แบ่งเป็น 

1.2.1 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับตํ่า และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดใหญ่ (EMV1CL) 

EMV1CL =  (9.97 x 0.22) + (6.97 x 0.27) + (0.97 x 0.51)  
 =  2.19 + 0.88 + 0.49  =  4.56 

1.2.2 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับตํ่า และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดปานกลาง (EMV1CM) 

EMV1CM =  (4.97 x 0.22) + (3.97 x 0.27) + (0.37 x 0.51)  
  =  1.09 + 1.07 + 1.19  =  3.35 

1.2.3 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อทําวิจัยตลาดและความต้องการให้เปิดสาขาใหม่
ในระดับตํ่า และร้านที่เปิดสาขาใหม่มีขนาดเล็ก (EMV1CS) 

EMV1CS =  (1.97 x 0.22) + (0.97 x 0.27) + (-0.53 x 0.51)  
 =  0.43 + 0.26 – 0.27  =  0.42 

 

  ณ จุด C เลือกทางเลือกที่ให้ผลรวมกําไรคาดหมาย (EMV) สูงสุดคือ 4.56 ล้านบาท  
  นั่นคือ ถ้าตัดสินใจทําวิจัยตลาดและผลการสํารวจพบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้
เปิดสาขาใหม่ในระดับตํ่า จะเลือกเปิดร้านสาขาใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพราะมีกําไรคาดหมายสูงกว่าการ
เปิดร้านขนาดปานกลางและขนาดเล็ก 

 

ณ หมายเลข  สามารถคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV) จากการเลือกทําวิจัยตลาด
ได้ดังนี้   

EMV1  = (7.05 x 0.45) + (4.56 x 0.55) 
  = 3.17 + 2.51 =   5.68  ล้านบาท 

   

นั่นคือ ถ้าตัดสินใจทําวิจัยตลาดจะมีกําไรคาดหมายจากการเปิดร้าน 5.68 ล้านบาท  
 

 สรุปผลการตัดสินใจขั้นที่ 2 พบว่า หากผู้บริหารจ้างทําวิจัยตลาดก่อนการตัดสินใจ
เปิดสาขาใหม่พบว่า ไม่ว่าผลการทําวิจัยตลาดผู้บริโภคจะต้องการให้เปิดสาขาใหม่ระดับสูงหรือระดับ
ตํ่า ผู้บริหารควรตัดสินใจเปิดสาขาใหม่ขนาดใหญ่ เพราะจะทําให้มีกําไรคาดหมายสูงกว่าการเปิด
สาขาขนาดปานกลางและขนาดเล็ก จะต้องเปิดสาขาใหม่ขนาดใหญ่ เพราะจะทําให้มีกําไรคาดหมาย
สูงถึง 7.05 ล้านบาท และ 4.56 ล้านบาทตามลําดับ 

 

C 
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2. การคํานวณกําไรคาดหมาย (EMV0) เมื่อไม่ทําการวิจัยตลาดจากภาพท่ี 2.2 และ 2.3  
ณ จุดการตัดสินใจจุด         แบ่งเป็น 

2.1 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อเปิดสาขาใหม่ที่มีขนาดใหญ่ (EMV0L) 
EMV0L =  (10 x 0.3) + (7 x 0.3) + (1 x 0.4)  
 =  3 + 2.1+0.4  =  5.5 

2.2 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อเปิดสาขาใหม่ที่มีขนาดปานกลาง (EMV0M) 
EMV0M =  (5 x 0.3) + (4 x 0.3) + (0.4 x 0.4)  
 =  1.5 + 1.2 + 0.16  =  2.86 

2.3 ณ จุด  กําไรคาดหมายเมื่อเปิดสาขาใหม่ที่มีขนาดเล็ก (EMV0S) 
EMV0S =  (2 x 0.3) + (1 x 0.3) + (-0.5 x 0.4)  
 =  0.6 + 0.3 – 0.2   =  0.7 

  ณ จุด D เลือกทางเลือกที่ให้ผลรวมกําไรคาดหมาย (EMV) สูงสุดคือ 5.5 ล้านบาท  
  นั่นคือ ถ้าตัดสินใจไม่ทําวิจัยตลาด จะเลือกเปิดร้านสาขาใหม่ที่มีขนาดใหญ่ เพราะมี
กําไรคาดหมายสูงกว่าการเปิดร้านขนาดปานกลางและขนาดเล็ก 

 
การตัดสินใจขั้นที่ 1  การตัดสินใจว่าควรทําการวิจัยตลาดหรือไม่ 
จุดการตัดสินใจ ดังแขนงการตัดสินใจภาพที่ 2.2 และภาพที่ 2.3  ณ จุด A ซึ่งต้องตัดสินใจว่า

ควรทําการวิจัยตลาดหรือไม่ จะพบว่า การทําวิจัยตลาดก่อนการตัดสินใจเปิดสาขาใหม่จะมีกําไร
คาดหมาย 5.68 ล้านบาท ขณะที่การตัดสินใจเปิดสาขาแห่งใหม่โดยไม่ทําวิจัยตลาดจะมีกําไร
คาดหมาย 5.5 ล้านบาท  

ดังนั้น การทําวิจัยตลาดจะทําให้มีกําไรคาดหมายเพิ่มขึ้น   =  5.68 – 5.5  
       =  0.18  ล้านบาท  
ในที่น้ีควรเลือกทําการวิจัยตลาดก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดสาขาแห่งใหม่ โดยไม่ว่าผล

การทําวิจัยตลาดจะพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการให้เปิดสาขาแห่งใหม่ในระดับสูงหรือระดับตํ่า 
ผู้บริหารควรตัดสินใจเปิดสาขาแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ไปเลย เพราะจะทําให้มีกําไรคาดหมายสูงกว่า
การเปิดร้านขนาดปานกลางและขนาดเล็ก 

 
แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2.3  
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ตลาดจากการสอบถามผู้บริโภคจะต้องการให้เปิดสาขาใหม่ในระดับสูงหรือระดับตํ่าก็ตาม ผู้บริหารก็
ควรเปิดสาขาแห่งใหม่ที่มีร้านขนาดใหญ่ไปเลย เพราะจะทําให้มีกําไรคาดหมายสูงถึง 7.05 ล้านบาท 
และ 4.56 ล้านบาทตามลําดับ 

 

2.10  บทสรุป 
ลักษณะการตัดสินใจโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน 

(Certainty) และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งตัวแบบการตัดสินใจในบทนี้
เป็นตัวแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ภายใต้ความไม่แน่นอนและไม่
ทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ กับภายใต้ความไม่แน่นอนแต่ทราบความน่าจะเป็น ดังนี้  

1. เม่ือไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบความน่าจะเปน็ของการเกิดเหตุการณ์  
 กาตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและไม่ทราบความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ มี

เกณฑ์การตัดสินใจ 5 วิธี ได้แก่ เกณฑ์แมกซิมิน (Maximin) แมกซิแมกซ์ (Maximax) ลาปลาซ 
(Laplace) มินิแมกซ์ รีเกรท (Minimax Regret) และเฮอร์วิซ์ (Hurwicz) แต่ละวิธีจะมีวิธีการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวิธี Maximin กับวิธี Minimax Regret ซึ่งใช้หลักการตัดสินใจ
เหมือนกัน กล่าวคือ เป็นการเลือกค่าที่ตํ่าที่สุดจากค่าที่สูงที่สุดเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่วิธี Maximin 
ใช้ตัวเลขตัดสินใจจากตารางกําไร และวิธี Minimax Regret ใช้ตัวเลขตัดสินใจจากตารางค่าเสีย
โอกาส แต่ทั้งสองวิธีบางตัวอย่างก็ให้คําตอบในการเลือกทางเลือกที่แตกต่างกัน 

2. เม่ือมีข้อมูลหรือทราบความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ 
 การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน เมื่อทราบความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ เป็น

การหาค่าที่คาดหวังหรือค่าที่คาดหมายไว้ ไม่ว่าจะเป็นกําไรคาดหมาย หรือค่าเสียโอกาสคาดหมาย 
ผลของการตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกจะให้คําตอบเหมือนกัน เช่น 

 จากตัวอย่างที่ 2.1 ไม่ว่าจะตัดสินใจโดยใช้ค่ากําไรคาดหมาย (EMV) หรือค่าเสียโอกาส
คาดหมาย (EOL) ก็จะให้คําตอบทางเลือกเดียวกันคือ ควรสั่งซื้อนิตยสารมาขายสัปดาห์ละ 13 เล่ม 

 และตัวอย่างที่ 2.2 ไม่ว่าจะตัดสินใจโดยใช้ค่ากําไรคาดหมาย (EMV) หรือค่าเสียโอกาส
คาดหมาย (EOL) ก็จะให้คําตอบทางเลือกเดียวกันคือ ควรซื้อดอกกุหลาบมาขายจํานวน 2,000 ดอก 

3. แขนงการตัดสินใจ  
 เป็นตัวแบบการตัดสินใจที่ใช้สําหรับปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน มีทางเลือกใหญ่ 

เหตุการณ์ใหญ่ มีทางเลือกย่อย และเหตุการณ์ย่อยๆ ในโจทย์ปัญหาเดียวกัน ที่ไม่สามารถแสดง
ออกมาในรูปของตารางได้ จึงควรแสดงการตัดสินใจในรูปแบบของแขนงการตัดสินใจ (Decision 
Tree) และหากปัญหาการตัดสินใจ ซึ่งมีความสลับซับซ้อนเพียงใด แขนงจะยิ่งแตกกิ่งก้านสาขา
ออกไปมากเท่าน้ัน แต่คําตอบที่ได้จากการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นแบบกําไรคาดหมาย หรือเสียโอกาส
คาดหมาย ผลการตัดสินใจจะให้คําตอบเหมือนกัน กล่าวคือ ทางเลือกที่คาดว่าจะมีกําไรสูงสุดย่อม
เป็นทางเลือกเดียวกันกับทางเลือกที่คาดว่าจะเสียโอกาสตํ่าสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
1. คุณคิวคิวเปิดร้านขายปลีกเสื้อยืดสําหรับวัยรุ่นที่ตลาดโบ้เบ้ จังหวัดอุดรธานี โดยสั่งซื้อเสื้อยืดมา
จากตลาดประตูนํ้า กรุงเทพฯ ในราคาตัวละ 80 บาท และขายปลีกในราคาตัวละ 139 บาท การสั่งซื้อ
เสื้อจะทําการสั่งซื้อเดือนละ 1 คร้ัง และหากขายไม่หมดจะนํามาลดราคาขายเหลือตัวละ 99 บาท ซึ่ง
ที่ผ่านมาหากนํามาลดราคาจะขายดีมากและจะหมดทุกครั้ง แต่ถ้าเสื้อยืดไม่พอขายคุณคิวคิวก็ยอม
เสียโอกาสในการขายเดือนนั้นๆถ้าในอดีตที่ผ่านมารอบ 1 ปี หรือ 12 เดือน คุณคิวคิวได้บันทึก
ยอดขายพบว่าเคยขายเสื้อยืดได้เดือนละ 100 ตัว เกิดขึ้น 3 เดือน เคยขายได้ 200 ตัว เกิดขึ้น 6 
เดือน และเคยขายได้ 300 ตัว เกิดขึ้น 3 เดือน จงช่วยคุณคิวคิวตัดสินใจว่า ควรสั่งซื้อเสื้อยืดมาขาย
อย่างไร ด้วยวิธีการตัดสินใจดังต่อไปนี้ ถ้ากําหนดให้สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี α = 0.7 

1.1  Maximax    1.2  Maximin 
1.3  Laplace    1.4  Minimax Regret 
1.5  Hurwicz    1.6  EMV   
1.7  EOL    1.8  EVPI จากกําไรคาดหมาย 
1.9  คุณคิวคิวควรจะจ่ายเงินสูงสุดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ิมเติมในการทําให้ได้ทราบความ

ต้องการซื้อที่แน่นอนเท่าใด  
1.10 สร้างแขนงการตัดสินใจแบบ  EMV 

 
2. ผู้จัดการบริษัทพีซีคอมพิวเตอร์ จํากัด เป็นตัวแทนขายช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ในจังหวัดอุดรธานี 
กําลังตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อช้ินส่วนคอมพิวเตอร์มาขายสัปดาห์ละเท่าใดจึงจะเหมาะสม โดยที่บริษัท
ซื้อช้ินส่วนคอมพิวเตอร์มาขายในราคาต้นทุนช้ินละ 130 บาท ราคาจําหน่ายในราคาชิ้นละ 150 บาท 
และถ้าขายไม่หมดทางร้านจะนํามาลดราคาเหลือช้ินละ 100 บาท แต่ถ้าหากไม่พอขายบริษัทจะไม่
สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ จงช่วยผู้จัดการบริษัทตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลยอดขายที่เคยขายได้ในอดีต ดัง
ตารางด้านล่าง ถ้ากําหนดให้สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี α = 0.5 
 

จํานวนชิ้นส่วนที่เคยขายได้ (ช้ิน) จํานวนสัปดาห์ 
300 20 
450 15 
580 10 
600 5 

 
จงช่วยผู้จดัการตัดสินใจว่าควรสั่งซื้อช้ินส่วนคอมพิวเตอร์มาขายอย่างไร  โดยวิธีการตัดสินใจดังนี้ 

2.1  Maximax    2.2  Maximin 
2.3  Laplace    2.4  Minimax Regret 
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2.5  Hurwicz    2.6  EMV   
2.7  EOL    2.8  EVPI จากกําไรคาดหมาย  
2.9  ผู้จัดการบริษัทพีซีคอมพิวเตอร์ จํากัด ควรจ่ายเงินจํานวนเท่าใดเพื่อให้ได้ข้อมูลความ

ต้องการซื้อที่แน่นอนของลูกค้า 
2.10 สร้างแขนงการตัดสินใจแบบ  EOL 
 

3. ผู้ผลิตนํ้าผลไม้ชนิดหนึ่ง ต้องการผลิตนํ้าผลไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยนํ้าผลไม้
ที่ผลิตมีต้นทุนการผลิตขวดละ 7 บาท  และขายในราคาขวดละ 12 บาท การผลิตจะผลิตสัปดาห์ละ
ครั้ง และถ้าไม่สามารถขายน้ําผลไม้ชนิดน้ีได้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากผลิตแล้วนํ้าผลไม้จะเสีย 
เนื่องจากเป็นน้ําผลไม้สดที่ไม่มีการผสมสารเจือปนใดๆ และไม่สามารถขายต่อได้ แต่หากน้ําผลไม้ไม่
พอขาย ระหว่างสัปดาห์ผู้ผลิตจะสามารถผลิตนํ้าผลไม้เพ่ิมตามความต้องการซื้อของลูกค้าได้ทันทีจาก
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทําให้ผู้ผลิตทราบถึงความต้องการซื้อของลูกค้าเป็นดังด้านล่างนี้ ถ้า
กําหนดให้สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี α = 0.4 
 

จํานวนน้ําผลไม้ที่มีผู้ต้องการซื้อ (ขวด) 120 200 280 350 
จํานวนครั้งที่เคยซื้อ (สัปดาห์) 7 6 5 2 

 
จงช่วยผู้ผลิตนํ้าผลไม้ชนิดน้ีตัดสินว่าควรจะผลิตนํ้าผลไม้อย่างไร โดยวิธีการตัดสินใจดังนี้ 
3.1  Maximax    3.2  Maximin 
3.3  Laplace    3.4  Minimax Regret 
3.5  Hurwicz    3.6  EMV   
3.7  EOL    3.8  EVPI จากกําไรคาดหมาย 
3.9  ผู้ผลิตนํ้าผลไม้ชนิดน้ีควร จ่ายเงินจํานวนเท่าใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการซื้อ

ของน้ําผลไม้ที่แน่นอนของลูกค้า  
3.10  สร้างแขนงการตัดสินใจ แบบ  EMV 

 
4. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่ง จะต้องตัดสินใจว่าควรจะเปิดสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัด
อุดรธานีหรือไม่ โดยที่ความสําเร็จในการจําหน่ายสินค้าขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อของลูกค้าในจังหวัด
อุดรธานี พบว่า ถ้าเปิดสาขาแห่งใหม่ และถ้าความต้องการซื้อสูงเขาคาดว่าจะได้กําไร 120,000 บาท  ถ้า
ความต้องการซื้อปานกลางคาดว่าจะได้กําไร 15,000 บาท  แต่ถ้าความต้องการซื้อน้อย จะขาดทุน 
95,000 บาท  และถ้าไม่เปิดสาขาแห่งใหม่กําไรจะคงที่ทุกสถานการณ์ คือ 25,000 บาท และจาก
ประสบการณ์ของผู้จัดการทําให้เขาคาดว่าโอกาสที่ความต้องการซื้อจะเป็นปานกลางเท่ากับ 4/10 และ
โอกาสที่ความต้องการจะสูงและจะต่ําจะเท่ากัน ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดควรจะตัดสินใจอย่างไร 
โดยวิธีการดังนี้  ถ้ากําหนดให้สัมประสิทธ์ิการมองโลกในแง่ดี α = 0.3 

4.1  Maximax    4.2  Maximin 
4.2  Laplace    4.4  Minimax Regret 
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4.5  Hurwicz    4.6  EMV   
4.7  EOL    4.8  EVPI จากกําไรคาดหมาย  
4.9  หากผู้จัดการฝ่ายการตาด ต้องการทําการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ และเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยการทําวิจัยตลาดซึ่งมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
10,000 บาท ผู้จัดการจําเป็นต้องตัดสินใจเปิดสาขาแห่งใหม่โดยการทําวิจัยตลาดซึ่งมีค่าใช้จ่ายหรือไม่  

4.10  สร้างแขนงการตัดสินใจ แบบ  EOL 

 
5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีกําหนดการจัดงานครบรอบ 30 ปี คณะ
วิทยาการจัดการ ขึ้นในปี 2557 โดยมีกรอบงานคร่าวๆ ว่าจะเป็นการเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้า
ร่วมงาน ในงานจะจัดให้มีการแสดงจากนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน มีการจัดการประกวดผลงานนักศึกษา การ
เดินแบบผ้าพ้ืนเมือง การจัดแสดงละครเวที และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นงานที่ผู้บริหารไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
จัดมาก่อน จึงมีปัญหาอยู่ 2 ส่วน คือ ควรจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ หรือคณะฯ ควรจัดเอง และ
สุดท้ายแล้วควรจัดโต๊ะจีนจํานวนกี่โต๊ะ เพ่ือรองรับจํานวนศิษย์เก่าจะที่ตอบรับเข้าร่วมงาน 
ถ้าพบว่า การจ้างบริษัทเอกชนจัดจะมีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดงาน 350,000 บาท ส่วนการจัดเอง

ก็มีค่าใช้จ่ายที่ประเมินไว้แล้วประมาณ 250,000 บาท โดยมีรายได้หลักมาจากการขายบัตรซึ่งขายเป็น
โต๊ะ จึงมีทางเลือกอยู่ว่าจะขายบัตรจํานวนเท่าใด โดยกําหนดให้ราคาบัตรละ 250 บาท หรือโต๊ะละ 
2,500 บาท จากการสํารวจความเป็นไปจากอาจารย์แต่ละสาขาวิชา โดยให้ไปรวบรวมรายช่ือศิษย์เก่าที่
สามารถติดต่อได้ และคาดว่าจะตอบรับเข้าร่วมงานมีจํานวน 2,000 คน, 5,000 คน, 7,000 คน และ 
8,000 คน  
จากการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่จะมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานหากจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน และหาก

คณะวิทยาการจัดการจัดงานเอง เป็นดังนี้ 
 

 จํานวนศษิย์เกา่ที่จะออกบัตรเชิญเข้าร่วมงาน 
2,000 คน 5,000 คน 7,000 คน 8,000 คน 

ความน่าจะเปน็ที่ศิษยเ์ก่าจะเข้าร่วมงาน 
หากจ้างบรษิัทเอกชนจัดงาน 

0.15 0.35 0.4 0.1 

ความน่าจะเปน็ที่ศิษยเ์ก่าจะเข้าร่วมงาน 
หากคณะฯ จัดงานเอง 

0.25 0.4 0.3 0.05 

 
จงช่วยคณะวิทยาการจัดการตัดสินใจใน 2 ส่วน โดยใช้แขนงการตัดสินใจตามหลักการตัดสินใจจาก

กําไรคาดหมาย (EMV) ดังนี้  
5.1  ควรจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน หรือควรจัดงานเอง  
5.2  ควรออกบัตรเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน 30 ปีคณะวิทยาการจัดการ จํานวนกี่คน  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 
การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. บทนํา 
2. การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ 
3. ลักษณะผลลัพธ์แบบต่างๆ ในการหาคําตอบด้วยวิธีกราฟ 

3.1 กรณีคําตอบที่ดีที่สุดมีหลายคําตอบ (Alternative Solution) 
3.2 กรณีคําตอบที่ไม่มีขอบเขต (Unbounded Solution) 
3.3 กรณีคําตอบที่เป็นไปไม่ได้ (Infeasible Solution) 
3.4 กรณีตัวแบบที่มีเง่ือนไขแบบรีดันแดนท์ (Redundant Constraint) 

4. การแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ ์(Simplex Method) 
4.1 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด เง่ือนไขบังคับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับทุกสมการ 

4.2 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด เง่ือนไขบังคับเครื่องหมายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับทุกสมการ 

4.3 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุดหรือตํ่าสุด เง่ือนไขบังคับเครื่องหมายมากกว่า
หรือเท่ากับ โดยวิธี Big-M และวิธีปัญหาควบคู่ 

5. การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น และข้อจํากัดของแต่ละวิธีได้ 
2. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีกราฟได้ 
3. แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ ในกรณีสมการเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด 

(Max Z) และต้องการค่าตํ่าสุด (Min Z) ได้ 
4. อธิบายลักษณะผลลัพธ์แบบต่างๆ ในการหาคําตอบกําหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟได้ 
5. แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟกรณีตัวแบบมีลักษณะพิเศษอื่นๆ ได้แก่ 

คําตอบมีหลายคําตอบ (Alternative Solution) คําตอบไม่มีขอบเขต (Unbounded Solution) ไม่มี
คําตอบที่เป็นไปได้ (Infeasible Solution) และตัวแบบมีเง่ือนไขพิเศษแบบรีดันแดนท์ (Redundant 
Constraint) ได้ 

6. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex) ได้ 
7. แก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex) กรณีตัวแบบมีลักษณะต่างๆ 

ได้  
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน การแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการ

เชิงเส้น และข้อจํากัดของการแก้ปัญหาแต่ละวิธี  
2. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น  
3. แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาตัวแบบด้วยวิธีกราฟ และวิธีซิมเพล็กซ์ กรณีตัวแบบลักษณะ

ต่างๆ โดยละเอียด  
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือฝึกและปฏิบัติแก้ปัญหาตัวแบบโดยวิธีกราฟ 

และวิธีซิมเพล็ก จากตัวแบบลักษณะต่างๆ โดยใช้โจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดท้ายบท 1-2 ข้อ  
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการวิธีแก้ปัญหาตัว

แบบทั้งวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์กรณีตัวแบบมีลักษณะต่างๆ ตลอดจนวิธีการคํานวณ และผลลัพธ์ที่
ได้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

6. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการแก้ปัญหาตัวแบบในลักษณะต่างๆ 
นอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่
ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 

7. แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาตัวแบบขนาดใหญ่ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม LINDO 
พร้อมอธิบายวิธีการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม ในลักษณะต่างๆ โดยละเอียด  

8. มอบหมายให้นักศึกษาในแต่ละกลุ่มนําตัวแบบของปัญหาขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นได้แล้วใน
บทที่ 3 ไปหาคําตอบโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรม LINDO พร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์กําหนดการเชิงเส้น LINDO 
4. ใบงานคําสั่งในการหาคําตอบตัวแบบขนาดใหญ่และการอธิบายผลจากโปรแกรม LINDO 
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
1. การวัดผล  

1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 4 

การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น  
 
 

4.1  บทนํา 

 จากกระบวนการเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่
กําหนดให้ขั้นแรกในการดําเนินงานคือ การสร้างตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น ซึ่งได้อธิบายวิธีการสร้าง
ตัวแบบอย่างละเอียดแล้วในบทที่ 3 ซึ่งเป็นเพียงการจําลองปัญหาเพื่อการตัดสินใจให้อยู่ในรูปแบบ
ของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โดยมีตัวแปร X1, X2, X3, …, Xn เป็นตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ ที่ยังไม่
สามารถตอบคําถามโจทย์หรือปัญหาขององค์กรหรือผู้ตัดสินใจได้  ในบทนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาตัวแบบแบ่งตามจํานวนตัวแปรเพื่อการตัดสินใจออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ 

1) ปัญหาที่มีตัวแปร 2 ตัว วิธีที่ใช้แก้ปัญหาได้แก่ วิธีกําจัดขอบข่ายของคําตอบ วิธีอนุมาน
ทางคณิตศาสตร์ และวิธีกราฟ 

2) ปัญหาที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว วิธีที่ใช้แก้ปัญหา ได้แก่ วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ ไป วิธีปัญหา
ขนส่งมาตรฐาน วิธีซิมเพล็กซ์ และหาคําตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 ซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาตัวแบบที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 3 วิธี ได้แก่ กรณีตัวแปร 2 ตัว นิยมใช้วิธี
กราฟ และกรณีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว นิยมใช้วิธีซิมเพล็กซ์ และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ดังนั้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงรายละเอียดการแก้ปัญหาตัวแบบทั้ง 3 วิธี โดยเริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุด คือ 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ ทั้งนี้วิธีกราฟจะเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการหาคําตอบของ
กําหนดการเชิงเส้นในอีก 2 วิธีได้ ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.2 การแก้ปัญหาโดยวิธีกราฟ (Graphical Method) 
 

 เป็นวิธีการแก้ปัญหากรณีปัญหามีตัวแปร 2 ตัว (X1 และ X2) ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและนิยมใช้ 
เหมาะกับปัญหากําหนดการเชิงเส้นขนาดเล็ก มีจํานวนเง่ือนไขบังคับไม่มากจนเกินไป โดยมีขั้นตอน
ในการแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการ ได้แก่ เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) และ
เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ในสมการเงื่อนไขบังหรือข้อจํากัดให้เป็นเครื่องหมายสมการหรือ
เครื่องหมายเท่ากับ (=) 

2) หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้งกราฟ และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ  
 โดยกําหนดให้ตัวแปร X1 เป็นตัวแปรในแกนนอน และ X2 เป็นตัวแปรในแกนตั้ง แล้วหา

จุดตัดแกนนอนและแกนตั้งจากสมการเงื่อนไขบังคับทีละสมการ โดยมีวิธีการคือ  
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- หากต้องการหาจุดตัดแกนต้ัง ให้กําหนดค่าให้ตัวแปรที่ 1 หรือ X1 มีค่าเป็น 0 แล้ว
แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งหรือ X2 ซึ่งจะเป็นค่าจุดตัดแกนต้ัง แล้วทําจุดหรือเครื่องหมาย
แสดงค่าไว้บนแกนตั้ง 

- หากต้องการหาค่าจุดตัดแกนนอน ให้กําหนดให้ตัวแปรที่ 2 หรือ X2 มีค่าเป็น 0 แล้ว
แก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งหรือ X1 ซึ่งจะเป็นค่าจุดตัดแกนนอน แล้วทําจุดหรือเครื่องหมาย
แสดงค่าไว้บนแกนนอน 

จากน้ันลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่แสดงค่าจุดตัดแกนต้ังและจุดตัดแกนนอนที่ทํา
เครื่องหมายไว้จากขั้นตอนที่ 2 เพ่ือสร้างเป็นเส้นกราฟให้ครบทุกเส้นที่เป็นเงื่อนไขบังคับ  

3) ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ (Feasibility Region) หลังจากลากเส้นตรงเชื่อมจุดเพ่ือ
แสดงสมการเงื่อนไขบังคับครบทุกเส้นแล้ว ให้ระบุบริเวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของแต่ละสมการเงื่อนไข
บังคับทุกสมการ โดยพิจารณาพื้นที่ที่เกิดจากการทับซ้อนหรือร่วมกันของเงื่อนไขบังคับทุกข้อ เช่น 
หากมีเง่ือนไขบังคับ 3 สมการ พ้ืนที่ที่เป็นไปได้ต้องเกิดจากพ้ืนที่ที่ทับซ้อนหรือร่วมกันของเงื่อนไขทั้ง 
3 สมการ ซึ่งการระบุพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับจะพิจารณาจากเครื่องหมายในสมการ
ว่าเป็นอย่างไร ดังนี้ 

- หากเงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ซึ่งหมายความว่าค่าที่
เป็นคําตอบของสมการเงื่อนไขบังคับน้ันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าบนเส้นกราฟที่สร้างขึ้น ให้ระบุ
พ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของสมการเงื่อนไขบังคับน้ีด้านในหรือพ้ืนที่ใต้เส้นกราฟนั้นเป็นต้นไป 

- หากเงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ซึ่งหมายความว่าค่าที่
เป็นคําตอบของสมการเงื่อนไขบังคับน้ันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าบนเส้นกราฟที่สร้างขึ้น ให้ระบุ
พ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของสมการเงื่อนไขบังคับน้ีด้านนอกหรือด้านขวามือของเส้นกราฟนั้นเป็นต้นไป 

4) หาผลลัพธ์ตามสมการเป้าหมาย ซึ่งมี 2 วิธี คือ 
4.1) สร้างเส้นตรงแสดงสมการเป้าหมาย โดยวิธีการลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์หรือ

สมการเป้าหมาย สัมผัสกับจุดที่เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น หากวัตถุประสงค์ต้องการค่าสูงสุด 
(Max Z) ให้เลือกจุดที่เส้นตรงที่แสดงสมการเป้าหมายสัมผัสหลังสุดหรือให้ค่าสูงสุด แต่ถ้า
วัตถุประสงค์ต้องการค่าตํ่าสุด (Min Z) ให้เลือกจุดที่เส้นตรงสมการเป้าหมายสัมผัสก่อนหรือให้ค่า
ตํ่าสุด 

4.2) วิธีทดสอบจุดยอดของบริเวณที่ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ทุกจุดบนกราฟ โดยพิจารณา
จุดที่อาจจะเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ หรือตามเป้าหมายของตัวแบบ 

5) อธิบายผลลัพธ์ จากผลลัพธ์ที่ได้และเป็นไปตามสมการเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก
ของตัวแบบ เช่น หากตัวแบบมีเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด จะเลือกคําตอบที่ดีที่สุดเป็นค่าสูงสุด แต่
หากตัวแบบมีเป้าหมายต้องการค่าตํ่าสุด จะเลือกคําตอบที่ดีที่สุดเป็นค่าตํ่าสุด 

 

รายละเอียดและวิธีการแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ จะแสดงทั้งที่
เป้าหมายต้องการค่าสูงสุด (Max Z) และค่าตํ่าสุด (Min Z) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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รบัวขาว 1 แล

บท

 ในบทที่ 3 ปั
ตรกรหมู่บ้านบ

ตัวแบบเพื่อห
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ญหากําหนดกา
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จากสมการเงื่อนไขบังคับ เดิมเป็นเครื่องหมายอสมการ ≤ เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=) ดังนี้ 
  25  30     8,500    ............ (1) 

  40  20     8,000    ............ (2) 
 

ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  
X1  เป็นจํานวนปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1  เป็นค่าในแกนนอน 
X2  เป็นจํานวนปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2  เป็นค่าในแกนตัง้ 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) : การใช้วัตถุดิบมูลสัตว์ 
    25  30     8,500    ............ (1) 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
   25 0  30     8,500  

                 30     8,500  

                       ,500
  

                         283.33  
 

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 283.33) ที่จุด A ดังภาพที่ 4.2 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
    25  30 0     8,500  

                       25     8,500  

                     X    8,50025   

                      X     340  
  

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (340, 0) ที่จุด B ดังภาพที่ 4.2 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≤  จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือใต้
เส้นกราฟ ดังนี้ (กราฟที่ 4.2) 
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ภาพที่ 4.2  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับด้านวัตถุดิบมูลสัตว์ของตัวอย่างที่ 4.1 
 
 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (2) : การใช้วัตถุดิบเศษอาหารพืชสด 
     40  20    8,000   ................. (2) 

 หาจุดตัดแกนตั้ง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
      40 0  20    8,000    

                   20    8,000    

                     2    8,00020     400    
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 400) ที่จุด C ดังภาพที่ 4.3 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     40  20 0    8,000    

                   40    8,000    

                          ,    200      
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (200, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.3 
ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไขบังคับสมการ

ที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≤ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือใต้เส้นกราฟ ดังนี้ (กราฟที่ 
4.3) 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
100          200            300          400           500  

X1 

X2 

500,8X30X25
21
≤+ ......... (1) 

•  A (0, 283.33) 

•   
B (340, 0) 

พ้ืนที่ที่แสดงว่า X1 และ X2 ตามเง่ือนไข 
25X1 + 30X2 ≤ 8,500 เป็นจริง  
โดยพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขอยู่ภายใต้หรือด้าน
ในของสมการที่ (1) ตามพ้ืนที่แรงเงา 0AB 
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ภาพที่ 4.3  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับด้านวัตถุดิบเศษอาหารพืชสด ของตัวอย่างที่ 4.1 

 

ขั้นตอนที่ 3  ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยการนํากราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับจากขั้นตอนที่ 2 
(ภาพท่ี 4.2 และ 4.3) มาแสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบรวมกัน พอร์ตกราฟในแกนกราฟ
เดียวกัน เพ่ือหาพื้นที่ที่เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

X2 

000,8X20X40
21
≤+ ......... (2) 

D (200,0) 
•   

C (0, 400) •  

พ้ืนที่ที่แสดงว่า X1 และ X2 ตามเง่ือนไขบังคับ 
40X1 + 20X2 ≤ 8,000 เป็นจริง  
โดยพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขอยู่ภายใต้หรือด้าน
ในของสมการ (2) ดังพ้ืนที่แรงเงา 0CD 

100          200            300          400           500  
X1  

000,8X20X40
21
≤+ ......... (2) 

D (200,0) 
•   

C (0, 400) •  

100          200            300          400           500  
X1  

X2 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

ภาพที่ 4.4  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบตามเง่ือนไขบังคับทั้ง 2 เง่ือนไของตัวอย่างที่ 4.1 

•  A (0, 283.33) 

•   

B (340, 0) 

500,8X30X25
21
≤+ ......... (1) 

E (?, ?) •  
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จากภาพที่ 4.4  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้จากเง่ือนไขบังคับทั้งสองสมการ คือ พ้ืนที่ OAED ซึ่ง
ทําให้เกิดจุดที่อาจจะเป็นคําตอบตามสมการเป้าหมาย ซึ่งต้องการค่าสูงสุด 3 จุด คือ A, E, D 

โดยที่จุด 0 คือจุดที่ (X1, X2) = (0, 0) จึงทําให้ค่าตามเป้าหมายมีค่าเท่ากับ 0 จึงไม่พิจารณา 
 
ขั้นตอนที่ 4  หาผลลัพธ์ที่ได้จากกราฟตามสมการเป้าหมาย  มี 2 วิธี  
 วิธีที่ 1  วิธีสรา้งกราฟเส้นตรงเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์หรือสมการเป้าหมาย (ดังภาพที่ 4.5) 

  จากสมการเป้าหมาย  35  40       มวิีธีการดังนี้ 
1) สร้างเส้นตรงแสดงสมการเป้าหมาย โดยวิธีการลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์หรือ

สมการเป้าหมาย สัมผสักับจดุที่เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์  
 โดยสมมติให้คา่ Max Z = 6,000   จะได้ 
 6,000   40  30   

แล้วทําการหาจุด 2 จุด ดังนี ้
จุดท่ี 1  ให้ X1 = 0   จะได้  

 6,000   40 0  30   
 6,000   30   
 30      6,000  

          ,
  

          200  เกิดจุดตัดแกนต้ังที่ (X1, X2) = (0, 200) 
 

จุดท่ี 2  ให้ X2 = 0   จะได้  
 6,000   40  30 0   
 6,000  40   
 40      6,000  

            ,
  

             150    เกิดจุดตัดแกนนอนที่ (X1, X2) = (150, 0) 

 นําค่าจุดตัดแกนต้ัง และค่าจุดตัดแกนนอนที่ได้ สร้างเป็นเส้นตรงสมการเป้าหมาย ดังเส้นประ 
ในภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5  แสดงจุดที่เป็นคําตอบตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ของตัวอย่างที่ 4.1 
 

 จากกราฟเกิดเส้นตรงแสดงสมการเป้าหมายที่ Max Z = 6,000 ซึ่งเป็นเส้นตรงที่สามารถ
เลื่อนหรือเพิ่มโดยสร้างเป็นเส้นประที่ขนานกับเส้นเดิมในตําแหน่งที่สูงกว่าน้ี หรือแสดงว่าค่าของ
สมการเป้าหมายสามารถสูงกว่า 6,000 และเส้นประที่เลื่อนขึ้นไปให้สัมผัสพ้ืนที่ที่อาจจะเป็นคําตอบ
จุดสุดท้ายหรือจุดที่สัมผัสหลังสุดได้ที่จุด E ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้ได้กําไรรวมสูงสุดภายใต้เง่ือนไขบังคับ
ทั้งหมด   
 เนื่องจากจุด E ยังไม่ทราบค่าตัวแปร จึงหาค่าจุด E โดยที่เป็นจุดที่เกิดจากการตัดกันของ
สมการเง่ือนไขบังคับทั้ง 2 เส้น คือ สมการเง่ือนไขที่ (1) ดังเส้นตรง AB และสมการเงื่อนไขที่ (2) ดัง
เส้นตรง CD ซึ่ง ณ จุด E สามารถหาค่าได้โดยการนําสมการเงื่อนไขบังคับที่ (1) และ (2) มาแก้สมการ
หาคําตอบ ดังนี้ 
  25  30     8,500    ............ (1) 

  40  20     8,000    ............ (2) 
 

 หลักการแก้สมการ ต้องทําให้ตัวแปรตัวได้ตัวแปรหนึ่งในทั้งสองสมการเป็นศูนย์ โดยการนํา
สองสมการนี้บวกหรือลบกัน ซึ่งจะสามารถทําได้เลยถ้าสัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งต้อง
เท่ากัน  

   

 

  

 

 

   

000,8X20X40
21
≤+ ......... (2) 

D
  
•   

A

•  

100          200            300          400           500  
X1  

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

•   

•   

500,8X30X25
21
≤+ ......... (1) 

E  •  

X2 

Z = 6,000      

B 

C 
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แต่จากทั้งสองสมการไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิคู่ใดเท่ากัน จึงยังไม่สามารถทําให้ตัวแปรใดกลายเป็น
ศูนย์ได้ จึงต้องทําให้สัมประสิทธ์ิหน้าตัวแปรคู่ใดก็ได้เท่ากัน โดยใช้หลักการคูณหรือหาร ในที่น้ีจะใช้
หลักการคูณและจะทําให้สัมประสิทธ์ิตัวแปร X2 เท่ากันที่เลข (60) โดย 
 นําเลข 2 คูณสมการ (1)  จะได้ 
  2 25  2 30     2 8,500   

           50  60     17,000   ............ (3) 
 

 นําเลข 3 คูณสมการ (2)  จะได้ 
  3 40  3 20     3 8,000   

         120  60     24,000   ............ (4) 
 

 นําสมการ (4) – (3)  จะได้ 
     120 50  60 60     24,000 17,000   

              70      7,000   

                     ,
   

                       100    ถุง 
 

  แทนค่า X1 = 100  เพ่ือหาค่า X2 ลงในสมการ (1)   

จาก    40  20     8,000 

  จะได้         40 100  20     8,000 

                  4,000  20     8,000 
                         20     8,000 4,000 

                         20     4,000 

                                  ,  200    ถุง 

ข้อสังเกต :  วิธีการแทนค่าตัวแปรเพื่อหาตัวแปรอีกตัวหนึ่ง สามารถแทนค่าได้ทุกสมการต้ังแต่สมการ
ที่ (1), (2), (3) และ (4) และถ้าคําตอบถูกต้องผลการแทนค่าในทุกสมการต้องได้ค่าเท่ากัน 

 ดังนั้น  จุดทีส่มัผัสเส้นตรงสมการเป้าหมายที่อยู่นอกสุดหรือจุด E คือ (X1, X2) = (100, 200) 

 จากตัวอย่างการหาคําตอบในตัวอย่างที่ 4.1 ตามวิธีที่ 1 โดยวิธีลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์
หรือสมการเป้าหมาย สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) สมมติค่าคงที่ใดค่าคงหนึ่งเป็นค่า Z ตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์หรือสมการเป้าหมาย โดย
ควรสมมติให้ค่าที่มีสัมประสิทธ์ิของตัวแปรทั้งสอง หรือค่า X1 และ X2 หารแล้วให้ค่าลงตัว 

2) ควรลากเส้นตรงฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบคําตอบในจุดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ 
โดยที่ 
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2.1) ถ้าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์มีเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด ให้เลื่อนเส้นตรงฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์ขนานกับเส้นเดิมออกไปให้ห่างจากจุดกําเนิดให้มากที่สุด หรือออกไปด้านขวามือของเส้น
เดิม โดยยังอยู่ในบริเวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้  

2.2) ถ้าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์มีเป้าหมายต้องการค่าตํ่าสุด ให้เลื่อนเส้นตรงฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์ขนานกับเส้นเดิมออกไปด้านซ้ายมือของเส้นเดิมให้ใกล้กับจุดกําเนิดมากที่สุด โดยยังอยู่
ในบริเวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้  

 
 วิธีที่ 2  ทดสอบจุดยอดของบริเวณที่ผลลัพธ์อาจเป็นไปได้ ซึ่งพิจารณาทุกจุดที่อาจจะเป็นไป
ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการพิจารณาหาจุดที่อาจจะเป็นคําตอบตามเป้าหมาย จากกราฟในภาพที่ 
4.4 พบว่าจุดที่เป็นพ้ืนที่ร่วมกันของสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2 สมการ หรือเป็นจุดยอดของพื้นที่รวม 4 
จุด ได้แก่ จุด 0, A, E, B  

 โดยที่  จุด 0 = (0, 0)   จุด A = (0, 283.33)      
  จุด E = (100, 200)     และ จุด D = (200, 0) 

 แทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมายดังนี้ 
 จาก         40        30   จะได้ 
 - จุด O = (0, 0) ⇒ 40(0)    +  30(0)      =  0 

 - จุด A = (0, 283.33) ⇒ 40(0)    + 30(283.33)  =  8,499.9 

 - จุด E = (100, 200) ⇒ 40(100) + 30(200)   =  10,000 

 - จุด D = (200, 0) ⇒ 40(200) + 30(0)      =  8,000 
 
ขั้นตอนที่ 5  อธิบายผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด  

โดยการแทนค่าตัวแปร X1 และ X2 ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ลงในสมการเป้าหมาย 
 จากข้ันตอนที่ 4 ทั้งสองวิธี พบว่า คําตอบที่ดีที่สุดตามสมการเป้าหมายซึ่งต้องการค่าสูงสุด 
(Max Z) คือ 10,000 ซึ่งเป็นค่าในจุด E ในวิธีที่ 2  

 ดังนั้น  ตามสมการเป้าหมายของตัวแบบ ที่กลุ่มผลิตปุ๋ยชีภาพบ้านบัวขาวต้องการกําไรสูงสุด 
ควรผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 จํานวน 100 ถุง และควรผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2 จํานวน 200 
ถุง จะทําให้กลุ่มได้กําไรสูงสุดเป็นเงิน 10,000 บาท 
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ตัวอย่างที่ 4.2  จากตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุดที่กําหนดให้ จง
หาแก้ปัญหาโดยใช้วิธีกราฟ  

 20  30  

         
         2     40 

      3  2     60 

                   10 

                ,     0 

 

วิธีทํา    
การแก้ปัญหาตัวแบบกรณีที่สมการเป้าหมายต้องการค่าตํ่าสุด (Min Z) มีขั้นตอนเหมือนกันกับ

การหาคําตอบกรณีสมการเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด (Max Z) ในทุกขั้นตอน แต่จะมีความแตกต่างกัน
ในขั้นตอนที่ 3 การระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบ และขั้นตอนที่ 5 การหาคําตอบที่เป็นตามเป้าหมายคือ
ต้องการจุดที่ทําให้เป้าหมายมีค่าตํ่าสุด ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขปัญหาตัวแบบในแต่ละขั้นตอนเป็น
ดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายสมการ  
จากสมการเงื่อนไขบังคับ (≥) ทั้ง 3 สมการ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=) ดังนี้ 
    2    40   ………….. (1) 

 3  2    60   ………….. (2) 
           10   ………….. (3) 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  

X1  เป็นค่าในแกนนอน และ  X2 เป็นค่าในแกนตั้ง 
จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) ;     2    40 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
   0  2    40    
    2    40    

            

          20    

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 20)  ที่จุด A ดังภาพที่ 4.6 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
   2 0    40 
        0   40 
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                 40 

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (40, 0)  ที่จุด B ดังภาพที่ 4.6 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≥ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านบนหรือขวามือของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.6 
 

 

 

 

  

 
 

ภาพที่ 4.6  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 1 ของตัวอย่างที่ 4.2  
 

จากภาพที่ 4.6  แสดงพ้ืนที่ที่แสดงว่า X1 และ X2 ตามเง่ือนไข  X1 + 2X2 ≥ 40 เป็นจริง 
โดยพ้ืนที่ที่เป็นไปตามเง่ือนไขอยู่ด้านบนหรือขวามือสมการ (1) ตามพ้ืนที่แรงเงา 
 
จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (2) ;  3  2    60 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
    3 0  2    60 
         2    60 

               

               30 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 30)  ที่จุด C  ดังภาพที่ 4.7 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     3  2 0    60 
        3    60 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
10         20         30          40        50         60 X1 

X2 
......... (1) 

•   

•   
B (40, 0) 

A (0, 20) 

40X2X
21
≥+
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           20 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (20, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.7 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≥ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านบนหรือขวามือของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.7 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4.7  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 2 ของตัวอย่างที่ 4.2 

 
จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (3);  X2 = 10 

 ซึ่งหมายความว่าค่า X1 = 0 จึงเกิดเพียงจุดตัดแกนต้ัง คือ (X1, X2) = (0, 10) ที่จุด E ดังภาพ
ที่ 4.8 

การสร้างกราฟโดยการลากเส้นตรงผ่านจุดที่ X2 = 10 ขนานกับแกนนอน เพ่ือระบุพ้ืนที่ที่เป็น
คําตอบของเงื่อนไขบังคับภายใต้เครื่องหมาย ≥ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านบนของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.8 

 
 
 
 
 
 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
10         20         30          40        50         60 X1 

...... (2) 

•   

•   
D (20, 0) 

C (0, 30) 

60X2X3
21
≥+

X2 
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ภาพที่ 4.8  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับที่ 3 ของตัวอย่างที่ 4.2 
 

ขั้นตอนที่ 3  ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยการนํากราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับจากขั้นตอนที่ 2 
(ภาพท่ี 4.6, 4.7 และ 4.8) มาแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบรวมกัน พอร์ตกราฟในแกนกราฟ
เดียวกัน เพ่ือหาพื้นที่ที่เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสาม 

 
 

 

  

  

 
   

  

 

   

 

 
ภาพที่ 4.9  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับทั้ง 3 สมการของตัวอย่างที่ 4.2 
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ขั้นตอนที่ 4  หาคําตอบที่เป็นไปได้จากกราฟ 

ในตัวอย่างนี้จะใช้วิธีการหาคําตอบวิธีที่ 2 คือ การทดสอบจุดที่อาจเป็นคําตอบจากกราฟ 
เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายกว่า แต่ทั้งนี้การสร้างกราฟต้องมีความแม่นยําและถูกต้อง และผู้วิเคราะห์ต้องมี
หลักการพิจารณาที่ถูกต้องตามเครื่องหมายในสมการเงื่อนไขบังคับ 

จากภาพที่ 4.9 พบว่าพ้ืนที่ที่เป็นไปได้จากเง่ือนไขบังคับทั้งสามสมการ คือ พ้ืนที่แรเงาซึ่งอยู่
ด้านนอกของพื้นที่ร่วมกัน ทําให้เกิดจุดที่อาจจะเป็นคําตอบตามสมการเป้าหมายซึ่งต้องการค่าตํ่าสุด 
3 จุด คือจุด C, F และ G ซึ่งมีวิธีการหาคําตอบแต่ละจุด ดังนี้ 

4.1)  หาค่าจุด C   
จุด C เป็นจุดตัดแกนต้ังของสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2 ซึ่งทราบค่า X1 และ X2 แล้ว  
น่ันคือ (X1, X2) = (0, 30)   

4.2)  หาค่าจุด F  ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากสมการ (1) ตัดกับสมการ (2) และยังไม่ทราบค่า ดังนี้ 
    2      40   ...........(1) 
  3  2     60   ...........(2) 
 

 จากสมการทั้งสองพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร X2 มีค่าเท่ากัน จึงสามารถทําให้ตัวแปร X2 
เป็นศูนย์ได้ โดยการนําสมการที่ (2) ต้ังลบด้วยสมการที่ (1) ทั้งนี้เพ่ือให้การแก้สมการง่ายย่ิงขึ้นจึงนํา
สมการที่มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวอ่ืน (X1) และค่าคงที่ด้านขวามือที่มีค่ามากกว่าเป็นสมการตัวต้ัง ดังนี้ 
 นําสมการ (2) – (1)  จะได้ 
  3 1  2 2       60  40    

     2      20    

                 

              10    
 

 หาค่า X2  โดยการแทนค่า X1 = 10  ลงในสมการ (1)  ซึ่งวิธีการแทนค่าสามารถแทนค่าได้ทั้ง
สองสมการที่เกี่ยวข้องกับจุดน้ัน ถ้าค่า X1 มีความถูกต้องค่าที่ได้จากการแทนค่า X1 ในสมการที่ (1) 
หรือ (2) จะให้ค่าคําตอบ X2 เท่ากัน  ดังนี้ 
 กรณีแทนคา่ X1 = 10  ลงในสมการ (1)  

 จาก (1)     2     40    

 จะได้  10  2      40    

     2      40 10    

     2      30     

              15   

  ดังนั้น จุด F มีค่า (X1, X2) = (10, 15)  
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 กรณีแทนคา่ X1 = 10  ลงในสมการ (2)   

 จาก (2)         3   2      60    

 จะได้         3 10   2       60    

                 30  2      60    

     2      60 30     

     2      30     

               15   

  ดังนั้น จุด F มีค่า (X1, X2) = (10, 15)  ซึ่งให้ค่าเท่ากันกับการแทนค่าในสมการ (1) 

 4.3)  หาค่าจุด G  ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากสมการ (1) ตัดกับสมการ (3) ดังนี้ 
    2      40   ...........(1) 
          10   ...........(3) 
 

 การที่จุด G เป็นจุดที่เกิดจากสมการที่ 3 ซึ่งเป็นจุดที่มีค่า X2 = 10 ดังนั้น การหา
คําตอบ ณ จุด G สามารถทําได้ 2 วิธี  
 วิธีแรก  เป็นการทําให้ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งจากสมการที่ (1) และ (3) มี
ตัวแปรที่เหมือนกันคือ X2 แต่ยังมีสัมประสิทธ์ิไม่เท่ากันจึงทําให้สัมประสิทธ์ิ X2 มีค่าเท่ากันทั้งสอง
สมการโดยการนําเลข 2 คูณสมการที่ (3) จะได้ 
            2     20   ...........(4) 

นําสมการที่ (1) – (4) จะได้ 
   2 2      40 20    

         20    

  ดังนั้น จุด G มีค่า (X1, X2) = (20, 10)   
 

 วิธีที่สอง  เป็นการแทนค่า X2 = 10 ลงในสมการที่ (1)  

 จาก (2)      2      40    

 จะได้             2 10     40    

                     20    40    

                                   40 20    

                                   20     

  ดังนั้น จุด G มีค่า (X1, X2) = (20, 10)  ซึ่งให้ค่าเท่ากันกับวิธีแรก 
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ขั้นตอนที่ 5  หาคําตอบที่ดีที่สุด โดยการแทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมาย  
 จากค่าที่ได้ของแต่ละจุดในขั้นตอนที่ 4 พบว่า  
 จุด C = (0, 30) จุด F = (10, 15) และจุด G = (20, 10)  

 แทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมายดังนี้ 
 จาก 20  30  จะได้ 
 - จุด C = (0, 30) ⇒ 20(0)   + 30(30)    =  900 

 - จุด F = (10, 15) ⇒ 20(10) + 30(15)   =  650 

 - จุด G = (20, 10) ⇒ 20(20) + 30(10)     =  700 
 

เนื่องจากสมการเป้าหมายต้องการค่าตํ่าสุด (Min Z) จุดที่ให้ค่าตํ่าสุด คือ จุด F น่ันคือ 650  

 ดังนั้น  ตามสมการเป้าหมายของตัวแบบ ต้องการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตํ่าสุด  
  Min Z = 650  
  X1  =  10   และ  X2  =  15    

 
 

4.3 ลักษณะผลลัพธ์แบบต่างๆ ในการหาคําตอบด้วยวิธีกราฟ 

จากตัวอย่างที่ 4.1 และ 4.2 ที่ได้อธิบายวิธีการหาคําตอบไปแล้วข้างต้น เป็นตัวอย่างของตัว
แบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีคําตอบที่ดีที่สุดเพียงคําตอบเดียว จะไม่มีคําตอบกรณีอ่ืนที่ทําให้ฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์ที่ต้องการค่าสูงสุดหรือค่าตํ่าสุดเหมือนกันแล้วแต่กรณี แต่ในบางครั้งการหาคําตอบตัว
แบบกําหนดการเชิงเส้นอาจจะมีผลลัพธ์ที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆ 4 ลักษณะ ได้แก่ (สมพล, 2544: 60) 

1) คําตอบที่ดีที่สุดมีหลายคําตอบ (Alternative Solution)  
2) คําตอบที่ไม่มีขอบเขต (Unbounded Solution) 
3) ไม่มีคําตอบที่เป็นไปได้ (Infeasible Solution) 
4) ตัวแบบที่มีเง่ือนไขพิเศษแบบรีดันแดนท์ (Redundant Constraint) 

 

โดยที่การหาคําตอบของตัวแบบที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการหา
คําตอบด้วยวิธีกราฟ ดังนี้ 

4.3.1 กรณีคําตอบทีด่ีที่สุดมีหลายคําตอบ (Alternative Solution)  
ปัญหากําหนดการเชิงเส้นที่มีคําตอบที่ดีที่สุดหลายคําตอบ หมายถึง กรณีที่คําตอบมี

หลายจุดหรือให้ค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจหลายค่า หรือหลายทางเลือก แต่มีผลทําให้ฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์มีค่าเท่ากัน ซึ่งตัวอย่างที่ 4.3 ดังต่อไปนี้ จะเป็นตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีคําตอบที่ดี
ที่สุดหลายคําตอบ  
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ตัวอย่างที่ 4.3  จงหาคําตอบของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ด้วยวิธีกราฟ 

     50  31.25  

    

      2  2.5      800 

       8  5      2,000 

               ,     0 

 
วิธีทํา   ในที่น้ีจะขอแสดงวิธีการหาคําตอบแบบย่อ เนื่องจากได้แสดงตัวอย่างการหาคําตอบแบบ
ละเอียดดังตัวอย่างที่ 4.1 และ 4.2 แล้ว 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายสมการ  

จากสมการเงื่อนไขบังคับ (≤) ทั้ง 2 สมการ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=) ดังนี้ 
  2  2.5     800   ……………….. (1) 

               8  5     2,000  ……………….. (2) 
 

ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  
X1  เป็นค่าในแกนนอน และ  X2 เป็นค่าในแกนตั้ง 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) ;   2  2.5     800 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
       2 0  2.5     800    

  2.5    800    

         .     

          320    

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 320)  ที่จุด A ดังภาพที่ 4.10 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
  2  2.5 0    800 

                     2    800 

                     

              400    
 

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (400, 0)  ที่จุด B  ดังภาพที่ 4.10 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≤ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือซ้ายมือของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.10 
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จากสมการเงือ่นไขที่ (2) ;  8  5     2,000  

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
    8 0  5    2,000 
         5    2,000 

              ,  

               400 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 400)  ที่จุด C ดังภาพที่ 4.10 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     8  5 0    2,000 

        8    2,000 

             ,
 

              250 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (250, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.10 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≤ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือซ้ายมือของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.10 

 

ขั้นตอนที่ 3  ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยการนํากราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับจากขั้นตอนที่ 2 
มาแสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบรวมกัน พอร์ตกราฟในแกนกราฟเดียวกัน เพ่ือหาพ้ืนที่ที่
เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง 

 

  

 
 

   

 

   

 

   

 
 

ภาพที่ 4.10 แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.3 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
100       200        300        400       500        600 X1 

......... (1) 

• 

•   
B (400, 0) 

A (0, 320) 

800X5.2X2
21
≤+

X2 

•   
C (400, 0) 

D (250, 0) •   

......... (2) 000,2X5X8
21
≤+

• E (?, ?) 
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ขั้นตอนที่ 4  หาคําตอบที่เป็นไปได้จากกราฟ 
จากภาพที่ 4.10  พบว่าพ้ืนที่ที่เป็นไปได้จากเง่ือนไขบังคับทั้งสองสมการ คือ พ้ืนที่แรเงาซึ่งอยู่

ด้านในของพื้นที่ร่วมกันของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง ทําให้เกิดจุดที่อาจจะเป็นคําตอบตามสมการ
เป้าหมายซึ่งต้องการค่าสูงสุด 3 จุด คือ A, E และ D ซึ่งมีวิธีการหาคําตอบแต่ละจุด ดังนี้ 

4.1) หาค่าจุด A   
จุด A เป็นจุดตัดแกนต้ังของสมการเงื่อนไขที่ 1 ซึ่งทราบค่า X1 และ X2 แล้ว  
นั่นคือ (X1, X2) = (0, 320)   

 4.2)  หาค่าจุด E  ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากสมการ (1) ตัดกับสมการ (2) ดังนี้ 
  2  2.5     800   ……………….. (1) 

             8  5     2,000   ……………….. (2) 
 

 จากสมการทั้งสองไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรตัดสินใจคู่ใดที่เท่ากัน จึงต้องทําให้เท่ากัน ในที่นี้
จะกําจัดตัวแปร X1 โดยการทําให้สัมประสิทธ์ิ X1 เท่ากัน ดังนี้ 
 นําเลข 4 คูณสมการ (1) จะได้ 
  4 2  4 2.5      4 800    

          8  10        3,200  ……………….. (3)  

 นําสมการที่ (3) – (2)  จะได้ 
 8 8  10 5      3,200 2,000    

      5      1,200    

            ,
    

               240   

 
 หาค่า X1  โดยการแทนค่า X2 = 240  ลงในสมการ (1)  ดังนี้ 
 จาก (1)   2  2.5     800    

 จะได้  2  2.5 240      800    

              2  600     800    

                    2      800 600     

                    2      200     

                               

                           100     

  ดังนั้น จุด E มีค่า (X1, X2) = (100, 240)  
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 4.3)  หาค่าจุด D   
ซึ่งจุด D เป็นจุดตัดแกนนอนของสมการเงื่อนไขที่ 2 จึงทราบค่า X1 และ X2 แล้ว  
น่ันคือ (X1, X2) = (250, 0)   

 
ขั้นตอนที่ 5  หาคําตอบที่ดีที่สุดโดยการแทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมาย  
 จากกราฟโดยที่ จุด A = (0, 320)    จุด E = (100, 240)  และจุด D = (250, 0) 
 แทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมายดังนี้ 
 จาก  50  31.25  จะได้ 
 จุด A = (0, 320) ⇒ 50(0)   + 31.25(320)    =  10,000 

 จุด E = (100, 240) ⇒ 50(100) + 31.25(240)   =  12,500 

 จุด D = (250, 0) ⇒ 50(250) + 31.25(0)    =  12,500 
 

เนื่องจากสมการเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด (Max Z) จากการแทนค่าตัวแปรตัดสินใจลงใน
สมการเป้าหมายพบว่า ค่าสูงสุดคือ 12,500 ซึ่งมีจุดที่ให้ค่าสูงดสุดเท่ากัน 2 จุด คือ จุด E และจุด D 
น่ันคือ ค่า (X1, X2) = (100, 240) หรือ (X1, X2) = (250, 0) ก็ได้สามารถให้ค่าสูงสุดเท่ากัน ซึ่งโจทย์
ปัญหาที่มีคําตอบได้หลายค่า จะทําให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้หลายทางเลือก หรือมีความยืดหยุ่น
มากกว่าการมีคําตอบที่ดีที่สุดเพียงค่าเดียว เพราะไม่ว่าจะใช้ค่า X1 และ X2 ที่จุดใดก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดเท่ากัน  
 ดังนั้น  ตามสมการเป้าหมายของตัวแบบ ต้องการค่าสูงสุด  
  ค่าที่ได้ตามสมการเป้าหมาย Max Z = 12,500  
  โดยที่ค่า X1 = 100 หรือ 250 และ X2 = 240 หรือ 0 ก็ได้   
 

4.3.2 กรณีคําตอบทีไ่ม่มีขอบเขต (Unbounded Solution) 
ปัญหากําหนดการเชิงเส้นกรณีที่มีคําตอบไม่มีขอบเขตจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสามารถหา

บริเวณที่เป็นไปได้ของคําตอบได้ แต่เมื่อเขียนกราฟของฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์แล้วจะพบว่า เส้นฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์สามารถเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจํากัดหรือไม่สิ้นสุด กล่าวคือ สามารถเพิ่มค่า Z เท่าใดก็ได้ 
โดยไม่ขัดกับสมการเงื่อนไขบังคับของตัวแบบหรือปัญหาที่กําหนดไว้ ซึ่งคําตอบในลักษณะนี้จะเกิดขึ้น
ได้เฉพาะกรณีปัญหากําหนดการเชิงเส้นที่มีเป้าหมายสูงสุด (Max Z) เท่าน้ัน ซึ่งในความเป็นจริง
คําตอบในลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการสร้างตัวแบบที่ไม่ถูกต้องหรือเกิด
ความผิดพลาดในการแปลความหมายของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทําให้เครื่องหมายในสมการ
เง่ือนไขบังคับผิด ดังตัวอย่างที่ 4.4 ซึ่งจะเป็นตัวอย่างของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นกรณีที่ไม่มี
ขอบเขต  
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ตัวอย่างที่ 4.4  จงหาคําตอบของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ด้วยวิธีกราฟ 

     20  15  

    

      3  2       600 

     4  2      800 

                ,     0 

 
วิธีทํา   ในที่น้ีจะขอแสดงวิธีการหาคําตอบแบบย่อ  
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายสมการ  

จากสมการเงื่อนไขบังคับ (≥) ทั้ง 2 สมการ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=) ดังนี้ 
  3  2     600  ……………….. (1) 

         3  2     800  ……………….. (2) 
 

ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  
X1  เป็นค่าในแกนนอน และ  X2 เป็นค่าในแกนตั้ง 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) ;    3  2     600 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
          3 0  2     600    

  2    600    

             

         300    

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, -300)  ที่จุด A ดังภาพที่ 4.11 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
  3  2 0    600 
              3    600 

                   

            200    
 

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (200, 0)  ที่จุด B ดังภาพที่ 4.11 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≥  จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านนอกหรือขวามือ
ของเส้นกราฟ AB ดังภาพที่ 4.11 
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จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (2) :  3  2     800  

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
    3 0  2    800 

         2    800 

               

               400 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 400) ที่จุด C ดังภาพที่ 4.11 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     3  2 0    800 
        3    800 

               

              266.67 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (266.67, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.11 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≥ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านนอกหรือขวามือของ
เส้นกราฟ CD ดังภาพที่ 4.11 

 

ขั้นตอนที่ 3  ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยการนํากราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับจากขั้นตอนที่ 2 
มาแสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบรวมกัน พอร์ตกราฟในแกนกราฟเดียวกัน เพ่ือหาพ้ืนที่ที่
เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง 
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ภาพที่ 4.11  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.4 

 
ขั้นตอนที่ 4  หาคําตอบที่เป็นไปได้จากกราฟ 

จากภาพที่ 4.11 พบว่าพ้ืนที่ที่เป็นไปได้จากเง่ือนไขบังคับทั้ง 2 สมการ คือ พ้ืนที่แรเงาซึ่งอยู่
ด้านนอกของพื้นที่ร่วมกันของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง ได้ขยายกว้างออกไปได้อย่างไม่จํากัด
หรือไม่มีที่สิ้นสุดตามค่า X1 และ X2 ที่เพ่ิมสูงขึ้น หรือไม่สามารถระบุพ้ืนที่สิ้นสุดได้ และทําให้ไม่
สามารถระบุจุดที่อาจจะเป็นคําตอบตามสมการเป้าหมายซึ่งต้องการค่าสูงสุดได้ 

เมื่อหาผลลัพธ์โดยการลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ 
กําหนดให้  Z = 3,000   

ดังนั้น 3,000   20  15  

หรือ   20  15     3,000 

ถ้า  0  จะได้ 20 0  15     3,000 

                 15     3,000 

                         ,    200    

จะได้จุดตัดแกนต้ังที่ (0, 200) ที่จุด E ดังภาพที่ 4.12 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

-300 

X1 

......... (1) 

• 

•   
D (266.67, 0) 

A (0, -300) 

600X2X3
21
≥−

X2 

•   
C (400, 0) 

B (200, 0) 
•   

......... (2) 800X2X3
21
≥+

• 
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100       200        300        400       500        600 

ถ้า  0  จะได้ 20  15 0     3,000 

                 20     3,000 

                         ,    150    

จะได้จุดตัดแกนนอนที่ (150, 0) ที่จุด F ดังภาพที่ 4.12 
ลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ จากจุด E ไปเชื่อมจุด F ได้เส้นประดังภาพที่ 4.12 เพ่ือหา

คําตอบโดยลากเส้นฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เส้นใหม่ที่ขนานกับเส้น EF เพ่ือหาจุดที่ให้ค่าสูงสุดตาม
ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะลากเส้น Z ให้มีค่าสูงขึ้นเพียงใด ก็ยังไม่สามารถระบุพ้ืนที่สิ้นสุดได้ 
หรือไม่สามารถระบุจุดที่อาจจะเป็นคําตอบที่เหมาะสมตามสมการเป้าหมายซึ่งต้องการค่าสูงสุดได้ 
 
  

 
  

  

   

 
  

  

 

 

 
 

ภาพที่ 4.12  แสดงจุดที่เป็นคําตอบตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ของตัวอย่างที่ 4.4 

 ดังนั้น  ตามสมการเป้าหมายของตัวแบบต้องการค่าสูงสุด พบว่าคําตอบไม่มีขอบเขตจึงไม่
สามารถหาคําตอบได้ 

4.3.3 กรณีไม่มีคําตอบที่เปน็ไปได ้(Infeasible Solution) 
ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นกรณีที่ไม่มีคําตอบที่เป็นไปได้ สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการ

สร้างตัวแบบอาจแปลความของเงื่อนไขบังคับผิดทําให้กําหนดเครื่องหมายในสมการเงื่อนไขบังคับ 
และเมื่อสร้างกราฟหาคําตอบแล้วจะพบว่า กราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับทุกสมการไม่สามารถระบุ
พ้ืนที่ที่เป็นคําตอบร่วมกันหรือทับซ้อนกันได้ นั่นคือ ไม่สามารถหาพื้นที่หรือบริเวณผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

500 

400 

300 

200 

100 

0 

-100 

-200 

-300 

X1 

......... (1) 600X2X3
21
≥−

X2 

E 

F 

......... (2) 800X2X3
21
≥+

• 

• 

Z = 3,000 

Z  



 
138 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

ของคําตอบได้ และเมื่อนําค่าตัวแปรไปแทนในสมการเงื่อนไขบังคับแล้วจะพบว่า ไม่มีค่าตัวแปรใดที่
สอดคล้องกับเง่ือนไขบังคับทุกข้อ ดังตัวอย่างที่ 4.5 จะเป็นตัวอย่างของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น
กรณีที่ไม่มีคําตอบที่เป็นไปได้  

 

ตัวอย่างที่ 4.5  จงหาคําตอบของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ด้วยวิธีกราฟ 

     20  25  

    

      3  4       1,200 

     2  2      400 

                ,     0 
 

วิธีทํา   ในที่น้ีจะขอแสดงวิธีการหาคําตอบแบบย่อ  
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายสมการ  

จากสมการเงื่อนไขบังคับทั้ง 2 สมการ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=) ดังนี้ 
  3  4     1,200  ……………….. (1) 

         2  2     400  ……………….. (2) 
 

ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  
X1  เป็นค่าในแกนนอน และ  X2 เป็นค่าในแกนตั้ง 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) ;    3  4     1,200 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
            3 0  4     1,200    

     4    1,200    

         ,    300    

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 300)  ที่จุด A ดังภาพที่ 4.13 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
  3  4 0    1,200 
              3    1,200 

                   ,   400 

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (400, 0) ที่จุด B ดังภาพที่ 4.13 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≥ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านนอกหรือขวามือ
ของเส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.13 
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100       200        300        400       500        600 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (2) :  2  2     400  

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
    2 0  2    400 
         2    400 

                

                200 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 200) ที่จุด C ดังภาพที่ 4.13 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     2  2 0    400 
        2    400 

               

              200 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (200, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.13 
ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข

บังคับสมการที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≤ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือซ้ายมือของ
เส้นกราฟ CD ดังภาพที่ 4.13 
 

ขั้นตอนที่ 3  ระบุพ้ืนที่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยการนํากราฟจากสมการเงื่อนไขบังคับจากขั้นตอนที่ 2 
มาแสดงพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบรวมกัน พอร์ตกราฟในแกนกราฟเดียวกัน เพ่ือหาพ้ืนที่ที่
เป็นไปได้ของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสอง 

  

 
  

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.13  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.5 
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400 
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200 
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0 X1 •   
B (400, 0) 
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•   

A (0, 300) 

D (200, 0) •   

......... (1) 200,1X4X3
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≥+

• 

......... (2) 400X2X2
21
≤+

C (0, 200) 
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ขั้นตอนที่ 4  หาคําตอบที่เป็นไปได้จากกราฟ 

จากภาพที่ 4.13  จะเห็นว่าสมการเงื่อนไขบังคับที่ (1) ซึ่งมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ 
(≥) ทําให้พ้ืนที่ที่เป็นไปตามเงื่อนไขคือ พ้ืนที่ที่อยู่ด้านบนของเส้น AB โดยไม่จํากัดขอบเขตสิ้นสุดของ
ตัวแปร ส่วนสมการเงื่อนไขบังคับที่ (2) ซึ่งมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทําให้พ้ืนที่ที่เป็นไป
ได้อยู่ด้านในหรือภายใต้เส้นกราฟ CD หรือทุกๆ จุดบนสามเหลี่ยม OCD ซึ่งจากพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ของ
สมการเง่ือนไขบังคับทั้งสองสมการ ไม่พบพ้ืนที่ทับซ้อนกันหรือพื้นที่ที่เป็นคําตอบร่วมกันเลย ดังนั้น 
ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นในกรณีน้ีจึงไม่สามารถหาคําตอบได้ (Infeasible Region) เพราะไม่มีพ้ืนที่
ที่เป็นได้ของคําตอบ การหาคําตอบในขั้นตอนนี้และขั้นตอนต่อไปจึงไม่สามารถทําได้  

 

4.3.4 กรณีตัวแบบทีมี่เงื่อนไขพิเศษแบบรีดันแดนท์ (Redundant Constraint) 

 ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีเง่ือนไขพิเศษแบบรีดันแดนท์ หมายถึง ตัวแบบที่มีสมการ
เง่ือนไขบังคับที่ไม่มีผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่เป็นไปของคําตอบหรือบริเวณที่เป็นผลลัพธ์ ซึ่งสามารถเอา
สมการเง่ือนไขบังคับที่ไม่มีผลต่อคําตอบนั้นออกไปจากตัวแบบได้โดยไม่มีผลทําให้พ้ืนที่หรือบริเวณ
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เปลี่ยนแปลง และจะไม่มีผลกระทบต่อคําตอบที่ดีที่สุด ดังตัวอย่างที่ 4.6 จะเป็น
ตัวอย่างของตัวแบบที่มีเง่ือนไขพิเศษแบบรีดันแดนท์  
 

ตัวอย่างที่ 4.6  จงหาคําตอบของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ด้วยวิธีกราฟ 

     5  7  

    

      3          180 

     2  4      240 

                       90 

                ,     0 

 

วิธีทํา   ในที่น้ีจะขอแสดงวิธีการหาคําตอบแบบย่อ  
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายสมการ  

จากสมการเงื่อนไขบังคับทั้ง 3 สมการ ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายสมการ (=)  ดังนี้ 
  3      180  ……………….. (1) 

       2  4     240  ……………….. (2) 

               90  ……………….. (3) 
 

ขั้นตอนที่ 2  หาจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง และสร้างเส้นตรงแสดงเงื่อนไขบังคับ โดยกําหนดให้  
X1 เป็นค่าในแกนนอน และ X2 เป็นค่าในแกนตั้ง 
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จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (1) ;    3      180 

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
               3 0      180    

          180    

  ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 180) ที่จุด A ดังภาพที่ 4.14 
 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0  จะได้ 
       3  0   180 
              3    180 

                    

             60    
 

ดังนั้น  ได้จุดตัดแกนนอนคือ (X1, X2) = (60, 0)  ที่จุด B ดังภาพที่ 4.14 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด AB เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อแสดงพื้นที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 1 ภายใต้เครื่องหมาย ≤  จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือซ้ายมือของ
เส้นกราฟ AB ดังภาพที่ 4.14 
 

จากสมการเงือ่นไขที่ (2) ;  2  4     240  

 หาจุดตัดแกนต้ัง  ให้  X1 = 0   จะได้ 
    2 0  4    240 
         4    240 

                

               60 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนต้ังคือ (X1, X2) = (0, 60)  ที่จุด C ดังภาพที่ 4.14 

 หาจุดตัดแกนนอน  ให ้ X2 = 0   จะได้ 
     2  4 0    240 
        2    240 

               

             120 
 

ดังนั้น ได้จุดตัดแกนนอนคือ (120, 0) ที่จุด D ดังภาพที่ 4.14 

ลากเส้นตรงเชื่อมจุด CD เป็นกราฟเส้นตรงเพื่อระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบของเงื่อนไข
บังคับสมการที่ 2 ภายใต้เครื่องหมาย ≤  จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในหรือซ้ายมือของ
เส้นกราฟ CD ดังภาพที่ 4.14 
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30         60         90         120       150        180 

จากสมการเงือ่นไขบังคับที่ (3) ;   90 

 ซึ่งหมายความว่าค่า X1 = 0 จึงเกิดเพียงจุดตัดแกนต้ัง คือ (X1, X2) = (0, 90) ที่จุด E ดังภาพ
ที่ 4.14 สร้างกราฟโดยการลากเส้นตรงผ่านจุดที่ X2 = 90 ขนานกับแกนนอน เพ่ือระบุพ้ืนที่ที่เป็น
คําตอบของเงื่อนไขบังคับภายใต้เครื่องหมาย ≤ จึงสามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นคําตอบอยู่ด้านในของ
เส้นกราฟ ดังภาพที่ 4.14 
 
  

 
   

  

   

   

  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.14  แสดงพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ตามเง่ือนไขบังคับของตัวอย่างที่ 4.6 

 
ขั้นตอนที่ 4  หาคําตอบที่เป็นไปได้จากกราฟ 

จากภาพที่ 4.13  พบว่าพ้ืนที่ที่เป็นไปได้จากเง่ือนไขบังคับทั้งสามสมการ คือ พ้ืนที่แรเงาซึ่งอยู่
ด้านในของพื้นที่ร่วมกันของสมการเงื่อนไขบังคับทั้งสาม หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยม OCFB หรือมีทั้งหมด 4 
จุด คือ O, C, F และ B เนื่องจากฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์หรือสมการเป้าหมายต้องการหาคําตอบที่ให้
ค่าสูงสุดเป็นคําตอบที่ดีที่สุด ขณะที่จุด O ซึ่งมีค่า (X1, X2) = (0, 0) ซึ่งจะทําให้ค่าในสมการเป้าหมาย
มีค่าเท่ากับศูนย์ (0) จึงไม่นําจุด O มาพิจารณา ซึ่งจะเห็นว่าสมการเง่ือนไขบังคับที่ 3 ไม่มีผลต่อ
คําตอบ หรือกล่าวได้ว่าคําตอบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลจากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1 และ 2 เท่าน้ัน 

ดัง จึงมีจุดที่คาดว่าอาจจะเป็นคําตอบ 3 จุด คือ จุด C, F และ B ซึ่งแต่ละจุดมีวิธีในการหา
คําตอบ ดังนี้ 

4.1) หาค่าจุด C   
จุด C เป็นจุดตัดแกนต้ังของสมการเงื่อนไขที่ (2) ซึ่งทราบค่า X1 และ X2 แล้ว  
น่ันคือ (X1, X2) = (0, 60)   
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143 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

 4.2)  หาค่าจุด F  ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากสมการ (1) ตัดกับสมการ (2) ดังนี้ 
       3        180   ……………….. (1) 

                2  4     240   ……………….. (2) 
 

 จากสมการทั้งสองไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรตัดสินใจคู่ใดที่เท่ากัน จึงต้องทําให้เท่ากัน ในที่นี้
จะกําจัดตัวแปร X2 โดยการทําให้สัมประสิทธ์ิ X2 เท่ากัน ดังนี้ 
 นําเลข 4 คูณสมการ (1) จะได้ 
  4 3  4 1      4 180    

         12  4        720  ……………….. (3)  

 นําสมการที่ (3) – (2)  จะได้ 
 12 2  4 4      720 240    

     10     480    

               

              48   
 

 หาค่า X2  โดยการแทนค่า X1 = 48  ลงในสมการ (1)  ดังนี้ 
 จาก (1)       3      180    

 จะได้            3 48      180    

                144      180    

                           180 144     

                           36     

 ดังนั้น จุด F มีค่า (X1, X2) = (48, 36)  

 4.3)  หาค่าจุด B   
ซึ่งจุด B เป็นจุดตัดแกนนอนของสมการเงื่อนไขที่ (1) จึงทราบค่า X1 และ X2 แล้ว  
นั่นคือ (X1, X2) = (60, 0)   

 

ขั้นตอนที่ 5  หาคําตอบที่ดีที่สุดโดยการแทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมาย  
 จากกราฟโดยที่ จุด C = (0, 60)      จุด F = (48, 36)    และจุด B = (60, 0) 
 แทนค่าที่ได้แต่ละจุดลงในสมการเป้าหมายดังนี้ 
 จาก             5  7      จะได้ 
 จุด C = (0, 60) ⇒ 5(0)   + 7(60)    =   420 

 จุด F = (48, 36) ⇒ 5(48) + 7(36)   =   492 

 จุด B = (60, 0) ⇒ 5(60) + 75(0)    =   300 
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 ดังนั้น  ตามสมการเป้าหมายของตัวแบบ ต้องการค่าสูงสุด  
  ค่าที่ได้ตามสมการเป้าหมาย Max Z = 492 
  โดยที่ค่า X1 = 48   และ X2 = 36  

 

เนื่องจากสมการเป้าหมายต้องการค่าสูงสุด (Max Z) จากการแทนค่าตัวแปรตัดสินใจลงใน
สมการเป้าหมายพบว่า ค่าสูงสุดคือ 492 ที่จุด F และจุด F ซึ่งเป็นจุดที่เกิดจากสมการเง่ือนไขบังคับที่ 
(1) ตัดกับเง่ือนไขบังคับที่ (2) ซึ่งจะเห็นว่าเง่ือนไขบังคับที่ (3) จะอยู่หรือไม่อยู่ในแบบจําลองนี้ก็ไม่ได้มี
ผลทําให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด หรือกล่าวได้ว่าสมการเงื่อนไขบังคับที่ (3) ไม่มีผลต่อบริเวณ
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หรือเป็นเงื่อนไขบังคับรีดันแดนท์  

 
จากตัวที่ 4.1 - 4.6 เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเพื่อการ

ตัดสินใจเพียง 2 ตัวแปร คือ X1 และ X2 และมีสมการเง่ือนไขบังคับไม่มากเกินไป ซึ่งล้วนเป็น
ข้อจํากัดในการแก้ปัญหา แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหากําหนดการเชิงเส้นจะมีความสลับซับซ้อน ทํา
ให้มีตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจมากกว่า 2 ตัวแปร และมีเง่ือนไขบังคับหลายสมการ ซึ่งจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างตัวแบบการตัดสินใจแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดแล้วในบทที่ 3 และวิธีการแก้ปัญหา
ตัวแบบที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ วิธีซิมเพล็กซ์ และการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป  
  

4.4 การแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex Method) 

การใช้วิธีซิมเพล็กซ์เพ่ือแก้ไขปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น เพ่ือแก้ไขข้อจํากัดของการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ ที่สามารถใช้ได้สําหรับตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่มีตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ
เพียง 2 ตัวแปร ในที่นี้สามารถแบ่งลักษณะของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น เพื่อการศึกษาการใช้วิธี
ซิมเพล็กซ์สําหรับแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ (สมพล, 2544: 73) 

4.4.1 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ 

4.4.2 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด (Min Z) เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ 

4.4.3 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) หรือค่าตํ่าสุด (Min Z) เง่ือนไข
บังคับเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥)  

4.4.4 ปัญหาฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) หรือค่าตํ่าสุด (Min Z) เง่ือนไข
บังคับเป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=)  

 เงื่อนไขของวิธีซิมเพล็กซ์และการจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
  ไม่ว่าตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นจะมีลักษณะแบบใดทั้ง 4 ลักษณะ มีหลักในการจัดให้

อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้   
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1) ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์อาจจะเป็นค่าสูงสุด (Max Z) หรือตํ่าสุด (Min Z) อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

2) เง่ือนไขบังคับทุกข้อต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) 

2.1)  ถ้าเง่ือนไขบังคับเดิมมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ให้บวก (+) 
ตัวแปรส่วนขาด (Slack Variable) เข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับน้ัน แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องหมายจาก
น้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=) 

2.2)  ถ้าเง่ือนไขบังคับเดิมมีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ให้ลบ (-) ตัว
แปรส่วนเกิน (Surplus Variable: S) เข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับน้ัน และทําการบวก (+) ตัวแปร
เทียม (Artificial Variable: A) เข้าไปด้วย แล้วจึงทําการเปลี่ยนเครื่องหมายจากมากกว่าหรือเท่ากับ
เป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=)  

2.3)  ถ้าเง่ือนไขบังคับเดิมมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) อยู่แล้ว ให้บวก (+) ตัวแปร
เทียม (Artificial Variable: A) เข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับน้ันเลย 

3) ค่าทางขวามือของสมการเงื่อนไขบังคับทุกข้อต้องไม่ติดลบหรือมีค่าเป็นบวก 
4) ตัวแปรทุกตัวต้องไม่ติดลบ 

 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาของซิมเพล็กซ์  มีขั้นตอนหลักๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ประกอบด้วย 

1.1) ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการ (≤ หรือ ≥) ในสมการเงื่อนไขบังคับ
ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ  

1.2) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย แล้วย้ายข้างสมการ
เป้าหมายไปด้านซ้ายมือของสมการเดิม  

1.3) นําสมการเงื่อนไขบังคับและสมการเป้าหมายที่เปลี่ยนเครื่องหมายและย้ายข้าง
แล้วไปลงตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 

ขั้นที่ 2 การตรวจสอบผลลัพธ์ (Optimality Criterion) ซึ่งมีหลักในการตรวจสอบดังนี้ 
 2.1)  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้ว จะถือว่าผลลัพธ์ที่ได้น้ันเป็นคําตอบ 
 2.2)  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ถ้าเป็นปัญหาการหากําไรสูงสุด แสดง

ว่าสามารถเพิ่มกําไรหรือผลตอบแทนได้อีก แต่ถ้าเป็นกรณีของการหาต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายตํ่าสุด แสดงว่ายังสามารถลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลงได้อีก 

ขั้นที่ 3  การปรับผลลัพธ์เพ่ือทําให้ค่าตามสมการเป้าหมายดีขึ้น โดยไม่ขัดแย้งกับเง่ือนไข
บังคับทุกข้อที่มีอยู่ โดยการกลับไปทบทวนในขั้นที่ 2 เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้งว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุดหรือยัง 

 

ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาตัวแบบโดยวิธีซิมเพล็กซ์ในแต่ละลักษณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
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4.4.1  ปัญหาฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) เงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ   
 การหาคําตอบกรณีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์มีค่าสูงสุด (Max Z) และสมการเงื่อนไขบังคับ
ทุกสมการมีเครื่องหมาย ≤ เป็นลักษณะของปัญหาที่ง่ายที่สุด ที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนเมื่อเทียบกับ
กรณีลักษณะปัญหาแบบอื่นๆ  
 ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน แบ่งเป็น 

1.1) ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไข
บังคับให้เป็นเคร่ืองหมายเท่ากับ (=) โดยการบวกตัวแปรส่วนขาด S เข้าไปทางซ้ายมือของสมการ
เง่ือนไขบังคับที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเท่ากับ (=)  โดยที่ 
S ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ (≥ 0) และหลังจากเปลี่ยนเครื่องหมายและบวกตัวแปรส่วนขาด
แล้วจะไปปรากฏในแถว R1, R2,…, Rm ในตารางซิมเพล็กซ์ในขั้นตอนที่ 2 

 ตัวอย่างเช่น  ตัวแบบมีสมการเง่ือนไขบังคับ 3 สมการ ดังนี้ 
 สมการที่ 1 X1 + X2   ≤   100     เปลี่ยนเครื่องหมาย ≤  ให้เป็น = 
           จะได้ X1  + X2 + S1 =    100      …….… (R1) 

 โดยที่   S1 ≥    0 

 สมการที่ 2  2X1 + 3X2  ≤   200      เปลี่ยนเครื่องหมาย  ≤  ให้เป็น = 
 จะได้      2X1 + 3X2 + S2   =    200 …….… (R2) 

 โดยที่   S2 ≥    0 

 สมการที่ 3  3X1 + X2  ≤   100    เปลี่ยนเครื่องหมาย  ≤  ให้เป็น = 
 จะได้     3X1 + X2 + S3     =    100   ….…… (R3) 

 โดยที่   S3 ≥    0 
 

 ในที่นี้จะเรียก  S1, S2 และ S3 ว่าตัวแปรส่วนขาด หรือตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis 
Variable) ซึ่งจะปรากฏในตารางซิมเพล็กซ์ในขั้นตอนต่อไป โดยที่ 

1.1.1) จํานวนตัวแปรส่วนขาด S จะมีเท่ากับจํานวนสมการเงื่อนไขบังคับ เช่น  
- ถ้าสมการเงื่อนไขบังคับในตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นมี 2 สมการ จะมีตัวแปร
ส่วนขาดที่บวกเพ่ิมเข้าไปจํานวน 2 ตัว โดยที่ S1 จะบวกเพิ่มในสมการเงื่อนไข
บังคับที่ 1 และ S2 จะบวกเพิ่มเข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2  

- ถ้าสมการเง่ือนไขบังคับในตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นนั้นมี 3 สมการ จะมีตัว
แปรส่วนขาดที่บวกเพ่ิมเข้าไปจํานวน 3 ตัว โดยที่ S1, S2 และ S3 จะบวกเพิ่ม
ในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับไปเรื่อยๆ  
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1.1.2) ถ้าตัวแปรส่วนขาดตัวใดมีค่าเท่ากับศูนย์ (Si = 0) แสดงว่าการใช้ทรัพยากรที่ i 
หมดแล้ว 

1.1.3) ถ้าตัวแปรส่วนขาดตัวใดมีค่ามากกว่าศูนย์ (Si > 0) แสดงว่าการใช้ทรัพยากรที่ 
i ยังมีเหลืออยู่ 

 
1.2) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย แล้วย้ายข้างสมการเป้าหมายไป

ด้านซ้ายมือของสมการเดิม  
 จากตัวอย่างด้านบนในขั้นตอนที่ 1.1) ม ีS ที่บวกเพ่ิมเข้าไปจํานวน 3 ตัวคือ S1, S2 และ S3 
จึงบวกเข้าไปในสมการเป้าหมายโดยที่สัมประสิทธ์ิมีค่าเป็นศูนย์ 3 ตัวเช่นกัน ดังนี้ 
      …   0 0  0   

จากน้ันย้ายข้างในสมการเป้าหมาย โดยที่ตัดคําว่า Max ออกคงเหลือแต่ตัวอักษร Z ทั้งนี้
ต่อไปจะเรียกอักษร Z ว่าเป็นตัวแปรพ้ืนฐานที่มาจากสมการเป้าหมาย ซึ่งจะปรากฏในตารางซิมเพล็กซ์
เบ้ืองต้นเป็นแถว R0 ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 
     …  0 0  0  0 

          ............... R0 
 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
 ด้านแถวตั้งในกรณีที่ข้อจํากัดมีเครื่องหมาย ≤ ในตารางผลลัพธ์เบื้องต้น ด้านแถวต้ังจะ
ประกอบด้วย 

1) ตัวแปรพื้นฐาน (Basis Variable) ทุกตัวแปรจะใส่ในช่องแรกของตารางซิมเพล็กซ์ 
โดยที่  

- สมการเป้าหมายที่ย้ายข้างในขั้นตอนที่ 1.2) จะมีตัวแปร Z เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน  
- สมการเงื่อนไขบังคับที่เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการให้เป็นเครื่องหมายสมการแล้ว
ในขั้นตอนที่ 1.1) จะมีตัวแปร S เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน โดย S1 เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน
ของสมการเงื่อนไขสมการที่ 1, S2 เป็นตัวแปรพ้ืนฐานของสมการเงื่อนไขสมการที่ 
2 และ S3 เป็นตัวแปรพ้ืนฐานของสมการเงื่อนไขสมการที่ 3 ไปเรื่อยๆ  

2) ตัวแปรไม่พื้นฐาน (Non Basis Variable) คือตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) หรือ
ตัวแปรที่ต้องการหาคําตอบของแบบจําลอง โดยจํานวนช่องตัวแปรไม่พ้ืนฐานจะมีเท่ากับจํานวนตัว
แปรเพื่อการตัดสินใจทั้งหมดที่มีในแบบจําลอง เช่น แบบจําลองมีตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจ X1, X2,…, 
Xn หรือจํานวน n ตัวแปร ก็จะมีช่องสําหรับตัวแปรพ้ืนฐาน n ช่อง  

3) ตัวแปรส่วนขาด (Slack Variable) คือ ตัวแปรส่วนขาดที่บวกเพ่ิมเข้าไปใน
สมการเงื่อนไขบังคับ จากขั้นตอนที่ 1.1) โดยท่ีจํานวนตัวแปรส่วนขาดจะมีเท่ากับจํานวนสมการ
เง่ือนไขบังคับที่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายสมการจํานวน n สมการ นั่นคือ จะมีตัวแปรส่วน
ขาด S1, S2, … , Sn  
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4) ผลลัพธ์ คือ ค่าทางขวามือของสมการหรือค่าหลังเครื่องหมายเท่ากับ โดยที่ 
- สมการเป้าหมายหรือฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ที่ย้ายข้างแล้วในขั้นตอนที่ 1.2) จะมี
ค่าเท่ากับศูนย์ (0) 

- สมการเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการให้เป็นเครื่องหมายสมการ (=) 
ซึ่งคือค่า bi  

 

 ด้านแถวนอนในกรณีที่ข้อจํากัดมีเครื่องหมาย ≤ ในตารางผลลัพธ์เบื้องต้น ด้านแถวนอนจะ
ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 

1) แถวนอนเบสิส (Basis) จากฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ หรือตัวแปร Z และในแถวนอนจะ
แสดงค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) และตัวแปรส่วนขาดที่บวกเข้าไปในขั้นตอนที่ 1.2) 
และจะตั้งช่ือแถวนอนแถวนี้เป็นแถว R0 ดังนี้ 

- ค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจ คือ ค่า Cj ซึ่งย้ายข้างไปด้านซ้ายของ
เครื่องหมาย จึงมีค่าติดลบ คือ -C1, -C2, -C3, …, -Cn โดยที่ j = 1, 2, 3, …, n   

- ค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรส่วนขาด (S) ที่บวกเข้าไปในสมการเป้าหมาย ซึ่งทุกตัวจะ
มีค่าเป็นศูนย์  

- ค่าผลลัพธ์หรือตัวเลขหลังเครื่องหมายเท่ากับจะมีค่าเท่ากับศูนย์ (0) 
2) แถวนอนเบสิส จากสมการเง่ือนไขบังคับ ที่มีตัวแปรส่วนขาด S บวกเข้าไปใน

สมการเง่ือนไขบังคับ และจะตั้งช่ือแถวนอนกลุ่มน้ีเป็นแถว R1, R2, R3 ,…, Ri  โดยที่ i = 1, 2, 3, …, 
m และในแถวนอนจะแสดงค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) และตัวแปรส่วนขาดที่
บวกเข้าไปในขั้นตอนที่ 1.1) ตัวอย่างเช่น 

2.1)  ค่าสัมประสิทธ์ิจากตัวแปรไม่พ้ืนฐานหรือตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) จะแสดง
ค่าดังนี้ 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 1 (X1) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 1 แทนด้วย a11 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 1 (X1) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 2 แทนด้วย a21 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 1 (X1) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 3 แทนด้วย a31 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 2 (X2) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 1 แทนด้วย a12 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 2 (X2) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 2 แทนด้วย a22 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 2 (X2) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 3 แทนด้วย a32 

- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 3 (X3) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 1 แทนด้วย a13 
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- สัมประสิทธ์ิตัวแปรเพื่อการตัดสินใจตัวที่ 3 (X3) จากสมการเง่ือนไข
บังคับที่ 2 แทนด้วย a23 

- ไปเรื่อยๆ จนถึงสัมประสิทธ์ิตัวที่ amn 

2.2)  ค่าสัมประสิทธ์ิจากตัวแปรพ้ืนฐาน หรือตัวแปรส่วนขาด จะแสดงค่าตามตัว
แปรนั้นๆ ซึ่งจะมีเพียง 2 ค่า คือ ค่า 1 ถ้ามีตัวแปรพ้ืนฐานนั้นๆ ในสมการ และค่า 0 ถ้าไม่มีตัวแปร
พ้ืนฐานนั้นๆ ในสมการ เช่น 

- สมการเง่ือนไขบังคับที่ 1 ที่บวกตัวแปรส่วนขาด (S1) เข้าไปในสมการ
หรือที่เรียกว่าแถว R1 จะมีค่าสัมประสิทธ์ิ S1 เท่ากับ 1 ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้บวกเข้าไป เช่น S2, S3, …, Sn จะมีค่าเท่ากับ 0  

- สมการเง่ือนไขบังคับที่ 2 ที่บวกตัวแปรส่วนขาด (S2) เข้าไปในสมการ
หรือที่เรียกว่าแถว R2 จะมีค่าสัมประสิทธ์ิ S2 เท่ากับ 1 ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้บวกเข้าไป เช่น S1, S3, …, Sn จะมีค่าเท่ากับ 0  

2.3)  ค่าผลลัพธ์หรือตัวเลขหลังเครื่องหมายเท่ากับจากสมการเง่ือนไขบังคับที่
เปลี่ยนเครื่องหมายแล้ว ซึ่งคือค่า bi โดยที่ b1, b2, b3, …, bi คือ ค่าผลลัพธ์หลังเครื่องหมายเท่ากับ
ของสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1, 2, 3, …, m 

 

จากส่วนประกอบแต่ละแถวนอนและแถวตั้งดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงรูปแบบของ
ตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้นได้ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางซิมเพล็กซ์  
 

 ตัวแปรพื้น 
ฐาน (Basis) 

X1 X2 ... Xn S1 S2 ... Sm 
ผล 
ลัพธ ์

R0 : Z -C1 -C2  -Cn 0 0  0 0 
R1 : S1 a11 a12  a1n 1 0  0 b1 
R2 : S2 a21 a22  a2n 0 1  0 b2 
R3 : S3 a31 a32  a3n 0 0  1 b3 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Rm Sm am1 am2  amn 0 0  0 bm 

 
 จากตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้นข้างต้นประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ S1, S2, S3, …, Sm  
และตัวแปรไมพ้ื่นฐาน ได้แก่ X1, X2, X3, …, Xn   

 ข้อสังเกต สัมประสิทธ์ิตัวแปรพ้ืนฐานในตารางซิมเพล็กซ์เบ้ืองต้น จะเรียงกันอยู่ในรูปแบบ
เมทริกซ์เอกลักษณ์ ดังนี้ 
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1   0   00   1   00   0   1  

   
ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าเปน็ผลลัพธท์ี่ดีที่สุดแล้วหรือยัง 
 พิจารณาจากสมการเป้าหมายหรือ R0 ในตารางซิมเพล็กซ์ ถ้าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรทุกตัวใน 
R0 มีค่าไม่ติดลบ แสดงว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้ว น่ันคือ ตารางนั้นมีคําตอบที่เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว 
แต่ถ้าสัมประสิทธ์ิตัวใดเป็นค่าลบ ก็แสดงว่ายังคงสามารถเพิ่มค่าของสมการเป้าหมาย (Z) ได้อีก 
ผลลัพธ์ยังไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดและต้องทําต่อในขั้นตอนที่ 4 
 
ขั้นตอนที่ 4  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  
 เป็นการเลือกตัวแปรไม่พ้ืนฐานหรือตัวแปร (Xj) เพ่ือเข้าไปเป็นตัวแปรพื้นฐานในตารางช่องตัว
แปร Basis โดยหลักการจะเลือกตัวแปรไม่พ้ืนฐานที่มีสัมประสิทธ์ิมีค่าตํ่าสุด น่ันคือ จะดูจากค่าของ -
C1, -C2, ... -Cn เพราะจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ค่าตามสมการเป้าหมายหรือค่า Z เพ่ิมขึ้นได้มากที่สุด 
 
ขั้นตอนที่ 5  การเลือกตัวแปรออกจาก Basis  
 เป็นการเลือกตัวแปรพ้ืนฐาน (Si) ออกจากตารางช่องตัวแปร Basis โดยการหาอัตราส่วนของ
ผลลัพธ์ปัจจุบันกับสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่จะเข้า Basis จากขั้นตอนที่ 4 หรือการนําสัมประสิทธ์ิของ
ตัวแปรไม่พ้ืนฐานที่เป็นตัวแปรเข้า ไปหารด้วยตัวเลขในช่องผลลัพธ์ วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก 
Basis จะเลือกตัวแปรพ้ืนฐานในแถวที่ให้ค่าอัตราส่วนที่ตํ่าที่สุด  

ระหว่างขั้นตอนที่ 4 การเลือกตัวแปรเข้า Basis และขั้นตอนที่ 5 การเลือกตัวแปรออกจาก 
Basis จะทําให้เกิดจุดตัดระหว่างคอลัมน์ของตัวแปรเข้ากับแถว (Row) ของตัวแปรออก ซึ่งจะเรียก
ตัวเลขนั้นว่าค่าจุดหมุน หรือ Pivot Number ซึ่งจะกลายเป็นจุดสําคัญที่จะใช้ในการแก้ปัญหาใน
ขั้นตอนต่อไป  

สิ่งที่ควรพึงระวังในขั้นตอนนี้คือ ตัวแปรที่ต้องเข้ามาใน Basis ในขั้นตอนที่ 4 ต้องมาแทนที่ตัว
แปร Basis ที่ต้องออกไปในขั้นตอนที่ 5 เพราะหากไม่เปลี่ยนตัวแปรจะทําให้ค่าตัวแปรไม่พ้ืนฐานซึ่ง
เป็นตัวแปรเพื่อการตัดสินใจที่ต้องการคําตอบผิดไปเลย 

 
ขั้นตอนที่ 6  ทําตัวเลข Pivot ให้เท่ากับ 1 
 จากตัวเลขค่า Pivot ที่ได้จากจากขั้นตอนที่ 5 จะทําให้ค่าจุดหมุนมีค่าเป็นหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้
การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในขั้นตอนที่ 7 ง่ายขึ้น จึงต้องทําให้ค่าจุดหมุนมีค่าเป็นหนึ่งโดยใช้วิธีการหาร น่ันคือ 
ไม่ว่าค่าตัวเลขจุดหมุนจะมีค่าเป็นอะไรให้ใช้ตัวเลขนั้นหาร แต่เวลาหารต้องนําตัวเลขนั้นไปหารตลอด
แถวที่ค่า Pivot อยู่ และจะตั้งช่ือแถวใหม่ด้วยการทําสัญลักษณ์ หรือการขีด/ที่ช่ือแถวนั้น เพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ว่าได้ทําให้ตัวเลข Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แล้ว 
 
 

 



 
151 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

ขั้นตอนที่ 7  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับค่า Pivot หรือคอลัมน์ตัวแปรเข้า Basis มีค่าเป็น
ศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot)  

 เมื่อทําให้ค่า Pivot มีค่าเป็นหนึ่งแล้ว ต่อไปขั้นตอนที่ 7 จะทําให้ค่าอ่ืนๆ ที่อยู่ใน
คอลัมน์เดียวกับค่า Pivot มีค่าเป็นศูนย์ โดยเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง กล่าวคือ หาก
ต้องการทําให้ค่าเลขใดๆ มีค่าเป็นศูนย์ให้ทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับค่าตัวเลขนั้นๆ โดยใช้วิธีการคูณ
หรือหาร แล้วจึงนําค่าตัวเลขนั้นบวกหรือลบ กับค่า Pivot ที่ถูกคูณหรือหารแล้ว  
 ทั้งนี้การบวกหรือลบเพื่อให้ค่าน้ันเป็นศูนย์ ใช้หลักการเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์คือ จะ
บวกกันหากตัวเลขทั้งคู่มีเครื่องหมายต่างกัน และจะลบกันหากตัวเลขทั้งคู่มีเครื่องหมายเหมือนกัน 
และมีหลักการสําคัญอีกอย่างคือ การจะบวกหรือลบกันต้องทําเหมือนกันทุกคู่ตลอดทั้งแถว และเมื่อ
ทําค่าน้ันเป็นศูนย์แล้วจะต้องทําสัญลักษณ์หรือขีดที่ช่ือแถวนั้น เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ทําให้ตัวเลข
นั้นๆ มีค่าเป็นศูนย์แล้ว 
 และในขั้นตอนที่ 7 น้ีจะต้องทําตัวเลขอื่นๆ ให้เป็นศูนย์ให้ครบทุกตัว โดยใช้หลักการ
เดียวกัน ซึ่งจะเป็นการทําหลายครั้งขึ้นอยู่กับจํานวนตัวเลขในคอลัมน์น้ัน หรือขึ้นอยู่กับแบบจําลองว่า
มีข้อจํากัดมากหรือน้อยเพียงใด 
 
ขั้นตอนที่ 8  สรุปผลลัพธ์ตารางซิมเพล็กซ์รอบที่ 1 
 สรุปตารางซิมเพล็กซ์รอบที่ 1 โดยการนําค่าใหม่ที่ได้ทุกแถวจากขั้นตอนที่ 6 และ 7 หลังจาก
ทําให้ค่า Pivot มีค่าเป็นหนึ่ง และทําตัวเลขอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับค่า Pivot มีค่าเป็นศูนย์แล้ว จะ
นําค่าใหม่ที่ได้ทุกแถวมาลงตารางซิมเพล็กซ์ โดยการต้ังช่ือตารางซิมเพล็กซ์จะต้ังเป็นรอบที่ 1 รอบที่ 
2 รอบที่ 3 ไปเรื่อยๆ ตามกระบวนการทําต้ังแต่ขั้นตอนที่ 4 – 7 ทั้งนี้เพ่ือนําค่าที่ได้มาตรวจสอบ
ผลลัพธ์ในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 3/ ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง 

เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลลัพธ์โดยดูจากค่าสัมประสิทธ์ิหรือตัวเลขในแถว / ถ้า
สัมประสิทธ์ิทุกตัวมีค่าไม่ติดลบแสดงว่าได้คําตอบที่ดีที่สุดแล้ว แต่ถ้ายังมีตัวเลขในแถว R  มีค่าที่ติด
ลบ ให้ย้อนไปทําในขั้นตอนที่ 4 ใหม่ การทําใหม่จะได้ผลลัพธ์ในแถว // แถว /// ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะตรวจสอบผลลัพธ์แล้วพบว่าค่าตัวเลขในแถว // หรือแถว /// ไม่มีค่าติดลบ จึงจะแสดง
ว่าตารางนั้นได้คําตอบที่ดีที่สุดแล้ว 

การระบุคําตอบของตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) และค่า Z ตามเป้าหมายจากตารางที่ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบค่าในแถว / แล้ว มีดังนี้ 

- การระบุค่า Z ตามเป้าหมาย จะดูจากตัวเลขที่อยู่ในแถวแรก หรือแถว / ในคอลัมน์
ผลลัพธ์ (ค่าในตําแหน่งมุมขวาบน) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าใดนั่นคือ ค่าสูงสุดที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- การระบุค่าตัวแปรไม่พ้ืนฐานหรือตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ (Xj) จะดูค่า Xj จากคอลัมน์ 
Basis ซึ่งจะมีค่าเท่ากับตัวเลขที่อยู่ในแถวเดียวกันที่อยู่ในคอลัมน์ผลลัพธ์  
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ซึ่งขั้นตอนการหาคําตอบกรณีตัวแบบมีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) เมื่อ
เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ ได้ดังตัวอย่างที่ 4.7 
 
ตัวอย่างที่ 4.7  จากตัวแบบจงหาคําตอบด้วยวิธีซิมเพล็กซ ์
 

 30 24    

    
  20 30     120 

  20 10     80 

                ,     0 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน แบ่งเป็น 

1.1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็น
เครื่องหมายเท่ากับ (=)  โดยการบวกตัวแปรส่วนขาด (S) เข้าไปด้านซ้ายมือของสมการ จากโจทย์มี
สมการเง่ือนไขบังคับจํานวน 2 สมการ ดังนี้  

 จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1; 20 30    120   

จะได้    20 30    120    ……………… R1 

            0 
 

จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2 ; 20 10     80 

จะได้    20 10    80    ……………… R2 

            0 

โดยเรียก S1, S2 ว่าเป็นตัวแปรขาด 
 
1.2) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย แล้วย้ายข้างสมการเป้าหมายไป

ด้านซ้ายมือของสมการเดิม  
จาก    30 24    

บวก 0S เข้าไปในสมการเปา้หมาย ซึ่งขั้นตอน 1.1) มีตัวแปรส่วนขาด 2 ตัว คือ S1 และ S2 
จึงบวก 0S1 และ 0S2 เข้าไปในสมการเป้าหมาย  

จะได้    30 24  0  0  

ย้ายข้างสมการเป้าหมาย โดยย้ายค่าด้านขวามือมาอยู่ซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับ  
จะได้    30 24  0  0 0  ……………… R0 
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ขั้นตอนที่ 2  การสรา้งตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
 จากขั้นตอนที่ 1 พบว่ามีตัวแปรพ้ืนฐาน จํานวน 2 ตัวแปร คือ S1 และ S2 และตัวแปรไม่
พ้ืนฐาน จํานวน 2 ตัวแปรคือ X1 และ X2 จึงทําให้ตารางซิมเพล็กซ์เบ้ืองต้นของแบบจําลองนี้
ประกอบด้วย  
 แถวตั้งหรือคอลัมน์จํานวน 6 ช่อง ได้แก่ ตัวแปร Basis, X1, X2, S1, S2 และผลลัพธ์  
 แถวนอน จํานวน 3 แถว ได้แก่ R0, S1, S2 รวมแถวนอนหัวตารางเป็น 4 แถว 
 เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้วให ้
 นําค่าสัมประสทิธ์ิใน R0 จากขั้นตอนที่ 1 ลงตารางซิมเพล็กซ์ในแถว R0 
 นําค่าสัมประสทิธ์ิใน R1 จากขั้นตอนที่ 1 ลงตารางซิมเพล็กซ์ในแถว R1 

 นําค่าสัมประสทิธ์ิใน R2 จากขั้นตอนที่ 1 ลงตารางซิมเพล็กซ์ในแถว R2 

 แสดงได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์
 Z -30 -24 0 0 0 
 S1 20 30 1 0 120 
 S2 20 10 0 1 80 

 
ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่าแถว R0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร X1 และ X2 มีค่าติดลบ 
น่ันคือ -30 และ -24 ตามลําดับ แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุด (ติดลบมากที่สุด) เพ่ือเป็น
ตัวแปรที่สามารถทําให้ค่า Z เพ่ิมขึ้นได้มากท่ีสุด จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่า ตัวแปร X1 มีค่า
สัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดหรือติดลบมากที่สุดคือ (-30) จึงเลือก X1 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์
ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์  X1 เพ่ือใช้หาผลลัพธ์ในรอบที่ 1 นี้ และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการ
หาคําตอบของรอบนี้ ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอนที่ 5  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X1 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R0 ซึ่งมีค่าติดลบ ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของ
ผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R1 นําเลข 20 ไปหารผลลัพธ์ 120 จะได้  6  โดยมี S1 เป็น Basis 

จากแถว R2 นําเลข 20 ไปหารผลลัพธ์ 80   จะได้  4   โดยมี S2 เป็น Basis 



 
154 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

จากผลหารในแถว R2 ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด จึงเลือกตัวแปร S2 เป็นตัวแปรออก และเกิด
จุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X1 กับแถว R2 ที่มี S2 เป็นตัวแปรออก เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่
ตําแหน่ง a21 = 20 แสดงโดยการวงกลมที่เลข 20 ดังตารางด้านล่าง 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์
 Z -30 -24 0 0 0 
 S1 20 30 1 0 120 
 S2 20 10 0 1 80 

 

ขั้นตอนที่ 6  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20 ในแถว R2 จะทําให้ค่า Pivot มีค่า

เท่ากับหนึ่ง จึงนําตัวเลข 20 หาร แต่จะหารตลอดทั้งแถว R2 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R2 
จะทําสัญลักษณ์ด้วยการขีดบนตัวอักษรเป็น / และตัวแปร X1 จะเป็นตัวแปรพ้ืนฐานแทนตัวแปร 
S2 ดังตารางด้านล่างนี้  
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์ : S2 2020 
1020 

020 
120 

8020 /: X1 1 0.5 0 0.05 4 
 

 
ขั้นตอนที่ 7  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot น่ันก็คือ คอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X1 ให้มีค่า
เป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่า / ในตารางจากขั้นตอนที่ 6  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X1 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดัวยเลข (-30) ใน R0 และ
เลข (20) ใน R1 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-30) ใน R0 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /   
   วิธีการให้นําแถว R0 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถวที่ค่า Pivot เป็นหนึ่ง หรือ
แถว / โดยท่ียังเล็งสายตาไปยังตัวเลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-30) ในช่อง X1 ขณะที่ค่า 
Pivot มีค่าเท่ากับ 1 
  ฉะนั้น เลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงยังไม่สามารถบวกหรือลบกันเพื่อให้เลข (-30) 
เป็นศูนย์ได้  จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับค่าที่ต้องการให้เป็นศูนย์หรือ (-30) โดยการนําเลข (30) คูณ
ตลอดแถวของ Pivot หรือแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R0 บวกกับตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วย
เลข (30) แล้ว ทั้งนี้จะใช้การบวกเนื่องจากเลข (-30) กับ (30) มีเครื่องหมายต่างกันจึงต้องบวกกันจึง

4
20

80

6
20

120

=

=
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จะมีค่าเป็นศูนย์ และเมื่อเลข (-30) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  
ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์

 Z -30 -24 0 0 0 
 X1 1 0.5 0 0.05 4 / 30: X1 1 x 30 

= 30 
0.5 x 30 

= 15 
0 x 30 
= 0 

0.05 x 30 
= 1.5 

4 x 30 
= 120 / Z 0 -9 0 1.5 120 

 
 7.2  ทําเลข (20) ใน R1 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /  
  วิธีการให้นําแถว R1 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว / โดยท่ียังเล็งสายตัว
เลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (20) ในช่อง X1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
  ฉะนั้น เลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงยังไม่สามารถบวกหรือลบกันเพื่อให้เลข (20) 
เป็นศูนย์ได้  จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (20) โดยการนําเลข (20) คูณตลอดแถว / แล้วจึงนํา
ตัวเลขในแถว R1 ลบด้วยตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (20) แล้ว ทั้งนี้จะใช้การลบเนื่องจากเลข
ทั้งคู่มีเครื่องหมายเหมือนกัน และเมื่อเลข (20) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบน
ตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์
 S1 20 30 1 0 120 

 X1 1 0.5 0 0.05 4 / 20: X1 1 x 20 
= 20 

0.5 x 20 
= 10 

0 x 20 
= 0 

0.05 x 20 
= 1 

4 x 20 
= 80 / S1 0 20 1 -1 40 

 

 

ขั้นตอนที่ 8  ตารางซิมเพลก็ซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 1  
จากข้ันตอนที่ 6 และ 7 นําแถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนมาสรุปตาราง  

ซิมเพล็กซ์รอบที่ 1 ได้แก่ แถว / คือผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 ส่วนแถว / และ / เป็นผลลัพธ์
ที่ได้จากขั้นตอนที่ 7 โดยนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์รอบที่ 1 ได้ดังตาราง
ด้านล่างนี้ 
 
 

-

+
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 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/
 : Z 0 -9 0 1.5 120 / : S1 0 20 1 -1 40 /
 : X1 1 0.5 0 0.05 4 

 
ขั้นตอนที ่3/  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/

0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 
จากตารางสรุปผลลัพธ์การแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 พบว่า ในแถว R/

0 มี
สัมประสิทธ์ิตัวแปร X2  มีค่าติดลบ น่ันคือ (-9) แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4/ ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4/  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 ในแถว R/
0 มีสัมประสิทธ์ิที่ติดลบ

เพียงตัวเดียวคือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร X2  ดังนั้น การแก้ปัญหาซิมเพล็กซ์ในรอบที่ 2 น้ี จึงเลือก X2 
เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ X2 ซึ่งเป็นตัวแปรเข้าในการ
แก้ปัญหารอบสอง และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ ดังตารางด้านล่างใน
ขั้นตอนที่ 5/ 

 
ขั้นตอนที่ 5/  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R/

0 ซึ่งมีค่าติดลบ ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของ
ผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R/
1 นําเลข 20 ไปหารผลลัพธ์ 40 จะได้  2  โดยมี S1 เป็น Basis 

จากแถว R/
2 นาํเลข 0.5 ไปหารผลลัพธ์ 4   จะได้  . 8   โดยมี X1 เป็น Basis 

จากผลหารในแถว R/
1 ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด คือ 2 จึงเลือกตัวแปร S1 เป็นตัวแปรออก 

และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X2 กับแถว R/
1 ที่มี S1 เป็นตัวแปรออก เป็นจุดหมุนหรือ 

Pivot ที่ตําแหน่ง a12 = 20 แสดงโดยการวงกลมที่เลข 20 ดังตารางด้านล่าง 
 

 
 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/

 : Z 0 -9 0 1.5 120 / : S1 0 20 1 -1 40 / : X1 1 0.5 0 0.05 4 

 
 
 

8
5.0

4

2
20

40

=

=
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ขั้นตอนที่ 6/  ทาํตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5/ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 

จึงนําตัวเลข 20 หาร แต่จะหารตลอดทั้งแถว R/
1 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R/

1 จะทํา
สัญลักษณ์ด้วยการขีดบนตัวอักษรเป็น // และตัวแปร X2 จะไปเป็นตัวแปรพ้ืนฐานในช่อง Basis 
แทนตัวแปร S1 ดังตารางด้านล่างนี้  
 
 
 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/ : S1 020 

2020 
120 

120  
4020 //: X2 0 1 0.05 -0.05 2 

 

 
ขั้นตอนที่ 7/  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ซึ่งในรอบนี้คือ คอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 ให้
มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่าในแถว //  ในตารางจากขั้นตอน
ที่ 6/  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X2 จากตารางในขั้นตอนที่ 5/ ประกอบดัวยเลข (-9) ใน /

 และเลข 
(0.5) ใน /

  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-9) ใน /

   ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว //   
   วิธีการให้นําแถว /

 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตัว
เลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-9) ในคอลัมน์ X2 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
   ฉะนั้น เลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงยังไม่สามารถบวกหรือลบกันเพื่อให้เลข (-9) 
เป็นศูนย์ได้  จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (9) โดยการนําเลข (9) คูณตลอดแถว //แล้วจึงนําตัวเลข
ในแถว / บวกกับตัวเลขในแถวที่ // ที่คูณด้วยเลข (9) แล้ว และเมื่อเลข (-9) มีค่าเป็นศูนย์แล้ว
จะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น //  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/
 : Z 0 -9 0 1.5 120 //: X2 0 1 0.05 -0.05 2 // 9  X2 0 x 9 

= 0 
1 x 9 
= 9 

0.05 x 9 
= 0.45 

-0.05 x 9 
= -0.45 

2 x 9 
= 18 //: Z 0 0 0.45 1.05 138 

 

+
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 7.2  ทําเลข (0.5) ใน / ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว //    
  วิธีการให้นําแถว / เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตัว
เลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข 0.5 ในคอลัมน์ X2 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงยังไม่สามารถบวกหรือลบกันเพื่อให้เลข (0.5) เป็น
ศูนย์ได้ จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (0.5) โดยการนําเลข (0.5) คูณตลอดแถว // แล้วจึงนํา
ตัวเลขในแถว / ลบด้วยตัวเลขในแถวที่ //  ที่คูณด้วยเลข (0.5) แล้ว และเมื่อเลข (0.5) มีค่าเป็น
ศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น // ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/  X1 1 0.5 0 0.05 4 //: X2 0 1 0.05 -0.05 2 //0.5: 
X2 0 x 0.5 

= 0 
1 x 0.5 
= 0.5 

0.05 x 0.5 
= 0.025 

-0.05 x 0.5 
= -0.025 

2 x 0.5 
= 1 //  X1 1 0 -0.025 0.075 3 

 

 

ขั้นตอนที่ 8/  ตารางซิมเพล็กซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 2 
จากข้ันตอนที่ 6/ และ 7/ แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนมาสรุปตาราง    

ซิมเพล็กรอบที่ 2 ได้แก่ แถว // คือผลลัพธ์ที่ได้จากข้ันตอนที่ 6/ ส่วนแถว // และ // เป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 7/ จึงนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์รอบที่ 2 ได้ดัง
ตารางด้านล่างนี้ 
 
 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์//

 : Z 0 0 0.45 1.05 138 // : X2 0 1 0.05 -0.05 2 // : X1 1 0 -0.025 0.075 3 

 
ขั้นตอนที ่3//  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R//

0  ว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 
จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ์รอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 8/ พบว่า แถว 

R//
0 ไม่มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรใดติดลบ น่ันแสดงว่า ตารางดังกล่าวมีคําตอบที่ดีที่สุดตามฟังก์ช่ัน

วัตถุประสงค์แล้ว จากตารางสามารถอ่านค่าตัวแปร Z ตามเป้าหมาย และค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ 
X1 และ X2 ได้ดังนี้ 

ค่าตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ เป็นตัวเลขในตารางช่องผลลัพธ์ อยู่ในแถว // หรือ
ตัวเลขในตําแหน่งมุมขวาบนสุด 

-

ค่า Z 

ค่า X1 

ค่า X2 
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ค่าตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจ X1 และ X2 จะดูจากช่องตัวแปร Basis ว่าตัวแปร X1 
และ X2  อยู่ในแถวใด และค่าของตัวแปรนั้นจะอยู่ในช่องผลลัพธ์ด้านขวามือของตัวแปรนั้น  

จากตารางด้านบน สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ 
  ค่าสูงสุดตามสมการเป้าหมาย Max Z = 138 
  ค่า X1 = 3  หน่วย  และ   X2 = 2  หน่วย   Ans 
 

สรุปข้ันตอนวิธีซิมเพล็กซ์กรณีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z)    

เงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ 
 

1. จัดรูปแบบกําหนดการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน  
2. สร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
3. ตรวจสอบผลลัพธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า –Z หรือค่า
สัมประสิทธ์ิตัวแปรในแถวของฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ (R0) 

 ถ้าเป็นบวกหรือศูนย์หมด แสดงว่าผลลัพธ์นั้นเหมาะสมแล้ว ให้หยุดการหา
คําตอบ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ 

 ถ้ายังมีบางตัวเป็นลบอยู่ แสดงว่าผลลัพธ์น้ันยังไม่เหมาะสม สามารถพัฒนา
ให้ดีขึ้นได้ และให้ทําต่อไปในขั้นตอนที่ 4 

4. เลือกตัวแปรเข้า Basis โดยเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิต่ําสุดหรือติดลบมาก
ที่สุดเป็นตัวแปรเข้า 

5. เลือกตัวแปรออกจาก Basis โดยพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเข้าในเงื่อนไขบังคับที่ i (กรณีที่สัมประสิทธ์ิติดลบหรือเป็น
ศูนย์ไม่ต้องคํานวณหรือไม่นํามาพิจารณา) และจะเลือกตัวแปรใน Basis ที่ให้ค่า
อัตราส่วนต่ําสุดเป็นตัวแปรออก และจะเกิดจุดหมุนหรือ Pivot Number 

6. ทําให้ Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 
7. ทําให้ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกับ Basis มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยเทียบกับค่า Pivot ที่
เป็นหนึ่ง 

8. แล้วกลับไปตรวจสอบผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 จนกว่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรในแถวของ
ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ทุกตัวมีค่าเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์ 

  

4.4.2 ปัญหาฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็นค่าต่ําสุด (Min Z) เงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ  

นอกจากวิธีซิมเพล็กซ์จะใช้แก้ปัญหากับกําหนดการเชิงเส้นที่มีลักษณะเป็นปัญหา
ค่าสูงสุด ภายใต้เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ ซึ่งได้อธิบายโดยละเอียดแล้วใน
หัวข้อข้างต้น และได้แสดงวิธีทําแล้วดังตัวอย่างที่ 4.7 วิธีการซิมเพล็กซ์ยังสามารถใช้แก้ปัญหา
กําหนดการเชิงเส้นที่เป็นค่าตํ่าสุดภายใต้เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับได้ด้วย โดย
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ขั้นตอนและวิธีการส่วนใหญ่เหมือนกันกับกรณีค่าสูงสุด ยกเว้นขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 ซึ่งจะใช้
หลักการตรงกันข้ามดังนี้  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบผลลัพธ์ใน R0 มีหลักการดังนี้ 
- ถ้ายังเป็นลบหรือศูนย์หมด แสดงว่าผลลัพธ์นั้นเหมาะสมแล้ว ให้หยุดการหาคําตอบ 
และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ 

- ถ้ายังมีบางตัวเป็นบวก แสดงว่าผลลัพธ์น้ันยังไม่เหมาะสม สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 
และให้ทําต่อไปในขั้นตอนที่ 4 

ส่วนขั้นตอนอื่นๆ มีวิธีการเดียวกันกับตัวอย่างที่ 4.7 และเพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการ
คํานวณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะแสดงตัวอย่างการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นที่มีลักษณะเป็นค่าตํ่าสุด (Min 

Z) และมีเง่ือนไขบังคับทุกสมการเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ได้ดังตัวอย่างที่ 4.8  
 
ตัวอย่างที่ 4.8  จากตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น จงแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ 

 30 5  

         
      4  2     40 

      3  2     15 

                ,     0 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน แบ่งเป็น 

1.1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็น
เครื่องหมายเท่ากับ (=)  จากโจทย์มีสมการเง่ือนไขบังคับจํานวน 2 สมการ ดังนี้  

 จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1; 4 2    40   

จะได้    4 2    40   ……………… R1 

      0  
 

จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2 ; 3 2     15 

จะได้    3 2    15   ……………… R2 

      0  

โดยเรียก S1, S2 ว่าเป็นตัวแปรขาด 
 
1.2) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย แล้วย้ายข้างสมการเป้าหมายไป

ด้านซ้ายมือของสมการเดิม  
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จาก    30 5    

บวก 0S เข้าไปในสมการเปา้หมาย 
จะได้    30 5  0  0  
ย้ายข้างสมการเป้าหมาย 
จะได้    30 5  0  0 0  ……………… R0 

 
ขั้นตอน 2  การสร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
 จากขั้นตอนที่ 1 พบว่ามีตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) จํานวน 2 ตัวแปร คือ S1 และ S2 และ
ตัวแปรไม่พ้ืนฐาน (Non Basis) จํานวน 2 ตัวแปรคือ X1 และ X2 จึงทําให้ตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น
ของแบบจําลอง แสดงดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์
 Z -30 5 0 0 0 
 S1 4 2 1 0 40 
 S2 3 -2 0 1 15 

 
ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิมากกว่าศูนย์หรือไม ่

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่าแถว R0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร X2 มีค่าเท่ากับ (5) ซึ่งมี
ค่าเป็นบวกมากที่สุด แสดงว่าตารางนี้ต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิมากที่สุด เพ่ือเป็นตัวแปรที่สามารถ
ทําให้ค่า Z ลดลงได้มากที่สุด จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่า ตัวแปร X2 มีค่าสัมประสิทธ์ิมากท่ีสุด
คือเลข (5) ดังนั้นจึงเลือก X2 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ X2 
และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอนที่ 5  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R0 ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R1 นําเลข 2  ไปหารผลลัพธ์ 40  จะได้  20  โดยมี S1 เป็น Basis 

จากแถว R2 สัมประสิทธ์ิมีค่าติดลบจึงไม่พิจารณา 
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ดังนั้น จึงเลือกตัวแปร S1 เป็นตัวแปรออก และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ 
X2 กับแถว R1 ที่มี S1 เป็นตัวแปรออก เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a12 = 2 แสดงโดยการ
วงกลมที่เลข 2 ดังตารางด้านล่าง 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์
 Z -30 5 0 0 0 
 S1 4 2 1 0 40 
 S2 3 -2 0 1 15 

 

ขั้นตอนที่ 6  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง จึง

นําตัวเลข 2 หาร และจะหารตลอดทั้งแถว R1 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R1 จะทํา
สัญลักษณ์ด้วยการขีดบนตัวอักษรเป็น / และตัวแปร X2 จะเข้าไปเป็นตัวแปร Basis แทนตัวแปร 
S1 ดังตารางด้านล่างนี้  
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์ : S1 42 
22 

12 
02 

402  /
 X2 2 1 0.5 0 20 

 

 
ขั้นตอนที่ 7  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot หรือคอลัมน์ตัวแปรเข้า (X2) ให้มีค่าเป็นศูนย์
โดยการเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่าในแถว / ในตารางจากขั้นตอนที่ 6  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X2 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดัวยเลข (5) ใน R0 และ
เลข (-2) ใน R2 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (5) ใน R0 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /   
   วิธีการให้นําแถว R0 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถวที่ค่า Pivot เป็นหนึ่ง หรือ
แถว / โดยท่ียังเล็งสายตัวเลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (5) ในช่อง X2 จากตารางตัวเลขทั้ง
สองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับค่าที่ต้องการให้เป็นศูนย์ โดยการนําเลข (5) คูณ
ตลอดแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R0 ลบกับตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (5) แล้ว และเมื่อ
เลข (5) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  
 

20
2

40
=
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 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์

 Z -30 5 0 0 0 / : X2 2 1 0.5 0 20 / 5: X1 2 x 5 
= 10 

1 x 5 
= 5 

0.5 x 5 
= 2.5 

0 x 5 
= 0 

20 x 5 
= 100 / : Z -40 0 -2.5 0 -100 

 
 7.2  ทําเลข (-2) ใน R2 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /  
  วิธีการให้นําแถว R2 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งสายตัว
เลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-2) ในช่อง X2 ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot 
มีค่าเท่ากับ (2) โดยการนําเลข (2) คูณตลอดแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R2 บวกด้วยตัวเลขใน
แถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (2) แล้ว และเมื่อเลข (2) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบน
ตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์ : S2 3 -2 0 1 15 / : X2 2 1 0.5 0 20 /  2  X1 2 x 2 
= 4 

1 x 2 
= 2 

0.5 x 2 
= 1 

0 x 2 
= 0 

20 x 2 
= 40 /  : S1 7 0 1 1 55 

 

 

ขั้นตอนที่ 8  ตารางซิมเพลก็ซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 1  
จากข้ันตอนที่ 6 และ 7 แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนนํามาสรุปตาราง

ผลลัพธ์รอบที่ 1 ได้แก่ แถว / คือผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 ส่วนแถว / และ / เป็นผลลัพธ์ที่ได้
จากขั้นตอนที่ 7 มาแสดงในตารางซิมเพล็กซ์ผลลัพธ์รอบที่ 1 ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 Basis X1 X2 S1 S2 ผลลัพธ ์/

 : Z -40 0 -2.5 0 -100 / : X2 2 1 0.5 0 20 / : S1 7 0 1 1 55 

 
 
 

− 

+ 

ค่า Z 

ค่า X2 



 
164 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

ขั้นตอนที ่3/  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/
0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิมากกว่าศูนย์อยู่หรือไม่ 

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 พบว่า ในแถว R/
0 ไม่มี

สัมประสิทธ์ิของตัวแปรใดมากกว่าศูนย์ มีเพียงค่าติดลบและศูนย์เท่าน้ัน น่ันแสดงว่า ตารางดังกล่าวมี
คําตอบที่ดีที่สุดตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์แล้ว จากตารางสามารถอ่านค่าตัวแปร Z ตามเป้าหมาย และ
ค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ X1 และ X2 ได้ดังนี้ 

ค่าตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ เป็นตัวเลขในตารางช่องผลลัพธ์อยู่ในแถว / หรือตัวเลข
ในตําแหน่งมุมขวาบนสุด 

ค่าตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจ X1 และ X2 จะดูจากช่องตัวแปร Basis ว่าตัวแปร X1 
และ X2 อยู่ในแถวใด และค่าของตัวแปรนั้นจะอยู่ในช่องผลลัพธ์ด้านขวามือของตัวแปรนั้น จากตาราง
พบตัวแปร X2 แต่ไม่พบ X1 ในช่อง Basis  
 

ดังนั้น จากตารางด้านบน สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ 
  ค่าตํ่าสุดตามสมการเป้าหมาย Min Z = -100 
  ค่า X1 = 0  และ   X2 = 20       Ans 
 

สรุปข้ันตอนวิธีซิมเพล็กซ์กรณีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าต่ําสุด (Min Z)    

เงื่อนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ทุกสมการ 
 

1. จัดรูปแบบกําหนดการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน  
2. สร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
3. ตรวจสอบผลลัพธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่า –Z หรือค่า
สัมประสิทธ์ิตัวแปรในแถวของฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ (R0) 

 ถ้าเป็นลบหรือศูนย์หมด แสดงว่าผลลัพธ์น้ันเหมาะสมแล้ว ให้หยุดการหา
คําตอบ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ 

 ถ้ายังมีบางตัวเป็นมากกว่าศูนย์อยู่ แสดงว่าผลลัพธ์นั้นยังไม่เหมาะสม 
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และให้ทําต่อไปในขั้นตอนที่ 4 

4. เลือกตัวแปรเข้า Basis โดยเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสูงสุด หรือเป็นบวกมาก
ที่สุดเป็นตัวแปรเข้า 

5. เลือกตัวแปรออกจาก Basis โดยพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรเข้าในเงื่อนไขบังคับที่ i (กรณีที่สัมประสิทธ์ิติดลบหรือเป็น
ศูนย์ไม่ต้องคํานวณหรือไม่นํามาพิจารณา) และจะเลือกตัวแปรใน Basis ที่ให้ค่า
อัตราส่วนต่ําสุดเป็นตัวแปรออก และจะเกิดจุดหมุนหรือ Pivot Number 

6. ทําให้ Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 
7. ทําให้ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกับ Basis มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยเทียบกับค่า Pivot  
8. กลับไปตรวจสอบผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 จนกว่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรในแถวของ
ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ทุกตัวมีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์ 
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4.4.3 ปัญหาฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) หรือค่าต่ําสุด (Min Z) เงื่อนไข
บังคับเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ทุกสมการ 

 จากการแก้ปัญหาวิธีซิมเพล็กซ์ใน 2 ลักษณะแรกที่มีเง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมาย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ มีวิธีการส่วนใหญ่เหมือนกันต่างกันเพียงขั้นตอนการเลือกตัวแปรเข้าและการ
เลือกตัวแปรออกในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ตามลําดับ ซึ่งในหัวข้อนี้จะเป็นการแก้ปัญหาวิธีซิมเพล็กซ์
กรณีที่ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์มีค่าเป็นสูงสุด (Max Z) และต่ําสุด (Min Z) ที่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือ
เท่ากับ (≥) เหมือนกัน ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์และการพัฒนาผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่จะแตกต่าง
กันเพียงขั้นตอนเดียวคือ ขั้นตอนการต้ังผลลัพธ์เบ้ืองต้นหรือขั้นตอนที่ 1 น่ันเอง วิธีที่นิยมใช้ในการ
แก้ปัญหามี 2 วิธี คือ วิธี Big-M และวิธีปัญหาควบคู่ (Dual Problem) ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.4.3.1  วิธี Big-M  มีวิธีการดังนี้ 

 หลักการต้ังผลลัพธ์เบื้องต้นหรือการจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน กรณีเง่ือนไขบังคับ
เป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ซึ่งมีวิธีการดังนี้ (สุทธิมา, 2555: 82-83 และสมพล, 2544: 
90-91)  

1) เติมตัวแปรส่วนเกิน (Surplus Variable) ในเงื่อนไขบังคับข้อนั้น โดยการลบ (-) 
แล้วเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับน้ันให้มีเครื่องหมายเท่ากับ (=)  

2) บวก (+) ตัวแปรเทียม (Artificial Variable) ในเงื่อนไขบังคับข้อนั้น โดยใช้
สัญลักษณ์ “A”  

3) เติม 0S ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์โดยการบวก (+)  
4) พิจารณาว่าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์น้ันเป็น Max หรือ Min โดย 

4.1)  ถ้าเป็น Max  ให้เติม –A  ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ 
4.2)  ถ้าเป็น Min  ให้เติม +A  ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ 
โดยที่ A คือ เลขบวกที่มีค่ามาก หรือ A → ∞  

 จากที่มีการเติมตัวแปรส่วนเกินโดยการลบเข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับ และ
ระหว่างนี้ต้องบวกตัวแปรเทียม (A) เข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย
เท่ากับ ทั้งนี้เนื่องจาก S ที่ลบเข้าไปในสมการจะมีค่าเป็นลบ และเป็นตัวแปรพ้ืนฐานไม่ได้ ซึ่งขัดแย้ง
กับข้อจํากัดของตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่กําหนดให้ตัวแปรทุกตัวต้องไม่ติดลบ  

 หลักการเกี่ยวกับตัวแปรเทียม (Artificial Variable)  

1) ตัวแปรเทียมเป็นตัวแปรที่ไม่ได้มีค่าทางตัวเลขที่แท้จริง เพราะการบวกเพิ่มเข้า
ไปยังคงทําให้สมการเงื่อนไขบังคับมีเครื่องหมายเท่ากับเช่นเดิม แต่จําเป็นต้องใส่เข้ามาในสมการ
เง่ือนไขบังคับเพ่ือช่วยให้การต้ังผลลัพธ์เบื้องต้นหรือการตั้งตามรูปแบบมาตรฐาน  

2) ตัวแปรเทียมจะทําหน้าที่เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน  
3) ในตารางสุดท้ายที่มีคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ตัวแปรเทียม (A) จะต้องมีค่า

เท่ากับศูนย์  
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4) เมื่อนําตัวแปรเทียมบวกเข้าไปในสมการเงื่อนไขบังคับ จะต้องนําตัวแปรเทียม
เติมเข้าไปในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ด้วย โดยให้มีสัมประสิทธ์ิเป็น 

 4.1)   -A  สําหรับกรณีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max) 
 4.2)  +A  สําหรับกรณีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด (Min) 

 ส่วนหลักการเปลี่ยนเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ 
(=) ใช้หลักการเดิม คือ การบวกตัวแปรส่วนขาด (S) เข้าไปในเงื่อนไขบังคับ พร้อมกับบวกเพ่ิม (0S) 
เข้าไปในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์  

 ทั้งนี้หลักการแก้ปัญหาทั้งกรณีที่ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) และ
ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด (Min Z) จะมีใช้หลักการเดียวกัน และจึงขออธิบายด้วยตัวอย่างที่ 
4.9 ซึ่งมีเง่ือนไขบังคับทั้งเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) และเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
(≤) เพ่ือให้เข้าใจวิธีการอย่างชัดเจนไปพร้อมกัน  
 
ตัวอย่างที่ 4.9  จากตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น จงแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์ 
  4 5 2  

         
      4  3  2      240 

      2  6  5     450 

                   ,  ,      0 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน  แบ่งเป็น 

1.1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็น
เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ดังนี้  
จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1; 4 3 2    240   

จะได้   4 3 2     240  ……………… R1 

         ,    0 

1.2) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็น
เครื่องหมายเท่ากับ (=)  ดังนี้  

 จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2; 2  6  5     450  

จะได้    2  6  5      450   ……………… R2 

                    0 
 

โดยเรียก S1, S2 ว่าเป็นตัวแปรขาด  และเรียก A1 ว่าเป็นตัวแปรเทียม 
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1.3) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย และเติม –MA เข้าไปในฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์ (ถ้าเป็น Max ให้เติม –A  ถ้าเป็น Min ให้เติม +A) 

  4 5 2  0 0  

1.4) ย้ายข้างสมการเป้าหมายไปด้านซ้ายมือของสมการเดิม  
จะได้   4 5 2  0 0 0 ……………… R0 

 
ขั้นตอนที่ 2  การสรา้งตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
 จากข้ันตอนที่ 1 พบว่ามีตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) หรือตัวแปรที่บวกเพ่ิมเข้าไปมีจํานวน 2 
ตัวแปร คือ A1 และ S2 และตัวแปรไม่พ้ืนฐาน (Non Basis) จํานวน 4 ตัวแปรคือ X1, X2, X3 และ S1 
จึงทําให้ตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้นของแบบจําลอง แสดงดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์
 Z -4 -5 -2 0 0 0 0 
 A1 4 3 2 -1 0 1 240 
 S2 2 6 5 0 1 0 450 

 
ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่าแถว R0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร X1, X2 และ X3 มีค่าติด
ลบ น่ันคือ (-4), (-5) และ (-2) ตามลําดับ แสดงว่าตารางนี้ต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุด หรือมีค่าติดลบมากที่สุด 
เพ่ือเป็นตัวแปรที่สามารถทําให้ค่า Z เพ่ิมขึ้นได้มากที่สุด จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่า ตัวแปร X2 
มีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบมากที่สุดคือเลข (-5) ดังนั้นจึงเลือก X2 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์
ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ X2 และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ ดังตาราง
ด้านล่างในขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอนที่ 5  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R0 ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R1 นําเลข 3  ไปหารผลลัพธ์ 240  จะได้  80  โดยมี A1 เป็น Basis 

จากแถว R2 นําเลข 6  ไปหารผลลัพธ์ 450  จะได้  75  โดยมี S2 เป็น Basis 
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ดังนั้น จึงเลือกตัวแปร S2 เป็นตัวแปรออก (ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด) และเกิดจุดตัดระหว่าง
ตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X2 กับแถว R2 เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a22 = 6 แสดงโดยการ
วงกลมที่เลข 2 ดังตารางด้านล่าง 

 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์

 Z -4 -5 -2 0 0 0 0 
 A1 4 3 2 -1 0 1 240 
 S2 2 6 5 0 1 0 450 

 

ขั้นตอนที่ 6  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง จึง

นําตัวเลข 6 หารตลอดทั้งแถว R2 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R2 จะทําสัญลักษณ์ด้วยการ
ขีดบนตัวอักษรเป็น / และตัวแปร X2 จะเข้าไปเป็นตัวแปร Basis แทนตัวแปร S2 ดังตารางด้านล่าง
น้ี  

 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์6  S2 26 

66 
56 

06 
16 

06 
4506  /

 X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 
 

 
ขั้นตอนที่ 7  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot หรือคอลัมน์ตัวแปรเข้า (X2) ให้มีค่าเป็นศูนย์
โดยการเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่าในแถว / ในตารางจากขั้นตอนที่ 6  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X2 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดัวยเลข (-5) ใน R0 และ
เลข (3) ใน R1 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-5) ใน R0 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /   
   วิธีการให้นําแถว R0 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งสายตัว 
ในช่อง X2 จากตารางตัวเลขทั้งสองมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (5) โดยการนําเลข 
(5) คูณตลอดแถว / แล้วนําตัวเลขแถว R0 บวกกับตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (5) แล้ว และ
เมื่อเลข (-5) เป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 
 
  

75
6

450

80
3

240

=

=
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 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์

 Z -4 -5 -2 0 0 0 0 /
 X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 / 5   0.33 x 5 

= 1.65 
1 x 5 
= 5 

0.83 x 5 
= 4.15 

0 x 5 
= 0 

0.17 x 5 
= 0.85 

0 x 5  
= 0 

75 x 5 
= 375 /

 Z -2.35 0 2.15 0 0.85 0 375 

 
 7.2  ทําเลข (3) ใน R1 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /  
  วิธีการให้นําแถว R1 เป็นแถวตั้งตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งไปที่ช่อง X2 ซึ่งเลขทั้ง
สองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงนําเลข (3) คูณ Pivot และคูณตลอดแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R1 ลบ
ด้วยตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (3) แล้ว และเมื่อเลข (3) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์
โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์

 A1 4 3 2 -1 0 1 240 /
 X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 / 3   0.33 x 3 

= 0.99 
1 x 3 
= 3 

0.83 x 3 
= 2.49 

0 x 3 
= 0 

0.17 x 3 
= 0.51 

0 x 3 
= 0 

75 x 3 
= 225 /

 A1 3.01 0 -0.49 -1 -0.51 1 15 
 
 

ขั้นตอนที่ 8  ตารางซิมเพลก็ซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 1  
จากข้ันตอนที่ 6 และ 7 แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนมาสรุปเป็นตาราง

ผลลัพธ์รอบที่ 1 ได้แก่ แถว / คือผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 6 ส่วนแถว / และ / เป็นผลลัพธ์ที่ได้
จากขั้นตอนที่ 7 จึงนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางด้านล่างนี้ 

 

 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/
 Z -2.35 0 2.15 0 0.85 0 375 /
 A1 3.01 0 -0.49 -1 -0.51 1 15 /
 X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 

 
ขั้นตอนที ่3/  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/

0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 
จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 พบว่า ในแถว R/

0 มีสัมประสิทธ์ิ
ตัวแปร X1  มีค่าติดลบ น่ันคือ (-2.35) แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4/ ต่อไป 

+ 

− 
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ขั้นตอนที่ 4/  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 ในแถว R/
0 มีสัมประสิทธ์ิที่ติดลบ

เพียงตัวเดียวคือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร X1  ดังนั้น การแก้ปัญหาซิมเพล็กซ์ในรอบที่ 2 น้ี จึงเลือก X1 
เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ X1 ซึ่งเป็นตัวแปรเข้าในการ
แก้ปัญหารอบสอง ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5/ 

 
ขั้นตอนที่ 5/  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X1 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R/

0 ซึ่งมีค่าติดลบ ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของ
ผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R/
1 นําเลข 3.01 ไปหารผลลัพธ์ 15 จะได้  . 4.98  โดยมี A1 เป็น Basis 

จากแถว R/
2 นําเลข 0.33 ไปหารผลลัพธ์ 75 จะได้ . 227.27 โดยมี X2 เป็น Basis 

จากผลหารในแถว R/
1 ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด คือ 4.98 จึงเลือกตัวแปร A1 เป็นตัวแปร

ออก และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X1 กับแถว R/
1 เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง 

a11 = 3.01 แสดงโดยการวงกลมที่เลข 3.01 ดังตารางด้านล่าง 
 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

  Z -2.35 0 2.15 0 0.85 0 375 /
   A1 3.01 0 -0.49 -1 -0.51 1 15 /
  X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 

 

ขั้นตอนที่ 6/  ทาํตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5/ ซึ่งมีค่าเทา่กับ 3.01 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 

จึงนําตัวเลข 3.01 หารตลอดทั้งแถว R/
1 และเมื่อ Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R/

1 จะทาํสัญลักษณ์ด้วย
การขีดบนตัวอักษรเป็น // และตัวแปร X1 จะเข้าไปเป็นตัวแปร Basis แทนตัวแปร A1 ดังตาราง
ด้านล่างนี้  
 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

 A1 3.013.01 
03.01 

0.493.01  
13.01 

0.513.01  
13.01 

153.04 //
  X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 

 

27.227
33.0

75

98.4
01.3

15

=

=
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ขั้นตอนที่ 7/  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot 
ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่า //  ในตารางจากขั้นตอนที่ 6/  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X1 จากตารางในขั้นตอนที่ 5/ ประกอบดัวยเลข (-2.35) ใน /

 และเลข 
(0.33) ใน /

  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-2.35) ใน /

  ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว //   
   ให้นําแถว /

 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตาไปยังตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-2.35) ในช่อง X1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (2.35) โดยการนําเลข 
(2.35) คูณตลอดแถว //แล้วจึงนําตัวเลขในแถว / บวกกับตัวเลขในแถวที่ // ที่คูณด้วยเลข 
(2.35) แล้ว และเมื่อเลข (-2.35) เป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น //  ได้
ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

  Z -2.35 0 2.15 0 0.85 0 375 //
  X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 // 2.35  X1 1 x 2.35 

= 2.35 
0 x 2.35 

= 0 
-0.16 x 2.35 

= -0.37 
-0.33 x 2.35 

= -0.77 
-0.17 x 2.35 

= -0.40 
0.33 x 2.35 

= 0.44 
4.98 x 2.35 

= 11.70 //:  Z 0 0 1.78 - 0.77 0.45 0.44 386.67 
 
 7.2  ทําเลข (0.33) ใน / ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว  // 

  วิธีการให้นําแถว / เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว //โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข 0.33 ในช่อง X1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (0.33) โดยการนําเลข 
(0.33) คูณตลอดแถว // แล้วจึงนําตัวเลขในแถว / ลบด้วยตัวเลขในแถวที่ // และเมื่อเลข 
(0.33) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น // ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

  X2 0.33 1 0.83 0 0.17 0 75 //
  X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 // 0.33  X1 1 x 0.33 

= 0.33 
0 x 0.33 

= 0 
-0.16 x 0.33 

= -0.05 
-0.33 x 0.33 

= -0.11 
-0.17 x 0.33 

= -0.06 
0.33 x 0.33 

= 0.11 
4.98 x 0.33 

= 1.64 //: X2 0 1 0.88 0.11 0.23 -0.11 73.36 
 
 

+

−
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ขั้นตอนที่ 8/ ตารางซิมเพล็กซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 2 
จากขั้นตอนที่ 6/ และ 7/ แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์มาลงตารางสรุปผลลัพธ์รอบที่ 2  ได้แก่ //,   //และ // นําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางได้ดังนี้ 

 

 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//: Z 0 0 1.78 - 0.77 0.45 0.44 386.67 //
  X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 //: X2 0 1 0.88 0.11 0.23 -0.11 73.36 
 
ขั้นตอนที ่3//  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/

0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 
จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 8/ พบว่า ในแถว R//

0 มีสัมประสิทธ์ิ
ตัวแปร S1 มีค่าติดลบ น่ันคือ (-0.77) แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4// ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 4//  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 8/ ในแถว R//
0 มีสัมประสิทธ์ิที่ติด

ลบเพียงตัวเดียวคือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร S1 ดังนั้น การแก้ปัญหาซิมเพล็กซ์ในรอบที่ 3 นี้ จึงเลือก 
S1 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ S1 ซึ่งเป็นตัวแปรเข้าในการ
แก้ปัญหารอบที่ 3 ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5// 

 
ขั้นตอนที่ 5//  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ S1 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าสัมประสิทธ์ิที่มีค่าติดลบ ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของ
ผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก ซึ่งจาก
คอลัมน์ S1 พบว่ามีสัมประสิทธ์ิตัวเดียวที่ไม่ติดลบคือ 0.11 ใน // โดยมี X2 เป็น Basis 

ดังนั้น จึงเลือกตัวแปร X2 ใน // เป็นตัวแปรออก และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือ
คอลัมน์ S1 กับแถว // เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a24 = 0.11 ดังตารางด้านล่าง 

 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//:    Z 0 0 1.78 -0.77 0.45 0.44 386.67 //

     X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 //:    X2 0 1 0.88 0.11 0.23 -0.11 73.36 

 

 

 

91.666
11.0

36.73
=
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ขั้นตอนที่ 6//  ทาํตัวเลข Pivot ให้เท่ากับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5// ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.11 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ

หนึ่ง จึงนําตัวเลข 0.11 หารตลอดทั้งแถว R//
2 และเมื่อ Pivot มีค่าเท่ากับ 1 จะทําสัญลักษณ์ด้วยการ

ขีดบนตัวอักษรเป็น ///  ดังตารางด้านล่างนี้  
 

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//

 X2 00.11 
10.11 

0.880.11 
0.110.11 

0.230.11 
0.110.11  

73.360.11  ///
 S1 0 9.09 8 1 2.09 -1 666.91 

 
ขั้นตอนที่ 7//  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot 
ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่า ///  ในตารางจากขั้นตอนที่ 6//  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ S1 จากตารางในขั้นตอนที่ 5// ประกอบดัวยเลข (-0.77) ใน //

  และ
เลข (-0.33) ใน //

  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-0.77) ใน //

  ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว ///   
   ให้นําแถว //

 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว /// โดยที่ยังเล็งสายตาไปยังตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-0.77) ในช่อง S1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 
  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (0.77) โดยการนําเลข 
(0.77) คูณตลอดแถว /// แล้วจึงนําตัวเลขในแถว // บวกกับตัวเลขในแถวที่ /// ที่คูณด้วยเลข 
(0.77) แล้ว และจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /// ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//:  Z 0 0 1.78 -0.77 0.45 0.44 386.67 ///

  S1 0 9.09 8 1 2.09 -1 666.91 ///0.77 
 S1 0 x 0.77 

= 0 

9.09 x 0.77 
= 6.7 

8 x 0.77 
= 6.16 

1 x 0.77 
= 0.77 

2.09 x 0.77 
= 1.61 

-1 x 0.77 
= -0.77 

666.91 x 0.77 

= 513.52 ///:  Z 0 6.7 7.94 0 2.06 -0.33 900.19 

 
 7.2  ทําเลข (-0.33) ใน // ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว  ///   
  วิธีการให้นําแถว // เป็นแถวตั้งตามด้วยแถว /// โดยท่ียังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือ (-0.33) ในช่อง S1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  

+ 
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  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (-0.33) โดยการนําเลข 
(0.33) คูณตลอดแถว /// แล้วจึงนําตัวเลขในแถว // บวกด้วยตัวเลขในแถวที่ /// และเมื่อเลข 
(-0.33) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /// ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//

  X1 1 0 -0.16 -0.33 -0.17 0.33 4.98 ///
 S1 0 9.09 8 1 2.09 -1 666.91 /// 0.33 S1 0 x 0.33 

= 0 

9.09 x 0.33 
= 3.00 

8 x 0.33 
= 2.64 

1 x 0.33 
= 0.33 

2.09 x 0.33 
= 0.69 

-1 x 0.33 
= -0.33 

666.91 x 0.33 

= 220.08 ///: X1 1 3.00 2.48 0 0.52 0 225.06 
 
 

ขั้นตอนที่ 8// ตารางซิมเพลก็ซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 3 
จากข้ันตอนที่ 6// และ 7// แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์มาลงตารางซิมเพล็กซ์สรุปผลลัพธ์

รอบที่ 3 ได้แก่ ///,  ///และ /// นําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางได้ดังนี้ 
 

 Basis X1 X2 X3 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์///: Z 0 0.67 7.94 0 2.06 -0.33 900.19 ///: X1 1 3.00 2.48 0 0.52 0 225.06 ///
 S1 0 9.09 8 1 2.09 -1 666.91 

 
ขั้นตอนที ่3///  ตรวจสอบผลลพัธ์ในแถว R///

0  ว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 
จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ์รอบที่ 3 ในขั้นตอนที่ 8// พบว่า 

แถว R///
0 สัมประสิทธ์ิตัวแปรพ้ืนฐานไม่มีค่าใดติดลบ ยกเว้นตัวแปรเทียม ซึ่งไม่มีค่าที่แท้จริง ดังนั้น 

ตารางดังกล่าวมีคําตอบที่ดีที่สุดตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์แล้ว จากตารางสามารถอ่านค่าตัวแปร Z 
ตามเป้าหมาย และค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ X1, X2 และ X3  ได้ดังนี้ 

ค่าตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ เป็นตัวเลขในตารางช่องผลลัพธ์ อยู่ในแถว /// หรือ
ตัวเลขในตําแหน่งมุมขวาบนสุด 

ค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ X1, X2 และ X3  จะดูจากช่องตัวแปร Basis ว่าอยู่ในแถว
ใด และค่าของตัวแปรนั้นจะอยู่ในช่องผลลัพธ์ด้านขวามือของตัวแปรนั้น จากตารางไม่พบ X2 และ X3    
ในช่อง Basis ดังน้ัน ค่า X2 และ X3  จึงเท่ากับศูนย์ 
 

ดังนั้นจากตารางด้านบน สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ 
  ค่าสูงสุดตามสมการเป้าหมาย Max Z =  900.19 
  ค่า X1 = 225.06     X2 = 0     และ   X3 = 0      
  ค่า S1 = 666.91      S2 = 0     และ   A1 = 0   Ans 

ค่า Z 

ค่า X1 

+ 
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จากเงื่อนไข
บังคับ 

 จากฟังก์ชั่นวัตถุประสงค ์

  4.4.3.2  วิธีปัญหาควบคู่ (Dual Problem)  
เป็นวิธีการหาคําตอบที่ง่าย เหมือนกับวิธีการหาคําตอบโดยค่าสูงสุดกรณีที่

เง่ือนไขบังคับเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) หรือกรณี ก แต่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา 2 ขั้นตอน 
โดยข้ันแรกต้องเปลี่ยนปัญหาเดิม (Min Z) ให้เป็นปัญหาควบคู่ (Max Z) แล้วหาค่า Max Z  โดยวิธี  
ซิมเพล็กซ์เช่นเดียวกับกรณีวิธี Big-M ก็จะได้คําตอบที่ดีที่สุดเป็นค่าที่เท่ากับปัญหาเดิม แต่คําตอบจะไม่
อยู่ตําแหน่งเดิม  

ในที่น้ีจะหาคําตอบกรณีสมการเป้าหมายเป็นค่าตํ่าสุด (Min Z) และมี
เครื่องหมายในเงื่อนไขบังคับมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) ด้วยตัวอย่างที่ 4.10 ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 4.10  จากปัญหากําหนดการเชิงเส้น จงแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ 

 60  70  

         
        40  10     2,400 

        10  15     2,100 

           5  15     1,000 

                       ,     0 

 
ขั้นตอนที่ 1  นําปญัหาเดิมจากโจทย์มาถอดสัมประสิทธิ์ลงในตารางใหม่   
 จากโจทย์มีตัวแปรไม่พ้ืนฐาน 2 ตัวแปร คือ X1 และ X2 สร้างตารางเพื่อถอด
สัมประสิทธ์ิจึงประกอบด้วยคอลัมน์ X1, X2 และผลลัพธ์ (ตัวเลขหลังเครื่องหมายอสมการในสมการ
เง่ือนไขบังคับ) รวมเป็น 3 คอลัมน์ ส่วนด้านแถวนอนประกอบด้วยสมการเง่ือนไขบังคับ 3 สมการ 
และฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ รวมเป็น 4 แถว ดังต่อไปนี้  
 60  70  

        
       40  10     2,400 

       10  15     2,100 

          5  15     1,000 

                      ,     0 

 
ขั้นตอนที่ 2  เปลี่ยนแถวนอนและแถวตั้งจากตารางข้างต้นใหเ้ปน็ตรงกันข้าม  
 จากตารางในขั้นตอนที่ 1 มีแถวนอน 4 แถว แถวต้ังหรือคอลัมน์ 3 คอลัมน์ นํามาสลับ
หรือเปลี่ยนหรือสลับเป็นตรงกันข้าม ได้ตารางใหม่ที่มีแถวนอน 3 แถว และแถวตั้ง 4 คอลัมน์ ดังนี้ 
 คอลัมน์ที่ 1 หรือ X1 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 4 ตัว ได้แก่ 40, 10, 5 และ 60 จะถูกนําไปใส่ใน
แถวนอนที่ 1 ในตารางใหม่ 

X1 X2 ผลลัพธ ์
40 
10 
5 

10 
15 
15 

2,400 
2,100 
1,000 

60 70  
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 คอลัมน์ที่ 2 หรือ X2 มีค่าสัมประสิทธ์ิ 4 ตัว ได้แก่ 10, 15, 15 และ 70 จะถูกนําไปใส่
ในแถวนอนที่ 2 ในตารางใหม่  
 คอลัมน์ที่ 3 หรือผลลัพธ์ มีค่าผลลัพธ์ 3 ตัว ได้แก่ 2,400, 2,100 และ 1,000 จะถูก
นําไปใส่ในแถวนอนที่ 3 ในตารางใหม่  
 โดยกําหนดตัวแปรในแถวตั้งใหม่คือ Y1, Y2 และ Y3 และตัวแปรเหล่าน้ีจะเป็นตัวแปรตัว
ใหม่ของสมการควบคู่ โดยที่คอลัมน์สุดท้ายยังเป็นค่าผลลัพธ์ ได้ดังนี้ 
 

Y1 Y2 Y3 ผลลัพธ ์
40 
10 

10 
15 

5 
15 

60 
70 

2,400 2,100 1,000  

 
ขั้นตอนที่ 3  เปลี่ยนเครื่องหมายจากสมการเดิมให้เป็นตรงกันข้ามเพื่อสร้างปัญหาควบคู่ (Dual 

Problem) ได้ดังนี้  
  มีหลักการในสร้างปัญหาควบคู่ดังนี้  

- ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เปลี่ยนจาก Min เป็น Max  

- เครื่องหมายในเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนจาก ≥ เป็น ≤  
- ให้ตัวแปร Y1, Y2 และ Y3 เป็นตัวแปรไม่พ้ืนฐาน (Non Basis) ส่วนตัวแปร X1 
และ X2 เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) 

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 สามารถสร้างปัญหาควบคู่ใหม่ได้ดังนี้ 
 2,400  2,100 1,000  

        
       40  10 5         60 

       10  15  15     70 

                                , ,     0 

 

แล้วดําเนินการต่อเหมือนกับวิธีการแก้ปัญหากรณีสมการเป้าหมายเป็นค่าสูงสุด (Max Z) 
หรือกรณีลักษณะ ก ได้ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 4  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน แบ่งเป็น 

4.1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้
เป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=)  จากโจทย์มีสมการเงื่อนไขบังคับจํานวน 2 สมการ โดยการบวกตัวแปร
ส่วนขาด (Slack) เข้าไป แต่กรณีน้ีจะให้ X1 และ X2 เป็นตัวแปรส่วนขาดหรือตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) 
ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายตัวแปร X1 และ X2 เป็นตัวแปรเพื่อการตัดสินใจที่ต้องการหาคําตอบ 
ดังนี้  

นําไปสร้างเป็น
เงื่อนไขบังคับ 

นําไปสร้างเป็น
สมการเป้าหมาย 
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 จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1; 40  10 5         60  

จะได้    40  10 5   1      60  ……………… R1 

        0  

จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2 ;  10  15  15     70 

จะได้    10  15  15  2    70  ……………… R2 

        0  

โดยเรียก X1 และ X2 ว่าเป็นตัวแปรขาด  
 

4.2) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย แล้วย้ายข้างสมการ
เป้าหมายไปด้านซ้ายมือของสมการเดิม  

จาก   2,400  2,100 1,000  

บวก 0X เข้าไปในสมการเปา้หมาย 
จะได้   2,400  2,100 1,000  0 1  0 2 
ย้ายข้างสมการเป้าหมาย 
จะได้   2,400  2,100 1,000  0 1  0 2 ……………… R0 

 
ขั้นตอน 5  สร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องตน้ 
 จากข้ันตอนที่ 4 พบว่ามีตัวแปร Basis จํานวน 3 ตัวแปร คือ Y1, Y2, Y3 และตัวแปรไม่
พ้ืนฐาน (Non Basis) จํานวน 2 ตัวแปรคือ X1 และ X2 จึงทําให้ตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้นของ
แบบจําลอง แสดงดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์
 Z -2,400 -2,100 -1,000 0 0 0 
 X1 40 10 5 1 0 60 
 X2 10 15 15 0 1 70 

 
ขั้นตอนที่ 6  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่าแถว R0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร Y1, Y2 และ Y3 มีค่าติด
ลบเท่ากับ (-2,400), (-2,100) และ (-1,000) ตามลําดับ แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอน
ที่ 4 ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 7  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดหรือติดลบมากที่สุด เพ่ือ
เป็นตัวแปรที่สามารถทําให้ค่า Z เพ่ิมขึ้นได้มากที่สุด จากตารางในขั้นตอนที่ 5 พบว่า ตัวแปร Y1 มีค่า
สัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดคือ (-2,400) ดังนั้นจึงเลือก Y1 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้
ด้านบนของคอลัมน์ Y1 และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ ดังตารางด้านล่างใน
ขั้นตอนที่ 8 

 
ขั้นตอนที่ 8  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ Y1 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R0 ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R1 นําเลข 40  ไปหารผลลัพธ์ 60  จะได้  1.5  โดยมี X1 เป็น Basis 

จากแถว R2 นําเลข 10  ไปหารผลลัพธ์ 70  จะได้  7     โดยมี X2 เป็น Basis 

ดังนั้นจึงเลือกตัวแปร X1 เป็นตัวแปรออก และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ Y1 
กับแถว R1 ที่มี X1 เป็นตัวแปรออก เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a11 = 40 แสดงโดยการวงกลม 
ดังตารางด้านล่าง 

 
 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์

   Z -2,400 -2,100 -1,000 0 0 0 
   X1 40 10 5 1 0 60 
   X2 10 15 15 0 1 70 

 

ขั้นตอนที่ 9  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 8 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 40 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 

โดยนําตัวเลข 40 หารตลอดทั้งแถว R1 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R1 จะทําสัญลักษณ์ด้วย
การขีดบนตัวอักษรเป็น / และตัวแปร Y1 จะเข้าไปเป็นตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) แทนตัวแปร X1 ดัง
ตารางด้านล่างนี้  

 

 
 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์40    X1 4040 

1040 
540 

140 

040 
6040 

/
   Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 

 

7
10

70

5.1
40

60

=

=
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ขั้นตอนที่ 10  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 เป็นการทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ Y1 ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า 
Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือค่า /  ในตารางจากขั้นตอนที่ 9  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ Y1 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 8 ประกอบดัวยเลข (-2,400) ใน R0 
และเลข (10) ใน R2 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 10.1  ทําเลข (-2,400) ใน R0 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว /   
   วิธีการให้นําแถว R0 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถวที่ค่า Pivot เป็นหนึ่ง หรือแถว / 
โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-2,400) ในช่อง Y1 จากตารางตัวเลขทั้งสองมี
ค่าไม่เท่ากัน จึงนําเลข (2,400) คูณตลอดแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R0 บวกกับตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (2,400) แล้ว และเมื่อเลข (2,400) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบน
ตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  
 

 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์
 Z -2,400 -2,100 -1,000 0 0 0 /

 Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 /2,400 
Y1 1 x 2,400 

= 2,400 
0.25 x 2,400 

= 600 
0.125 x 2,400 

= 300 
0.025 x 2,400 

= 60 
0 x 2,400 

= 0 
1.5 x 2,400 

= 3,600 /
 Z 0 -1,500 -700 60 0 3,600 

 
 10.2  ทําเลข (10) ใน R2 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว /  
  วิธีการให้นําแถว R2 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (10) ในช่อง Y1 ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่า
เท่ากับ (10) โดยการนําเลข (10) คูณตลอดแถว / แล้วจึงนําตัวเลขในแถว R2 ลบด้วยตัวเลขในแถว
ที่ / ที่คูณด้วยเลข (10) แล้ว และเมื่อเลข (10) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบน
ตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์
 X2 10 15 15 0 1 70 /

 Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 / 10 Y1 1 x 10 
= 10 

0.25 x 10 
= 2.5 

0.125 x 10 
= 1.25 

0.025 x 10 
= 0.25 

0 x 10 
= 0 

1.5 x 10 
= 15 /

 X2 0 12.5 13.75 -0.25 1 55 

 

+ 

− 



 
180 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

ขั้นตอนที่ 11 ตารางซิมเพลก็ซ์สรปุผลลัพธ์รอบที่ 1 
จากข้ันตอนที่ 9 และ 10 แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนมาสรุปผลลัพธ์ 

ได้แก่ แถว /  / และ / นําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ผลลัพธ์รอบที่ 1 ได้ดังนี้ 
 

 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์/
 Z 0 -1,500 -700 60 0 3,600 /
 Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 /
 X2 0 12.5 13.75 -0.25 1 55 

 
ขั้นตอนที ่6/  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/

0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบอยู่หรือไม่ 
จากตารางในขั้นตอนที่ 11 พบว่าแถว R/

0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร Y2 และ Y3 มีค่าติดลบ
ซึ่งเท่ากับ (-1,500) และ (-700) ตามลําดับ แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 7/ ต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 7/  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดหรือติดลบมากที่สุด คือ 
ตัวแปร Y2 มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดคือ (-1,500) ดังนั้นจึงเลือก Y2 เป็นตัวแปรเข้า และจะทํา
สัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ Y2 และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ 
ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 8/ 

 
ขั้นตอนที่ 8/  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ Y2 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R/

0 ถ้าผลหารหรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับ
สัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R/
1  นําเลข 0.25  ไปหารผลลัพธ์ 1.5  จะได้  .. 6  โดยมี Y1 เป็น Basis 

จากแถว R/
2   นําเลข 12.5 ไปหารผลลัพธ์ 55 จะได้  . 4.4  โดยมี X2 เป็น Basis 

ดังนั้นจึงเลือกตัวแปร X2 เป็นตัวแปรออก และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ Y2 
กับแถว R/

2 ที่มี X2 เป็นตัวแปรออก เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a22 = 12.5 แสดงโดยการ
วงกลม ดังตารางด้านล่าง 

 
 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์/

    Z 0 -1,500 -700 60 0 3,600 /
    Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 /
     X2 0 12.5 13.75 -0.25 1 55 

 

4.4
5.12

65

6
25.0

5.1

=

=
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ขั้นตอนที่ 9/  ทาํตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 8/ ซึ่งมีค่าเทา่กับ 12.5 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 

โดยนําตัวเลข 12.5 หารตลอดทั้งแถว / และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว / จะทําสญัลักษณ์
ด้วยการขีดบนตัวอักษรเป็น // และตัวแปร Y2 จะเข้าไปเป็นตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) แทนตัวแปร X2 
ดังตารางด้านล่างนี้  

 

 
 Basis Y1 Y2 Y3 X1 X2 ผลลัพธ ์/12.5  

X2 012.5 
12.512.5 

13.7512.5  
0.2512.5  

112.5 5512.5 //
 Y2 0 1 1.1 -0.02 0.08 4.4 

 
ขั้นตอนที่ 10/  ทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 เป็นการทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ Y2 ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า 
Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือค่า //  ในตารางจากขั้นตอนที่ 9/  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ Y2 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 8/ ประกอบดัวยเลข (-1,500) ใน / 
และเลข (0.25) ใน /   ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 10.1  ทําเลข (-1,500) ใน / ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว //    
   วิธีการให้นําแถว / เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-1,500) ในช่อง Y2 จากตารางตัวเลขทั้งสองมีค่าไม่เท่ากัน จึงนําเลข 
(1,500) คูณตลอดแถว // แล้วจึงนําตัวเลขในแถว / บวกกับตัวเลขในแถวที่ // ที่คูณด้วยเลข 
(1,500) แล้ว และเมื่อเลข (-1,500) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น //  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  
 

 Basis Y1 Y2 Y1 X1 X2 ผลลัพธ ์/
  Z 0 -1,500 -700 60 0 3,600 //

 Y2 0 1 1.1 -0.02 0.08 4.4 //1,500 
Y2 0 x 1,500 

= 0 
1 x 1,500 
= 1,500 

1.1 x 1,500 
= 1,650 

-0.02 x 1,500 
= -30 

0.08 x 1,500 
= 120 

4.4 x 1,500 
= 6,600 //

 Z 0 0 950 30 120 10,200 

 
 10.2  ทําเลข (0.25) ใน /  ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถว //  
  วิธีการให้นําแถว / เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (0.25) ในช่อง Y2 ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มี

+ 
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ค่าเท่ากับ (0.25) โดยการนําเลข (0.25) คูณตลอดแถว //แล้วจึงนําตัวเลขในแถว / ลบด้วย
ตัวเลขในแถวที่ // ที่คูณด้วยเลข (0.25) แล้ว และเมื่อเลข (0.25) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์
โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น //  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  
 

 Basis Y1 Y2 Y1 X1 X2 ผลลัพธ ์/
  Y1 1 0.25 0.125 0.025 0 1.5 //

 Y2 0 1 1.1 -0.02 0.08 4.4 //0.25 
Y2 0 x 0.25 

= 0 
1 x 0.25 
= 0.25 

1.1 x 0.25 
= 0.275 

-0.02 x 0.25 
= -0.005 

0.08 x 0.25 
= 0.02 

4.4 x 0.25 
= 1.1 //

 Y1 1 0 -0.15 0.03 -0.02 0.4 

 
ขั้นตอนที่ 11/ นําคา่ใหม่ที่ได้ทุกแถวจากขั้นตอนที่ 9/ และ 10/ มาใส่ตารางซิมเพล็กซ์ผลลัพธ์รอบที่ 2 

จากขั้นตอนที่ 9/ และ 10/ แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอน ได้แก่ แถว //  // และ // จึงนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์รอบที่ 2 ได้ดังตาราง
ด้านล่างนี้ 

 

 Basis Y1 Y2 Y1 X1 X2 ผลลัพธ ์//
 Z 0 0 950 30 120 10,200 //
 Y1 1 0 -0.15 0.03 -0.02 0.4 //
 Y2 0 1 1.1 -0.02 0.08 4.4 

 
ขั้นตอนที ่6//  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R//

0  ว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิติดลบอยู่หรือไม่ 
จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 11/ พบว่า ในแถว R//

0 ไม่มี
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรใดมีค่าติดลบ น่ันแสดงว่า ตารางดังกล่าวมีคําตอบที่ ดีที่สุดตามฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์แล้ว จากตารางสามารถอ่านค่าตัวแปร Z ตามเป้าหมาย และค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ 
X1 และ X2 ได้ดังนี้ 

ค่าตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ เป็นตัวเลขในตารางช่องผลลัพธ์ อยู่ในแถว // หรือ
ตัวเลขในตําแหน่งมุมขวาบนสุด 

ค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ X1 และ X2 จะดูจากแถว // ในช่องคอลัมน์ตัวแปร X1 
และ X2 ตามลําดับ (ซึ่งจะแตกต่างจากการดูผลลัพธ์ในตารางกรณีปัญหาแบบ ก)  
 

ดังนั้นจากตารางด้านบน สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ 
  ค่าตํ่าสุดตามสมการเป้าหมาย Min Z = 10,200 
  ค่า X1 = 30  และ   X2 = 120       Ans 

 

− 

ค่า Z 
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4.4.4 ปัญหาฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) หรือค่าต่ําสุด (Min Z) เงื่อนไข
บังคับเป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=)  

 หลักการต้ังผลลัพธ์เบื้องต้นหรือการจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน กรณีเง่ือนไขบังคับ
เป็นเครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยการนําตัวแปรเทียมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
(สุทธิมา, 2555: 84 และ สมพล, 2544: 93)  

1) ให้บวก (+) ตัวแปรเทียม (Artificial Variable) โดยใช้สัญลักษณ์ “A” เข้าไปใน
สมการเง่ือนไขบังคับ แล้วจึงเปลี่ยนเงื่อนไขบังคับน้ันให้มีเครื่องหมายเท่ากับ (=)  

2) พิจารณาว่าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์น้ันเป็น Max หรือ Min โดย 
2.1)  ถ้าเป็น Max  ให้เติม –A  ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ 
2.2)  ถ้าเป็น Min  ให้เติม +A  ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ 
โดยที่ A คือ เลขบวกที่มีค่ามาก หรือ A → ∞  

3) ตัวแปรเทียมจะทําหน้าที่เป็นตัวแปรพ้ืนฐาน  
4) ในตารางสุดท้ายที่มีคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ตัวแปรเทียม (A) จะต้องมีค่าเท่ากับ

ศูนย์  
  

 ส่วนสมการเงื่อนไขบังคับที่มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤)  และมากกว่าหรือ
เท่ากับ (≥) ใช้หลักการเดิมที่ได้กล่าวไว้ในลักษณะก่อนหน้าน้ีแล้ว หลักการแก้ปัญหาทั้งกรณีที่ฟังก์ช่ัน
วัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max Z) และฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าตํ่าสุด (Min Z) จะมีใช้หลักการ
เดียวกัน ในที่น้ีจะขออธิบายด้วยตัวอย่างที่ 4.11 ซึ่งมีเง่ือนไขบังคับทั้งเครื่องหมายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ (≤) และเครื่องหมายเท่ากับ (=) เพ่ือให้เข้าใจวิธีการอย่างชัดเจนไปพร้อมกัน 
 
ตัวอย่างที่ 4.11  จากตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น จงแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์ 
  5 7  

         
                  2      60 

                  4      120 

         2      80 

                ,      0 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน  แบ่งเป็น 

1.1) เปลี่ยนเครื่องหมายอสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็น
เครื่องหมายเท่ากับ (=) โดยการบวกตัวแปรส่วนขาด (S) เข้าไป ดังนี้  
จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1; 2    60   

จะได้   2    60   ……………… R1 
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       0 

จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2; 4    120   

จะได้   4    120   ……………… R2 

      0 

1.2) การจัดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกรณีสมการเงื่อนไขบังคับให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ 
(=)  โดยการบวกตัวแปรเทียม (A) เข้าไป ดังนี้  

  จากสมการเงื่อนไขบังคับที่ 3;    2      80  

จะได้    2      80  ……………… R3 

                 0 
 

โดยเรียก S1, S2 ว่าเป็นตัวแปรขาด   และเรยีก A1 ว่าเป็นตัวแปรเทียม 
1.3) ขั้นตอนการนํา 0S บวกเพ่ิมเข้าไปในสมการเป้าหมาย และเติม –A เข้าไปในฟังก์ช่ัน

วัตถุประสงค์ (ถ้าเป็น Max ให้เติม –A  ถ้าเป็น Min ให้เติม +A) 

  5 7  0 0  

1.4) ย้ายข้างสมการเป้าหมายไปด้านซ้ายมือของสมการเดิม  
จะได้   5 7  0 0 0  ……………… R0 

 
ขั้นตอน 2  การสร้างตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้น 
 จากข้ันตอนที่ 1 พบว่ามีตัวแปรพ้ืนฐาน จํานวน 3 ตัวแปร คือ S1 , S2 และ A1 และตัว
แปรไม่พ้ืนฐาน จํานวน 2 ตัวแปรคือ X1 และ X2 จึงทําให้ตารางซิมเพล็กซ์เบื้องต้นของแบบจําลอง 
แสดงดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์
 Z -5 -7 0 0 1 0 
 S1 2 0 1 0 0 60 
 S2 0 4 0 1 0 120 
 A1 1 2 0 0 1 80 

 
ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R0 ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่าแถว R0 มีค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปร X1 และ X2 มีค่าติดลบ 
คือ (-5) และ (-7) ตามลําดับ แสดงว่าตารางนี้ต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 4  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

การเลือกตัวแปรเข้าจะเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุด หรือมีค่าติดลบมากที่สุด 
เพ่ือเป็นตัวแปรที่สามารถทําให้ค่า Z เพ่ิมขึ้นได้มากที่สุด จากตารางในขั้นตอนที่ 2 พบว่า ตัวแปร X2 
มีค่าสัมประสิทธ์ิน้อยที่สุดคือเลข (-7) ดังนั้นจึงเลือก X2 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้
ด้านบนของคอลัมน์ X2 และจะแสดงสัญลักษณ์ไปตลอดการหาคําตอบของรอบนี้ ดังตารางด้านล่างใน
ขั้นตอนที่ 5 

 
ขั้นตอนที่ 5  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย (ยกเว้นค่าติดลบและศูนย์) ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R0 และ R1 ถ้าผลหาร
หรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัว
แปรออก 

จากแถว R2 นําเลข 4  ไปหารผลลัพธ์ 120  จะได้  30  โดยมี S2 เป็น Basis 

จากแถว R3 นําเลข 2  ไปหารผลลัพธ์ 80    จะได้  40  โดยมี A1 เป็น Basis 

ดังนั้น จึงเลือกตัวแปร S2 เป็นตัวแปรออก (ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด) และเกิดจุดตัดระหว่าง
ตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X2 กับแถว R2 ที่มี S2 เป็นตัวแปรออกเป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a22 = 4 
แสดงโดยการวงกลมดังตารางด้านล่าง 

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์

 Z -5 -7 0 0 1 0 
 S1 2 0 1 0 0 60 
 S2 0 4 0 1 0 120 
 A1 1 2 0 0 1 80 

 

ขั้นตอนที่ 6  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4 จะทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับหนึ่ง 

โดยการนําตัวเลข 4 หารตลอดทั้งแถว R2 และเมื่อค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 แถว R2 จะทําสัญลักษณ์
ด้วยการขีดบนตัวอักษรเป็น / และตัวแปร X2 จะเข้าไปเป็นตัวแปรพ้ืนฐาน (Basis) แทนตัวแปร S2 
ดังตารางด้านล่างนี้ 

 

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์4  S2 04 

44 
04 

14 
04 

1204  /
 X2 0 1 0 0.25 0 30 

40
2

80

30
4

120

=

=
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ขั้นตอนที่ 7  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot นั่นก็คือ คอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X2 ให้มีค่า
เป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือค่า /  ในตารางจากขั้นตอนที่ 6  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X2 จากตารางเบื้องต้นในขั้นตอนที่ 1 ประกอบดัวยเลข (-7) ใน R0 และ
เลข (1) ใน R3 ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-7) ใน R0 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /   
   วิธีการให้นําแถว R0 เป็นแถวตั้งแถวแรก แล้วตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งสายตัว 
ในช่อง X2 จากตารางตัวเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (7) โดยการนําเลข 
(7) คูณตลอดแถว / แล้วนําตัวเลขแถว R0 บวกกับตัวเลขในแถวที่ / ที่คูณด้วยเลข (7) แล้ว และ
เมื่อเลข (-7) เป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์
 Z -5 -7 0 0 1 0 /
 X2 0 1 0 0.25 0 30 / 7  X2 0 x 7 

= 0 
1 x 7 
= 7 

0 x 7 
= 0 

0.25 x 7 
= 1.75 

0 x 7  
= 0 

30 x 7 
= 210 /

 Z -5 0 0 1.75 1 210 

 
 7.2  ทําเลข (2) ใน R3 ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว /  
  วิธีการให้นําแถว R3 เป็นแถวตั้งตามด้วยแถว / โดยที่ยังเล็งไปที่ช่อง X2 ซึ่งเลขทั้ง
สองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงนําตัวเลข (2) คูณตลอดแถว / แล้วนําแถว R3 ลบด้วยตัวเลขในแถวที่ / 
ที่คูณด้วยเลข (2) แล้ว และเมื่อเลข (2) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /  ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์

 A1 1 2 0 0 1 80 /
 X2 0 1 0 0.25 0 30 / 2  X2 0 x 2 

=0 
1 x 2 
= 2 

0 x 2 
= 0 

0.25 x 2 
= 0.5 

0 x 2 
= 0 

30 x 2 
= 60 /

 A1 1 0 0 -0.5 1 20 
 
 
 
 

+ 

− 



 
187 บทท่ี 4  การแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้น 

ขั้นตอนที่ 8  ตารางซิมเพลก็ซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 1  
จากข้ันตอนที่ 6 และ 7 แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนมาสรุปผลลัพธ์ 

ได้แก่ แถว /, / , / และ /  ยกเว้นแถว   ที่มีค่าเป็นศูนย์แล้วจึงเปลี่ยนช่ือเป็นแถว / ได้
เลย การนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ผลลัพธ์รอบที่ 1 ดังนี้ 

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

 Z -5 0 0 1.75 1 210 /
 S1 2 0 1 0 0 60 /
 X2 0 1 0 0.25 0 30 /
 A1 1 0 0 -0.5 1 20 

 

 

ขั้นตอนที ่3/  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/
0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 พบว่า ในแถว R/
0 มี

สัมประสิทธ์ิตัวแปร X1 มีค่าติดลบ น่ันคือ (-5) แสดงว่าตารางนี้ยังต้องหาคําตอบในขั้นตอนที่ 4/ 
ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4/  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 1 ในขั้นตอนที่ 8 ในแถว R/
0 มีสัมประสิทธ์ิที่ติดลบ

เพียงตัวเดียวคือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร X1  ดังนั้น การแก้ปัญหาซิมเพล็กซ์ในรอบที่ 2 น้ี จึงเลือก X1 
เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ X1 ซึ่งเป็นตัวแปรเข้าในการ
แก้ปัญหารอบที่สอง ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5/ 

 
ขั้นตอนที่ 5/  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  

วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X1 
ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R/

0 ซึ่งมีค่าติดลบและค่าใน R/
2 ที่มีค่าเป็นศูนย์ ถ้า

ผลหารหรืออัตราส่วนของผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะ
เป็นตัวแปรออก 

จากแถว R/
1 นําเลข 2 ไปหารผลลัพธ์ 60 จะได้  30  โดยมี S1 เป็น Basis 

จากแถว R/
3 นําเลข 1 ไปหารผลลัพธ์ 20 จะได้  20  โดยมี A1 เป็น Basis 

จากผลหารในแถว R/
3 ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด คือ 20 จึงเลือกตัวแปร A1 เป็นตัวแปรออก 

และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ X1 กับแถว R/
3 เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a31 = 1 

แสดงโดยการวงกลม ดังตารางด้านล่าง 
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 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

   Z -5 0 0 1.75 1 210 /
   S1 2 0 1 0 0 60 /
   X2 0 1 0 0.25 0 30 /
   A1 1 0 0 -0.5 1 20 

 

ขั้นตอนที่ 6/  ทําตัวเลข Pivot ให้เทา่กับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5/ ซึ่งมีคา่เท่ากับ 1 แล้วขั้นตอนนี้จึงเปลี่ยนช่ือแถว /  

เป็นแถว // ได้เลย และตัวแปร X1 จะเข้าไปเป็นตัวแปร Basis แทนตัวแปร A1 ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/
 A1 1 0 0 -0.5 1 20 //
 X1 1 0 0 -0.5 1 20 

 
 

ขั้นตอนที่ 7/  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot 
ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่า //  ในตารางจากขั้นตอนที่ 6/  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X1 จากตารางในขั้นตอนที่ 5/ ประกอบดัวยเลข (-5) ใน /

  และเลข (2) 
ใน /

  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เลขทั้งสองเป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-5) ใน /

  ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว //   
   ให้นําแถว /

 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตาไปยังตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-5) ในช่อง X1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  
  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (5) โดยการนําเลข (5) 
คูณตลอดแถว //แล้วจึงนําตัวเลขในแถว / บวกกับตัวเลขในแถวที่ // ที่คูณด้วยเลข (5) แล้ว 
และเมื่อเลข (-5) เป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น // ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

   Z -5 0 0 1.75 1 210 //
 X1 1 0 0 -0.5 1 20 // 5  X1 1 x 5 

= 5 
0 x 5 
= 0 

0 x 5 
= 0 

-0.50 x 5 
= -2.5 

1 x 5 
= 5 

20 x 5 
= 100 //:  Z 0 0 0 -0.75 6 310 

20
1

20

30
2

60

=

=

+ 
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 7.2  ทําเลข (2) ใน / ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว  // 

  วิธีการให้นําแถว / เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว // โดยที่ยังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข 2 ในช่อง X1 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเลขทั้งสองมีค่าไม่
เท่ากัน จึงนําเลข (2) คูณตลอดทั้งแถว //  แล้วจึงนําแถว / ลบด้วยแถว // ที่คูณด้วย (2) แล้ว 
และเมื่อเลข (2) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น // ได้ดังตาราง
ด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์/

 S1 2 0 1 0 0 60 //
 X1 1 0 0 -0.5 1 20 // 2.35 X1 1 x 2 

= 2 
0 x 2 
= 0 

0 x 2 
= 0 

-0.50 x 2 
= -1 

1 x 2 
= 2 

20 x 2 
= 40 //

 S1 0 0 1 1 -2 20 
 
 

ขั้นตอนที่ 8/ ตารางซิมเพล็กซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 2 
จากข้ันตอนที่ 6/ และ 7/ แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์รอบที่ 2 ได้แก่ //, //, //  

และ // จึงการนําแถวใหม่ที่ได้แสดงในตารางซิมเพล็กซ์ผลลัพธ์รอบที่ 2 ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//: Z 0 0 0 -0.75 6 310 //
 S1 0 0 1 1 -2 20 //: X2 0 1 0 0.25 0 30 //: X1 1 0 0 -0.5 1 20 

 
 

ขั้นตอนที ่3//  ตรวจสอบผลลัพธ์ในแถว R/
0  ว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 8/ พบว่า ในแถว R//
0 มี

สัมประสิทธ์ิตัวแปร S2  มีค่าติดลบ แสดงว่าตารางนี้ยังไม่มีคําตอบที่เหมาะสมแล้ว จึงต้องเข้าสู่
ขั้นตอน 4// ต่อไป  

 

ขั้นตอนที่ 4//  การเลือกตัวแปรเขา้ Basis  

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 2 ในขั้นตอนที่ 8/ ในแถว R//
0 มีสัมประสิทธ์ิที่ติด

ลบเพียงตัวเดียวคือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปร S2  ดังนั้น การแก้ปัญหาซิมเพล็กซ์ในรอบที่ 3 น้ี จึงเลือก 
S2 เป็นตัวแปรเข้า และจะทําสัญลักษณ์ลูกศรไว้ด้านบนของคอลัมน์ S2 ซึ่งเป็นตัวแปรเข้าในการ
แก้ปัญหารอบที่สาม ดังตารางด้านล่างในขั้นตอนที่ 5// 

− 
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ขั้นตอนที่ 5//  เลือกตัวแปรออกจาก Basis  
วิธีการเลือกตัวแปรออกจาก Basis ให้นําตัวเลขสัมประสิทธ์ิในคอลัมน์ตัวแปรเข้าหรือ X1 

ไปหารผลลัพธ์ในคอลัมน์สุดท้าย ทั้งนี้ยกเว้นค่าใน R//
0 และ R//

3 ซึ่งมีค่าติดลบ ถ้าผลหารหรือ
อัตราส่วนของผลลัพธ์กับสัมประสิทธ์ิของแถวใดมีค่าตํ่าสุด ตัวแปรพ้ืนฐานในแถวนั้นจะเป็นตัวแปรออก 

จากแถว R//
1 นําเลข 1 ไปหารผลลัพธ์ 20  จะได้  20  โดยมี S1 เป็น Basis 

จากแถว R//
2 นําเลข 0.25 ไปหารผลลัพธ์ 30 จะได้  . 120  โดยมี X2 เป็น Basis 

จากผลหารในแถว R//
1 ให้ค่าอัตราส่วนตํ่าสุด คือ 20 จึงเลือกตัวแปร S1 เป็นตัวแปรออก 

และเกิดจุดตัดระหว่างตัวแปรเข้าคือคอลัมน์ S2 กับแถว R//
1 เป็นจุดหมุนหรือ Pivot ที่ตําแหน่ง a14 = 1 

แสดงโดยการวงกลม ดังตารางด้านล่าง 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//:   Z 0 0 0 -0.75 6 310 //
   S1 0 0 1 1 -2 20 //:   X2 0 1 0 0.25 0 30 //:   X1 1 0 0 -0.5 1 20 

 

ขั้นตอนที่ 6//  ทาํตัวเลข Pivot ให้เท่ากับ 1   
จากค่า Pivot ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5/ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 แล้วขั้นตอนนี้จึงเปลี่ยนช่ือแถว //  

เป็นแถว /// ได้เลย และตัวแปร S2 จะเข้าไปเป็นตัวแปร Basis แทนตัวแปร S1 ดังตารางด้านล่าง 
 
 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//
   S1 0 0 1 1 -2 20 ///

   S2 0 0 1 1 -2 20 
 
 

ขั้นตอนที่ 7//  ทําให้ค่าอื่นๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์ (ยกเว้นค่า Pivot) 
 การทําให้ค่าอ่ืนๆ ในคอลัมน์เดียวกับ Pivot ให้มีค่าเป็นศูนย์โดยการเทียบกับค่า Pivot 
ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือค่า ///  ในตารางจากขั้นตอนที่ 6//  
 ซึ่งค่าในคอลัมน์ X1 จากตารางในขั้นตอนที่ 5// ประกอบดัวยเลข (-0.75) ใน // เลข (-
0.25) ใน // และเลข (-0.5) ใน //

  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องแยกทําให้เป็นศูนย์ทีละตารางได้ดังนี้ 
 7.1  ทําเลข (-0.75) ใน //

  ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว ///   
   ให้นําแถว //

 เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว /// โดยท่ียังเล็งสายตาไปยังตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข (-0.75) ในช่อง S2 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1  

120
25.0

30

20
1

20

=

=
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  ซึ่งเลขทั้งสองตัวมีค่าไม่เท่ากัน จึงทําให้ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ (0.75) โดยการนําเลข 
(0.75) คูณตลอดแถว ///แล้วจึงนําตัวเลขในแถว // บวกกับตัวเลขในแถวที่ /// ที่คูณด้วยเลข 
(0.75) แล้ว และเมื่อเลข (-0.75) เป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /// ได้
ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//
   Z 0 0 0 -075 6 310 ///
   S2 0 0 1 1 -2 20 // 0.75   S2 0 x 0.75 

= 0 
0 x 0.75 

= 0 
1 x 0.75 
= 0.75 

1 x 0.75 
= 0.75 

-2 x 0.75 
= -1.5 

20 x 0.75 
= 15 ///:  Z 0 0 0.75 0 4.5 325 

 
 7.2  ทําเลข (0.25) ใน // ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว  /// 

  วิธีการให้นําแถว // เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว /// โดยท่ียังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข 0.25 ในช่อง S2 ขณะที่ค่า pivot มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเลขทั้งสองมีค่าไม่
เท่ากัน จึงนําเลข (0.25) คูณตลอดทั้งแถว /// แล้วจึงนําแถว // ลบด้วยแถว /// ที่คูณด้วย 
(0.25) แล้ว และเมื่อเลข (0.25) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /// 
ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
  

 
 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//: X2 0 1 0 0.25 0 30 ///: S2 0 0 1 1 -2 20 /// 0.25 S2 0 x 0.25 

= 0 
0 x 0.25 

= 0 
1 x 0.25 
= 0.25 

1 x 0.25 
= 0.25 

-2 x 0.25 
= -0.5 

20 x 0.25 
= 5 ///: X2 0 1 -0.25 0 0.5 25 

 
 7.3  ทําเลข (-0.5) ใน // ให้เป็นศูนย์ โดยเทียบกับแถวที่ Pivot เป็นหนึ่งหรือแถว  /// 

  วิธีการให้นําแถว // เป็นแถวตั้งแล้วตามด้วยแถว /// โดยท่ียังเล็งสายตัวเลขที่
ต้องการทําให้เป็นศูนย์คือเลข -0.5 ในช่อง S2 ขณะที่ค่า Pivot มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเลขทั้งสองมีค่าไม่
เท่ากัน จึงนําเลข (0.5) คูณตลอดทั้งแถว /// แล้วจึงนําแถว // บวกด้วยแถว /// ที่คูณด้วย 
(0.5) แล้ว และเมื่อเลข (-0.5) มีค่าเป็นศูนย์แล้วจะทําสัญลักษณ์โดยการขีดบนตัวอักษรเป็น /// ได้
ดังตารางด้านล่างนี้ 
 
 
 
 

+ 

− 
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 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์//: X1 1 0 0 -0.5 1 20 ///: S2 0 0 1 1 -2 20 /// 0.5 S2 0 x 0.5 

= 0 
0 x 0.5 

= 0 
1 x 0.5 
= 0.5 

1 x 0.5 
= 0.5 

-2 x 0.5 
= -1 

20 x 0.5 
= 10 ///: X1 1 0 0.5 0 0 30 

 
ขั้นตอนที่ 8// ตารางซิมเพล็กซ์สรุปผลลัพธ์รอบที่ 3 

จากขั้นตอนที่ 6// และ 7// แถวใหม่ที่ได้จากผลลัพธ์รอบที่ 3 ได้แก่ ///, ///, /// 
และ // นํามาสรปุในตารางซิมเพล็กซ์ผลลพัธ์รอบที่ 3 ได้ดังนี ้
 

 Basis X1 X2 S1 S2 A1 ผลลัพธ ์///: Z 0 0 5 0 4.5 325 ///
 S2 0 0 1 1 -2 20 ///: X2 0 1 -0.25 0 0.5 25 ///: X1 1 0 0.5 0 0 30 

 
 

ขั้นตอนที ่3///  ตรวจสอบผลลพัธ์ในแถว R///
0  ว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิติดลบหรือไม่ 

จากตารางสรุปผลการแก้ปัญหารอบที่ 3 ในขั้นตอนที่ 8// พบว่า ในแถว R///
0 ไม่มี

สัมประสิทธ์ิตัวแปรใดมีค่าติดลบ แสดงว่าตารางนี้มีคําตอบที่เหมาะสมแล้ว  
ค่าตามฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ เป็นตัวเลขในตารางช่องผลลัพธ์ อยู่ในแถว /// หรือ

ตัวเลขในตําแหน่งมุมขวาบนสุด 
ค่าตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ X1, X2 และ X3  จะดูจากช่องตัวแปร Basis ว่าอยู่ในแถวใด 

และค่าของตัวแปรนั้นจะอยู่ในช่องผลลัพธ์ด้านขวามือของตัวแปรนั้น จากตารางไม่พบ S1 และ A1 ใน
ช่อง Basis ดังนั้นตัวแปรทั้ง 2 จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ 
 

ดังนั้น จากตารางด้านบน สามารถอ่านค่าได้ดังนี้ 
  ค่าตํ่าสุดตามสมการเป้าหมาย Max Z =  325 
  ค่า X1 = 30   X2 = 25    
  ค่า S1 = 0      S2 = 20   และ  A1 = 0   Ans 

 
 จากตัวอย่างการหาคําตอบด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ในแต่ละกรณีมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก 
โดยเฉพาะโจทย์ปัญหาที่มีตัวแปรเพื่อการตัดสินใจจํานวนมากจะต้องใช้ทั้งเวลาในการหาคําตอบ และ
ความรอบคอบในการทํา ซึ่งอาจทําให้เกิดความผิดพลาดในการหาคําตอบได้ ดังนั้นหากตัวแบบ

+ 
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กําหนดการเชิงเส้นมีตัวแปรเพ่ือการตัดสินใจจํานวนมากการแก้ปัญหาในปัจจุบัน จึงนิยมใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซึ่งจะทําให้ง่ายและใช้เวลาน้อย และจะขอกล่าวรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไป 
 
4.5  การแก้ปัญหาดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 ตามที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นสามารถหาคําตอบได้ 3 วิธี 
ได้แก่ วิธีกราฟ  วิธีซิมเพล็กซ์ และวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการแก้ปัญหาใน 2 วิธีแรกเป็น
การหาคําตอบด้วยมือ ดังได้แสดงตัวอย่างวิธีการหาคําตอบในแต่ละวิธีอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งทั้งสองวิธี
ต่างก็มีข้อจํากัด กล่าวคือ วิธีกราฟมีข้อจํากัดในการใช้แก้ปัญหาได้เฉพาะกําหนดการเชิงเส้นที่มีตัว
แปรเพียง 2 ตัวแปร ส่วนการแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นที่มีทั้งตัวแปรเพื่อการตัดสินใจและเงื่อนไข
ข้อบังคับจํานวนมาก หากใช้วิธีซิมเพล็กซ์จะต้องใช้เวลาในการหาคําตอบนานพอสมควร และใน
ขั้นตอนการหาคําตอบที่ค่อนข้างยุ่งยาก อาจทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ง่าย แต่การได้เรียนรู้วิธีการ
หาคําตอบจากท้ังสองวิธีเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจพ้ืนฐานการหาคําตอบของ
กําหนดการเชิงเส้นได้เป็นอย่างดี  
 ขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่มีตัวแปรจํานวนมาก และยังมี
เง่ือนไขบังคับจํานวนมากด้วย บางปัญหาตัวแปรและเงื่อนไขบังคับมีจํานวนมากเป็นสิบหรือร้อยตัว
แปร บางปัญหามีความสลับซับซ้อนของเงื่อนไขทําให้มีสมการเงื่อนไขบังคับจํานวนมากเป็นร้อย
สมการ ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟและซิมเพล็กซ์ไม่สามารถทําได้ ดังนั้น จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการคํานวณและหาคําตอบจากตัวแบบที่มีทั้งตัวแปรและเงื่อนไข
บังคับจํานวนมาก ซึ่งนอกจากจะใช้หาคําตอบตัวแปรเพื่อการตัดสินใจแล้ว ยังใช้วิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิเคราะห์ ในการวางแผนป้องกันหรือ
วางแผนการดําเนินงานตามคําตอบที่ได้เป็นอย่างดีด้วย 
 ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม แต่ในที่น้ีจะแสดง
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาคําตอบด้วยโปรแกรมที่นิยมใช้ ทั้งมีขั้นตอนการใช้ที่ง่ายไม่
สลับซับซ้อน คือ โปรแกรม LINDO (Linear Interactive Discrete Optimizer) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
สามารถใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่ได้ และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามขนาดของปัญหา ได้แก่ 
Super LINDO, Hyper LINDO, Industrial LINDO และ Extended LINDO ผู้สนใจสามารถศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.lindo.com (สุทธิมา, 2555: 95) 
 เนื่องจากปัจจบัุนมีการพัฒนาโปรแกรม LINDO ที่ใช้สําหรับระบบปฏิบัติการ Window ที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายเวอร์ช่ัน ทําให้การนําเข้าข้อมูล การแก้ไขปรับปรุงตัวแบบ และการ
แก้ปัญหาที่มีความสะดวกมากขึ้น และสามารถเข้าถึงโปรแกรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่กล่าว
ข้างต้นได้โดยง่าย ในที่น้ีผู้เขียนจะใช้โปรแกรม LINDO เวอร์ช่ัน 3.1 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้เขียนดาวน์
โหลดมาจากเว็บไซต์ และเป็นเวอร์ซั่นทดลองใช้ (Demo) ซึ่งมีขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม และ
ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ดังมีรายละเอียดเบื้องต้นต่อไปนี้ 
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4.5.1 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม LINDO 
1) ติดต้ังโปรแกรม (Set up)  โปรแกรม LINDO 
2) ให้ขยายโปรแกรม (Extract to)  ที่ Download มาหรือ Lnd61.zip 
3) แล้วดับเบ้ิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์ lnd61.exp  
4) เลือกกด Next  
5) เลือก I Accept the Terms in the License Agreement  แล้วกด Next 
6) เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการติดต้ัง แล้วกด Next 
7) โปรแกรมจะแสดงพื้นที่ที่เลือกติดต้ัง แล้วกด Install  
8) กด Finish เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 
 

4.5.2 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม LINDO ในการแก้ปัญหาตัวแบบ (Model) 

1) ดับเบ้ิลคลิกเปิดที่โฟล์เดอร์  LINDO 6.1  เพ่ือเปิดใช้โปรแกรม 
2) เลือก Demo Version 
3) จะพบหน้าจอที่มีลักษณะด้านล่างนี้ 

 

 

ภาพที่ 4.15  แสดงหน้าจอพร้อมป้อนข้อมูลของโปรแกรม LINDO 
 
 พ้ืนที่สีขาวเป็นพ้ืนที่ในการป้อนตัวแบบที่ต้องการวิเคราะห์ และสามารถขยายหน้าจอได้ด้วย
การคลิกในสี่เหลี่ยมในมุมขวาบน 
 

4) ให้พิมพ์ตัวแบบในรูปแบบการสรุปแบบจําลอง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 
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ภาพที่ 4.16  แสดงหน้าจอหลังป้อนข้อมูลตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นของโปรแกรม LINDO 
 

5) หลังจากนั้นสั่งให้โปรแกรมแก้ปัญหาตัวแบบที่ป้อนด้วยการคลิกที่      
6) หลังจากนั้นโปรแกรมจะถามว่า จะเลือกที่จะวิเคราะห์ Sensitivity Analysis 

หรือไม่  ให้ตอบว่าใช่ (Yes) หาไม่ต้องการให้ตอบว่าไม่ (No) ดังหน้าจอด้านล่าง 
 

 

ภาพที่ 4.17  แสดงหน้าจอขั้นตอนการเลือกคําสั่งวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม 
LINDO 

 

7) แล้วโปรแกรมก็จะแสดงผลการวิเคราะห์ตัวแบบว่ามีรายละเอียดอย่างไร ดังหน้าจอ
ด้านล่างนี้  แล้วให้เลือก Close 
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ภาพที่ 4.18  แสดงหน้าจอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  LINDO 
 

8) แล้วโปรแกรมจะขึ้นหน้าจอผลลัพธ์ (Report Window) ดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.19  แสดงหน้าจอผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LINDO 
 

9) อธิบายผลลัพธ์จากหน้าจอรายงานผลด้านบนดังนี้ 

การอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากหน้าผลลัพธ์กรณีหาค่าสูงสุดด้วยตัวอย่างที่ 4.12 และกรณีหาค่า
ตํ่าสุดด้วยตัวอย่างที่ 4.13 ซึ่งเป็นตัวแบบของปัญหาในตัวอย่างที่ 3.1 ที่เคยสร้างตัวแบบขึ้นแล้วในบท
ที่ 3 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 4.12  จากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่ 3.1 (ในบทที่ 3) ตัวแบบการวางแผนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ของกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพหมู่บ้านบัวขาว จากโจทย์ปัญหาได้สร้างตัวแบบของปัญหาแล้ว โดยมีตัวแปรเพื่อ
การตัดสินใจ ดังนี้ 
 X1 = จํานวนปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตสูตรบัวขาว 1 (ถุง) 
 X2 = จํานวนปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตสูตรบัวขาว 2 (ถุง) 

จากตัวแบบที่สร้างได้แล้วในตัวอย่างที่ 3.1 จงแก้ปัญหาตัวแบบเพ่ือหาคําตอบให้กับกลุ่มผลิต
ปุ๋ยชีวภาพหมู่บ้านบัวขาว ว่าควรจะผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้งสองสูตรจํานวนอย่างละกี่ถุง จึงจะมีกําไรสูงสุด
ด้วยโปรแกรม LINDO พร้อมทั้งวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

 จากตัวแบบปัญหาเดิมที่สร้างขึ้น   40  30    25  30     8,500 40  20     8,000 

                     ,     0 

 
ปรับตัวแบบให้เข้ากับรูปแบบของโปรแกรม ดังนี้ 

 

 Max  40X1 + 30X2 
 subject to 
 1) 25X1 + 30X2  <=  8500 
 2) 40X1 + 20X2  <=  8000 
 End 
 

 ข้อสังเกตสําหรับรูปแบบการป้อนตัวแบบลงในโปรแกรม LINDO  
1) ในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ ไม่ต้องใส่อักษร Z และไม่ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับ  
2) การพิมพ์ช่ือตัวแปรจะไม่ใช้ตัวห้อย ให้พิมพ์ต่อท้ายตัวแปรได้เลย 
3) ใส่หมายเลขในสมการเงื่อนไขบังคับ เพ่ือแสดงลําดับของสมการเงื่อนไขบังคับ   
4) การใส่เครื่องหมายในสมการเงื่อนไขบังคับให้ใช้เครื่องหมายโดยตรงได้เลย เช่น 
เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) ในโปรแกรม LINDO ให้พิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่า 
กับเครื่องหมายเท่ากับต่อกันเลย กล่าวคือ<= 

5) ห้ามใส่เครื่องหมายคอมมา (,) เพ่ือแสดงหลักของตัวเลข ในทุกๆ สมการของตัวแบบ 
6) ห้ามใส่สมการข้อจํากัดของตัวแปรที่กําหนดให้ตัวแปรทุกตัวไม่ติดลบ  
7) เมื่อใส่สมการเง่ือนไขบังคับหมดแล้วให้พิมพ์คําว่า END โดยจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือ
ตัวพิมพ์เล็กก็ได้ 
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เมื่อป้อนตัวแบบและกดสัญลกัษณ์การแก้ปัญหาที่      
จะได้ผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ในหน้าต่างผลลัพธ์ดังภาพที่ 4.20 ดังนี้ 
 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP  1     จํานวนรอบในการหาคําตอบที่เหมาะสม 
 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
 

        1)      10000.00  ผลลพัธ์ตามฟงัก์ชั่นวัตถุประสงค ์
 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 
        X1       100.000000         0.000000 
        X2       200.000000         0.000000 
 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
        1)         0.000000           0.571429 
        2)         0.000000           0.642857 
 

 NO. ITERATIONS =       1  จํานวนรอบในการหาคําตอบที่เหมาะสม 
 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 
 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE     CURRENT        ALLOWABLE      ALLOWABLE 
                   COEF             INCREASE           DECREASE 
       X1       40.000000        20.000000         14.999999 
       X2       30.000000        17.999998         10.000000 
 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW      CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                   RHS               INCREASE            DECREASE 
        1     8500.000000      3500.000000        3500.000000 
        2     8000.000000      5599.999512        2333.333252 

 
ภาพที่ 4.20  แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ตามตัวอย่างที่ 4.12 

 
 จากผลลัพธ์ของกําหนดการเชิงเสน้ดังแสดงในภาพที่ 4.20  อธิบายได้ดังนี้ 
 ส่วนของคําตอบเริ่มจากบรรทัดแรกที่มีข้อความว่า “LP OPTIMUM FOUND AT STEP 1” 
เป็นการบอกว่าการหาคําตอบของปัญหานี้ ใช้การคํานวณเป็นรอบตามวิธีซิมเพล็กซ์เพ่ือให้ได้คําตอบที่
ดีที่สุด จํานวน 1 รอบ (ตารางสรุปผลลัพธ์วิธีซิมเพล็กซ์สําหรับปัญหานี้จะมีทั้งสิ้น 2 ตาราง) ซึ่งการ
อธิบายความหมายจากผลลัพธ์ด้วยโปรแกรม LINDO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของคําตอบของ
ปัญหา และส่วนของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอธิบายแต่ละส่วนดังนี้ 

ผลลพัธ์ค่าตัว
แปร X1, X2 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะหค์วาม
ไวต่อการ
เปลีย่นแปลง 

ส่วนที่ 1 
คําตอบของ
ปัญหา 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของต้นทุน 

การ
เปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากร 

ผลลพัธ์
เงื่อนไขบังคับ 
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 ส่วนที่ 1  คาํตอบของปัญหา  
 ค่าของฟังก์ชัน่วัตถุประสงค์ จะแสดงด้วยข้อความว่า “OBJECTIVE FUNCTION VALUE” 
จากภาพพบว่า 

1) 10000.00  
หมายความว่า กําไรสูงสุดในการผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้ง 2 สูตร คือ 10,000 บาท   
 

ผลลัพธ์ของตัวแปรเพื่อการตัดสินใจหรือ จํานวนปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตทั้ง 2 สูตรที่เป็นผลลัพธ์ คือ 
 X1       100.000000 
 X2       200.000000          

 น่ันคือ เพ่ือให้มีกําไรสูงสุดเป็นเงิน 10,000 บาท ควรผลิตปุ๋ยชีวภาพดังนี้ 
  จํานวนปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตสูตรบัวขาว 1 (X1)  คือ  100 ถุง 
  จํานวนปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตสูตรบัวขาว 2 (X1)  คือ  200 ถุง    
  จะทําให้ได้กําไรสูงสุด คือ   40 100  30 200  

  4,000  6,000  10,000  บาท (ซึ่งตรงกับที่อ่านค่าได้จากผลลัพธ์) 
 

 คอลัมน์ REDUCED COST หมายถึง ค่าเสียโอกาสหรือกําไรที่ลดลงหากมีการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพเพ่ิมขึ้น 1 ถุง หรือหมายถึง กําไรต่อหน่วยของตัวแปรจะต้องได้รับการปรับปรุงก่อนที่ตัวแปร
น้ันจะมีค่าเป็นบวกในคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่งจากผลลัพธ์ที่ได้พบว่าทั้ง X1 และ X2 มีค่า REDUCED COST 
เท่ากับ 0 เพราะปุ๋ยทั้งสองสูตรมีการผลิตอยู่แล้ว จึงไม่มีค่าเสียโอกาส  

 

คอลัมน์ ROW, SLACK OR SURPLUS และ DUAL PRICES เป็นผลลัพธ์ของเงื่อนไข
บังคับ ซึ่งแปลความได้ดังนี้ 

 คอลัมน์ ROW  หมายถึง เลขประจําแถวสมการเงื่อนไขบังคับ 
 SLACK OR SURPLUS หมายถึง จํานวนของทรัพยากรที่เหลือเพราะใช้ไม่หมด 

(SLACK) หรือจํานวนทรัพยากรที่มีเกินจากข้อกําหนด (SURPLUS) 

  จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด ที่กําหนดให้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 (X1) จํานวน 
100 ถุง และควรผลิตชีวภาพสูตรบัวขาว 2 (X2) จํานวน 200 ถุง พบว่าสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1 การ
ใช้มูลสัตว์ในการผลิต และสมการเงื่อนไขที่ 2 การใช้เศษอาหารพืชสด ล้วนมีค่า SLACK OR 
SURPLUS เท่ากับ 0 แสดงว่ามีการผลิตปุ๋ยทั้งสองสูตรมีการใช้มูลสัตว์และเศษอาหารพืชสดตาม
ข้อกําหนด จึงไม่มีเหลือหรือขาดแต่อย่างใด  

 

 DUAL PRICES หมายถึง มูลค่าที่ทําให้ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่อ
ค่าคงที่ด้านขวามือของสมการเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย หรือมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้
หมดไป ซึ่ง DUAL PRICES เป็นมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มิใช่ต้นทุนทางบัญชี  
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- ถ้า DUAL PRICES มีค่าเป็นบวก (+) จะมีผลดีต่อฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
ถ้าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่า Max Z จะทําให้มีกําไรสูงขึ้น  ถ้าเป็น Min Z จะ
ทําให้ต้นทุนตํ่าลง  

- ถ้า DUAL PRICES มีค่าเป็นลบ (-) จะมีผลเสียต่อฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ กล่าวคือ 
ถ้าฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่า Max Z จะทําให้มีกําไรลดลง  ถ้าเป็น Min Z จะ
ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น  

ค่า DUAL PRICES จะมีค่าเฉพาะแถวหรือสมการเงื่อนไขบังคับที่มีค่า SLACK OR 
SURPLUS เท่ากับศูนย์ หรือมีการใช้ส่วนผสมการผลิตตามข้อกําหนด  

จากผลลัพธ์ดังภาพที่ 4.20 ซึ่งเป็นคําตอบที่ดีที่สุดกําหนดให้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 
1 (X1) จํานวน 100 ถุง และควรผลิตชีวภาพสูตรบัวขาว 2 (X2) จํานวน 200 ถุง ซึ่งจะทําให้สมการ
เง่ือนไขบังคับที่ 1และ 2 มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ 0.571429 และ 0.642857 ตามลําดับ สามารถ
อธิบายค่าได้ดังนี้ 

- สมการเง่ือนไขบังคับที่ 1 ที่กําหนดอัตราการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้ง
สองสูตร รวมกันไม่เกิน 8,500 กิโลกรัม ในผลลัพธ์มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ 0.571429 จึง
หมายความว่า ถ้ากลุ่มฯ มีมูลสัตว์เพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม จากเดิม 8,500 กิโลกรัม เป็น 8,501 กิโลกรัม 
จะทําให้มีกําไรเพิ่มขึ้น 0.571429 บาท จาก 10,000 บาท เป็น 10,000.57 บาท 

- สมการเง่ือนไขที่ 2 ที่กําหนดอัตราการใช้เศษอาหารพืชสดในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพทั้งสองสูตร รวมกันไม่เกิน 8,000 กิโลกรัม ในผลลัพธ์มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ 0.642857
จึงหมายความว่า ถ้ากลุ่มฯ มีเศษอาหารพืชสดเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม จากเดิม 8,000 กิโลกรัม เป็น 
8,001 กิโลกรัม จะทําให้มีกําไรเพิ่มขึ้น 0.642857 บาท จาก 10,000 บาท เป็น 10,000.64 บาท 
 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ของโปรแกรม 
LINDO แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน และข้อมูลสําหรับ
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร (ดังภาพที่ 4.20) ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแปรผลได้ดังนี้ 
  2.1)  ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน (OBJECTIVE 
COEFOCENT RANGES) ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ ดังนี้ 
 VARIABLE คือ ช่ือตัวแปรในฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ 
 CURRENT COEF คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในปัจจุบันของฟังก์ ช่ัน

วัตถุประสงค์ในตัวแบบ 
 ALLOWABLE INCREASE คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก โดย

ไม่ทําให้คําตอบที่ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงไป 
 ALLOWABLE DECREASE คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่สามารถลดลงได้อีก โดยไม่

ทําให้คําตอบที่ดีที่สุดเปลี่ยนแปลงไป 
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 จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด ในภาพที่ 4.20 แปลผลได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน คือ ส่วนที่แสดงภายใต้ข้อความว่า “OBJECTIVE 

COEFOCENT RANGES” พบว่า 
 กําไรต่อถุงของปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 (X1) สามารถลดลงได้ (ALLOWABLE 

DECREASE) ถุงละ 14.99 บาท และสามารถเพิ่มขึ้นได้ (ALLOWABLE INCREASE) ถุงละ 20 บาท 
จากเดิมปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 มีกําไรถุงละ 40 บาท น่ันคือ ถ้ากําไรต่อถุงจากการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
สูตรบัวขาว 1 ไม่ตํ่ากว่าถุงละ 25.01 บาท (40 - 14.99)  จะไม่ทําให้กําไรจากการผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้ง
สองสูตรลดลง แต่ถ้าตํ่ากว่าถุงละ 25.01 บาท จะส่งผลต่อกําไรทั้งหมด และกําไรต่อถุงจากการผลิต
ปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 1 สามารถเพิ่มได้ถึง 60 บาท/ถุง จึงสรุปได้ว่า กําไรต่อถุงของปุ๋ยชีวภาพสูตร
บัวขาว 1 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 25.01 – 60 บาท 

 กําไรต่อถุงของปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2 (X2) สามารถลดลงได้ถุงละ 10 บาท และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้ถุงละ 17.99 บาท จากเดิมปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2 มีกําไรถุงละ 30 บาท น่ันคือ 
ถ้ากําไรต่อถุงจากการผลิตปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2 ไม่ตํ่ากว่าถุงละ 20 บาท (30 - 10) จะไม่ทําให้
กําไรจากการผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้งสองสูตรลดลง แต่ถ้าตํ่ากว่าถุงละ 20 บาท จะส่งผลต่อกําไรทั้งหมด 
และสรุปได้ว่า สรุปได้ง่ากําไรต่อถุงของปุ๋ยชีวภาพสูตรบัวขาว 2 สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 20 – 
47.99บาท 
  
 2.2)  ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ประกอบด้วย 4 
คอลัมน์ ดังนี้ 
 ROW  คือ เลขแถวของเงื่อนไขบังคับ 
 CURRENT RHS คือ ค่าคงที่ทางขวามือของเงื่อนไขบังคับในปัจจุบัน 
 ALLOWABLE INCREASE คือ ค่าทางขวามือของเงื่อนไขบังคับที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก โดย

ไม่ทําให้มูลค่าทรัพยากร (Dual Price) เปลี่ยนแปลงไป 
 ALLOWABLE DECREASE คือ ค่าทางขวามือของเงื่อนไขบังคับที่สามารถลดลงได้อีก โดย

ไม่ทําให้มูลค่าทรัพยากร (Dual Price) เปลี่ยนแปลงไป 
 

 เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงค่าทางขวามือของเงื่อนไขบังคับ คือ การเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมี 2 อย่าง คือ มูลสัตว์ (ในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1) และเศษ
อาหารพืชสด (ในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 2) ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ส่งผลให้กําไรรวมจากการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้งสองสูตรลดลง  
 จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด ในภาพที่ 4.20 แปลผลได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร คือ ส่วนที่แสดงภายใต้ข้อความว่า 
“RIGHTHAND SIDE RANGES” พบว่า 

 ROW 1 คือ สมการเง่ือนไขบังคับที่ 1 ที่กําหนดให้อัตราการใช้มูลสัตว์ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพทั้งสองสูตร ต้องใช้ไม่เกินที่กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยฯ มีมูลสัตว์อยู่ คือ จํานวน 8,500 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่า
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ทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์พบว่า มูลสัตว์สามารถลดลงได้อีก 3,500 กิโลกรัม และสามารถ
เพ่ิมขึ้นได้อีก 3,500 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 5,000 ถึง  12,000 กิโลกรัม โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อกําไรสูงสุดของการผลิตปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มฯ  

 ROW 2 คือ สมการเง่ือนไขที่ 2 ที่กําหนดให้อัตราการใช้เศษอาหารพืชสดในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้งสองสูตร ซึ่งต้องใช้ไม่เกินที่กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยฯ มีเศษอาหารพืชสดอยู่ คือ จํานวน 
8,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์พบว่า เศษอาหารพืชสดสามารถลดลงได้
อีก 2,333.33 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 5,599.99 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในช่วง 5666.67 ถึง  13,599.99 กิโลกรัม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรสูงสุดของการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ของกลุ่มฯ  
  

ตัวอย่างที่ 4.13  จากโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่ 3.2 (ในบทที่ 3) ตัวแบบการกําหนดส่วนผสมการผลิต 
(Blending Problem) ของบริษัท Seed อาหารสัตว์ จํากัด จากโจทย์ปัญหาได้สร้างตัวแบบของ
ปัญหาแล้ว โดยมีตัวแปรเพื่อการตัดสินใจคือ 

X1  = จํานวนข้าวโพดที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 1 ถุง (หน่วย : กิโลกรัม) 
X2  = จํานวนปลาป่นที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 1 ถุง (หน่วย : กิโลกรัม) 
X3  = จํานวนรําข้าวที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 1 ถุง  (หน่วย : กิโลกรัม) 
X4  = จํานวนวิตามินที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 1 ถุง (หน่วย : กิโลกรัม) 

จากตัวแบบที่สร้างได้แล้วในตัวอย่างที่ 3.2 จงแก้ปัญหาตัวแบบเพ่ือหาคําตอบแก่บริษัทว่า 
ควรมีการใช้ส่วนผสมต่างๆ ในการผลิตอาหารสัตว์ 1 ถุงอย่างไร จึงจะทําให้บริษัทมีต้นทุนต่อถุงตํ่าสุด 
ด้วยโปรแกรม LINDO พร้อมทั้งวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) 

 จากตัวแบบปัญหาเดิมที่สร้างขึ้น  10  120  25  150   . .         200     80     50 

            100    20     70     40       3  2 2   0 

                X , X , X , X   0 
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ปรับตัวแบบให้เข้ากับรูปแบบโปรแกรม  ดังนี้ 
   10 1  120 2  25 3  150 4    1  1  2  3  4    200 

 2  1                                     80 3  1                                     50 4  1  3                         100 5  4                                     20  6  4                                     70  7  2                                     40 8  3 1  2 2 2 3      0 

   End 
  
จะได้หน้าตาผลลัพธ์ในหน้าต่างดังภาพที่ 4.21 ดังนี ้
 
LP OPTIMUM FOUND AT STEP      9   จํานวนรอบในการหาคําตอบที่เหมาะสม 
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
 

        1)      6300.000         ผลลพัธ์ตามฟังก์ชั่นวัตถปุระสงค ์
 

   VARIABLE      VALUE          REDUCED COST 
        X1        80.000000           0.000000 
        X2         0.000000          95.000000 
        X3       100.000000           0.000000 
        X4        20.000000           0.000000 
 

   ROW   SLACK OR SURPLUS    DUAL PRICES 
        1)         0.000000           -25.000000 
        2)         0.000000            15.000000 
        3)        30.000000             0.000000 
        4)        80.000000             0.000000 
        5)         0.000000          -125.000000 
        6)        50.000000             0.000000 
        7)        40.000000             0.000000 
        8)        40.000000             0.000000 
 

 NO. ITERATIONS  =       9    จํานวนรอบในการหาคําตอบที่เหมาะสม 
 

ภาพที่ 4.21  แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ตามตัวอย่างที่ 4.13  
 
 

ผลลพัธ์
ค่าตัวแปร 

ผลลพัธ์
เงื่อนไขบังคับ 

ส่วนที่ 1 
คําตอบของ
ปัญหา 
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RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 
                         OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE     CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                   COEF             INCREASE            DECREASE 
       X1       10.000000        15.000000           INFINITY 
       X2      120.000000         INFINITY            95.000000 
       X3       25.000000        95.000000           15.000000 
       X4      150.000000         INFINITY           125.000000 
 

                         RIGHTHAND SIDE RANGES 
      ROW       CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 
                     RHS              INCREASE             DECREASE 
        1      200.000000         20.000000            80.000000 
        2       80.000000        100.000000              8.000000 
        3       50.000000         30.000000              INFINITY 
        4      100.000000         80.000000             INFINITY 
        5       20.000000         50.000000            20.000000 
        6       70.000000          INFINITY              50.000000 
        7       40.000000          INFINITY              40.000000 
        8        0.000000         40.000000             INFINITY 

 
ภาพที่ 4.21  แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม LINDO ตามตัวอย่างที่ 4.13 (ต่อ) 

 
 จากผลลัพธ์ของกําหนดการเชิงเสน้ดังแสดงในภาพที่ 4.21  อธิบายได้ดังนี้ 
 ส่วนของคําตอบเริ่มจากบรรทัดแรกที่มีข้อความว่า “LP OPTIMUM FOUND AT STEP 9” 
เป็นการบอกว่าการหาคําตอบของปัญหานี้ ใช้การคํานวณเป็นรอบตามวิธีซิมเพล็กซ์เพ่ือให้ได้คําตอบที่
ดีที่สุด จํานวน 9 รอบ (ตารางสรุปผลลัพธ์วิธีซิมเพล็กซ์สําหรับปัญหานี้จะมีทั้งสิ้น 10 ตาราง) การ
อธิบายความหมายจากผลลัพธ์ด้วยโปรแกรม LINDO แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของคําตอบของ
ปัญหา และส่วนของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอธิบายแต่ละส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  คาํตอบของปัญหา  
 ค่าของฟังก์ชัน่วัตถุประสงค์ จะแสดงด้วยข้อความว่า “OBJECTIVE FUNCTION VALUE” 
จากภาพพบว่า  

2) 6300.000  
หมายความว่า ต้นทุนตํ่าสุดในการกําหนดส่วนผสมอาหารสัตว์ทั้ง 4 อย่าง คือ 6,300 

บาทต่อถุง 
 

ผลลัพธ์ของตัวแปรเพื่อการตัดสินใจหรือ จํานวนส่วนผสมทั้ง 4 อย่างที่เป็นผลลัพธ์ คือ 
  คําว่า  VARIABLE   หมายถึง  ช่ือของตัวแปร 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะหค์วาม
ไวต่อการ
เปลีย่นแปลง 
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  คําว่า   VALUE      หมายถึง  ค่าของตัวแปร 
  คําว่า REDUCED COST หมายถึง  กําไรหรือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะลดลงต่อหน่วย 

 ในตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
 X1       80.000000 
 X2         0.000000          
 X3      100.000000          
 X4        20.000000          

 หมายความว่า เพ่ือให้มีต้นทุนในการกําหนดส่วนผสมอาหารสัตว์ตํ่าสุด 6,300 บาทต่อถุง 
ควรมีส่วนผสมดังน้ี 
   จํานวนข้าวโพดที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ 1 ถุง (X1) คือ    80  กิโลกรัม 
   จํานวนปลาป่นที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 1 ถุง (X2) คือ      0  กิโลกรัม 
   จํานวนรําข้าวที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์  1 ถุง  (X3) คือ   100 กิโลกรัม 
   จํานวนวิตามินที่ใช้ในการผลติอาหารสัตว์ 1 ถุง (X4) คือ    20  กิโลกรัม 
 จะได้ต้นทุนตํ่าสุด คือ  Z  10 80  120 0  25 100  150 20   800  0  2,500  3,000   6,300   บาท/ถุง (ซึ่งตรงกับที่อ่านค่าได้จากผลลัพธ์) 
 
 คอลัมน์ REDUCED COST หมายถึง ค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นต่อถุงหากมีการใส่
ตัวแปรนั้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย หรือหมายถึง ต้นทุนต่อหน่วยของตัวแปรจะต้องได้รับการปรับปรุงก่อนที่
ตัวแปรนั้นจะมีค่าเป็นบวกในคําตอบที่ดีที่สุด ซึ่งจะอธิบายความหมายทัง้สองได้ดังนี้ 

- X2 มีค่า REDUCED COST เท่ากับ 95 หมายความว่า จากผลลัพธ์ทีดี่ที่สุดในการ
กําหนดส่วนผสมอาหารสัตว์ 1 ถุงที่ไม่ควรใส่ส่วนผสมของปลาป่น แต่ถ้าต้องการใส่ส่วนผสมของปลา
ป่นเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 กิโลกรัม จะทําให้ต้นทุนของการผลิตอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นถุงละ 95 บาท 

- X2 มีค่า REDUCED COST เท่ากับ 95 หมายความว่า ถ้าต้นทุนต่อหน่วยของปลา
ป่นลดลงเป็น 95 บาท/กิโลกรัม (จากเดิมต้นทุนกิโลกรัมละ 120 บาท) ปลาป่นจะเป็นตัวแปรที่มีค่า
เป็นบวกในคําตอบที่ดีที่สุด น่ันคือ ในส่วนผสมอาหารสัตว์จะมีการใส่ปลาป่นเข้าไปด้วย โดยไม่มีผลทํา
ให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น 

- ส่วน X1, X3  และ X4 มีค่า REDUCED COST เท่ากับ 0 เพราะตัวแปรทัง้สามใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารสตัว์อยู่แล้ว จึงไม่มีต้นทุนค่าเสยีโอกาส 

 
คอลัมน์ ROW, SLACK OR SURPLUS และ DUAL PRICES เป็นผลลัพธ์ของเงื่อนไข

บังคับ ซึ่งแปลความได้ดังนี้ 
 คอลัมน์ ROW  หมายถึง เลขประจําแถวสมการเงื่อนไขบังคับ 
 SLACK OR SURPLUS หมายถึง จํานวนของทรัพยากรที่เหลือเพราะใช้ไม่หมด 

(SLACK) หรือจํานวนทรัพยากรที่มีเกินจากข้อกําหนด (SURPLUS) 
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  จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดเมื่อต้องการต้นทุนตํ่าสุด ควรใส่ส่วนผสมของข้าวโพด 
(X1) รําข้าว (X3) และวิตามิน (X4) จํานวน 80, 100 และ 20 กิโลกรัมตามลําดับ ส่วนปลาป่นไม่ควรใส่
เป็นส่วนผสม ซึ่งจะทําให้สมการเง่ือนไขบังคับจากโจทย์ตัวอย่างที่ 4.13 พบว่า สมการเง่ือนไขบังคับที่ 
3, 4, 6, 7 และ 8 มีค่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 30, 80, 50, 40 และ 40 ซึ่งสามารถอธิบาย
ค่าได้ดังนี้ 

- สมการเงื่อนไขบังคับที่ 3 ที่กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 50 แต่ผลลัพธ์สรุปให้ใช้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) เท่ากับ 80 กิโลกรัม และมีค่า SLACK OR 
SURPLUS เท่ากับ 30 จึงแสดงว่า มีการใช้ข้าวโพดเกินมาจํานวน 30 กิโลกรัม  

- สมการเง่ือนไขบังคับที่ 4 กําหนดให้ส่วนผสมข้าวโพดและรําข้าวรวมกันมากกว่า
หรือเท่ากับ 100 ส่วนผลลัพธ์กําหนดให้ใช้ข้าวโพด (X1) 80 กิโลกรัม รําข้าว (X3) 100 กิโลกรัม และมี
ค่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 80 จึงแสดงว่าข้าวโพดและรําข้าวมีการใช้เกินไปจํานวน 80 
กิโลกรัมซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการแทนค่า X1 และ X3 ลงไปในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 4 คือ 

 จาก  4        1  3        100 

         แทนค่าจะได้    80 100       180 
- สมการเงื่อนไขบังคับที่ 6 กําหนดให้ส่วนผสมของวิตามินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

70 ส่วนผลลัพธ์กําหนดให้ใช้ 20 กิโลกรัม จากค่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 50 จึงแสดงว่ามีการ
ใช้วิตามินเหลือ 50 กิโลกรัม 

- สมการเง่ือนไขบังคับที่ 7 กําหนดให้ส่วนผสมของปลาป่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
40 และมคี่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 40 จึงแสดงว่ามีการใช้ปลาป่นเหลือจํานวน 40 กิโลกรัม 

- สมการเงื่อนไขบังคับที่ 8 กําหนดให้อัตราส่วนของปลาป่นกับรําข้าวต่อข้าวโพด
ไม่เกิน 3 ต่อ 2 และมีค่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 40 จึงแสดงว่าเง่ือนไขนี้มีเหลือจํานวน 40 
กิโลกรัม ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการแทนค่า X1, X2, X3 และ X4 ลงไปในสมการเงื่อนไขบังคับที่ 8 คือ 

จาก       8)     3 1  2 2 2 3               0 

 แทนค่าจะได้      3 80  2 0 2 100   240 200           40  กิโลกรัม 
 

- ส่วนสมการเงื่อนไขบังคับที่ 1, 2 และ 5 มีค่า SLACK OR SURPLUS เท่ากับ 0 
แสดงว่ามีการใช้ส่วนผสมพอดีตามข้อกําหนด ไม่มีเหลือหรือขาดแต่อย่างใด  

 
 DUAL PRICES  หมายถึง มูลค่าที่ทําให้ฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่อ

ค่าคงที่ด้านขวามือของสมการเงื่อนไขบังคับเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย หรือมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้
หมดไป ซึ่ง DUAL PRICES เป็นมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มิใช่ต้นทุนทางบัญชี  

ค่า DUAL PRICES จะมีค่าเฉพาะแถวหรือสมการเงื่อนไขบังคับที่มีค่า SLACK OR 
SURPLUS เท่ากับศูนย์ หรือมีการใช้ส่วนผสมการผลิตตามข้อกําหนด  

จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดดังภาพที่ 4.21 ต้องการต้นทุนตํ่าสุด ควรใส่ส่วนผสม
ของข้าวโพด (X1) รําข้าว (X3) และวิตามิน (X4) จํานวน 80, 100 และ 20 กิโลกรัมตามลําดับ ส่วน
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ปลาป่นไม่ควรใส่เป็นส่วนผสม ซึ่งจะทําให้สมการเงื่อนไขบังคับจากโจทย์ตัวอย่างที่ 4.13 พบว่า 
สมการเง่ือนไขบังคับที่ 1, 2 และ 5 มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ -25, 15 และ – 125 ซึ่งสามารถ
อธิบายค่าได้ดังนี้ 

- สมการเง่ือนไขที่ 1 ที่กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) ปลาป่น (X2) รําข้าว 
(X3) และวิตามิน (X4) รวมกันเท่ากับ 200 กิโลกรัม ในผลลัพธ์มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ -25 จึง
แสดงว่า ถ้าเพ่ิมนํ้าหนักให้อาหารสัตว์ 1 ถุงมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม จากเดิม 200 กิโลกรัม เป็น 
201 กิโลกรัม จะทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้นถุงละ 25 บาท จาก 6,300 บาท/ถุง เป็น 6,325 
บาท/ถุง 

- สมการเง่ือนไขที่ 2 ที่กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) ไม่เกิน 80 กิโลกรัม 
ในผลลัพธ์มีค่า DUAL PRICES ท่ากับ 15 จึงแสดงว่า ถ้ากําหนดให้มีข้าวโพดในอาหารสัตว์ 1 ถุง
เพ่ิมขึ้น 1 กิโลกรัม จากเดิม 80 กิโลกรัม เป็น 81 กิโลกรัม จะทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์ลดลงถุงละ 15 
บาท จาก 6,300 บาท/ถุง เป็น 6,285 บาท/ถุง 

- สมการเงื่อนไขที่ 5 ที่กําหนดให้ส่วนผสมของวิตามิน (X4) มากกว่าหรือเท่ากับ 
20 กิโลกรัม ในผลลัพธ์มีค่า DUAL PRICES เท่ากับ -125 จึงแสดงว่า ถ้ากําหนดให้มีวิตามินในอาหาร
สัตว์ใน 1 ถุงเพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม จากเดิม 20 กิโลกรัม เป็น 21 กิโลกรัม จะทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์
เพ่ิมขึ้นถุงละ 125 บาท จาก 6,300 บาท/ถุง เป็น 6,425 บาท/ถุง 
 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ของโปรแกรม 
LINDO แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน และข้อมูลสําหรับ
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร (ดังภาพที่ 4.21) ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแปรผลได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน (OBJECTIVE 
COEFOCENT RANGES) ประกอบด้วย 4 คอลัมน์ จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด ในภาพที่ 4.21 
แปลผลได้ดังนี้ 

  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน คือ ส่วนที่แสดงภายใต้ข้อความว่า 
“OBJECTIVE COEFOCENT RANGES” พบว่า 

- ต้นทุนต่อหน่วยของข้าวโพด (X1) สามารถลดลงได้ไม่สิ้นสุด (INFINITY) และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกกิโลกรัมละ 15 บาท จากเดิมข้าวโพดมีต้นทุนกิโลกรัมละ 10 น่ันคือ ถ้าข้าวโพด
ราคากิโลกรัมละไม่เกิน 35 บาทจะไม่ทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์ต่อถุงเพิ่มขึ้น 

- ต้นทุนต่อหน่วยของปลาป่น (X2) สามารถลดลงได้อีกกิโลกรัมละ 95 บาท และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่สิ้นสุด (INFINITY) จากเดิมปลาป่นมีต้นทุนกิโลกรัมละ 120 น่ันคือ ต้นทุนของ
ปลาป่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตํ่าสุดกิโลกรัมละ 25 บาท และเพิ่มขึ้นไปไม่สิ้นสุดโดยไม่ทําให้ต้นทุน
อาหารสัตว์ต่อถุงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์จากโปรแกรมไม่ให้ใช้ส่วนผสมของปลาป่น หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ ถ้าปลาป่นมีต้นทุนตํ่ากว่ากิโลกรัมละ 25 บาท การกําหนดส่วนผสมอาหารสัตว์จึงจะยอมให้
มีการใส่ปลาป่นเป็นส่วนผสม 
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- ต้นทุนต่อหน่วยของรําข้าว (X3) สามารถลดลงได้อีกกิโลกรัมละ 15 บาท และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกกิโลกรัมละ 95 บาท จากเดิมข้าวโพดมีต้นทุนกิโลกรัมละ 120 นั่นคือ ต้นทุนต่อ
หน่วยของรําข้าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงกิโลกรัมละ 105 บาท ถึง 215 บาท โดยไม่ทําให้
ต้นทุนอาหารสัตว์ต่อถุงเพิ่มขึ้น 

- ต้นทุนต่อหน่วยของวิตามิน (X4) สามารถลดลงได้อีกกิโลกรัมละ 125 บาท และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่สิ้นสุด (INFINITY) จากเดิมวิตามินมีต้นทุนกิโลกรัมละ 150 น่ันคือ ต้นทุนต่อ
หน่วยของวิตามินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตํ่าสุดราคากิโลกรัมละ 25 บาท และเพิ่มขึ้นได้ไม่สิ้นสุดโดย
ไม่ทําให้ต้นทุนอาหารสัตว์ต่อถุงเพิ่มขึ้น 
  

  ส่วนที่ 2  ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ประกอบด้วย 
4 คอลัมน์ จากผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ดีที่สุด ในภาพที่ 4.21 แปลผลได้ดังนี้ดังนี้ 

  การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร คือส่วนที่แสดงภายใต้ข้อความว่า 
“RIGHTHAND SIDE RANGES” พบว่า 

- สมการเง่ือนไขที่ 1 กําหนดให้ส่วนผสมทุกอย่างรวมกันได้เท่ากับ 200 กิโลกรัม
ซึ่งเป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้อีก 80 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้
อีก 20 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 120 ถึง  220 กิโลกรัม 

- สมการเง่ือนไขที่ 2 กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) ไม่เกิน 80 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้อีก 8 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 
100 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง 72 ถึง  180 กิโลกรัม  

- สมการเง่ือนไขที่ 3 กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) ไม่ตํ่ากว่า 50 กิโลกรัม 
ซึ่งเป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้ไม่สิ้นสุด และสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 30 
กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 0 ถึง 80 กิโลกรัม  

- สมการเงื่อนไขที่ 4 กําหนดให้ส่วนผสมของข้าวโพด (X1) และรําข้าว (X3) รวมกัน
ไม่ตํ่ากว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้ไม่สิ้นสุด และ
สามารถเพิ่มขึ้นได้อีก 80 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 0 ถึง 180 กิโลกรัม  

- สมการเง่ือนไขที่ 5 กําหนดให้ส่วนผสมของวิตามิน (X4) ไม่ตํ่ากว่า 20 กิโลกรัม 
ซึ่งเป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้อีก 20 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้
อีก 50 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 0 ถึง 70 กิโลกรัม  

- สมการเง่ือนไขที่ 6 กําหนดให้ส่วนผสมของวิตามิน (X4) ไม่เกิน 70 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้อีก 50 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่
สิ้นสุด หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 20 ถึง ∞ กิโลกรัม 

- สมการเง่ือนไขที่ 7 กําหนดให้ส่วนผสมของปลาป่น (X2) ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็นค่าทางขวามือของสมการ จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้อีก 40 กิโลกรัม และสามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่
สิ้นสุด หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 0 ถึง ∞ กิโลกรัม 
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- สมการเง่ือนไขที่ 8 กําหนดให้อัตราส่วนของปลาป่นกับรําข้าวต่อข้าวโพดไม่เกิน 
3 ต่อ 2 ซึ่งค่าทางขวามือของสมการเท่ากับ 0 จากผลลัพธ์สามารถลดลงได้ไม่สิ้นสุด และสามารถ
เพ่ิมขึ้นได้อีก 40 กิโลกรัม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้ังแต่ 0 ถึง 40 กิโลกรัม 
 

4.6  บทสรปุ 
  

 การแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น แบ่งตามจํานวนตัวแปรเพื่อการตัดสินใจออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 1) ปัญหาที่มีตัวแปร 2 ตัว วิธีที่ใช้แก้ปัญหาได้แก่ วิธีกําจัดขอบข่ายของคําตอบ วิธี
อนุมานทางคณิตศาสตร์ และวิธีกราฟ และ 2) ปัญหาที่มีตัวแปรมากกว่า 2 ตัว วิธีที่ใช้แก้ปัญหา ได้แก่ 
วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ ไป วิธีปัญหาขนส่งมาตรฐาน วิธีซิมเพล็กซ์ และหาคําตอบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 การแก้ปัญหาตัวแบบที่มีตัวแปร 2 ตัว นิยมใช้วิธีกราฟ ส่วนตัวแบบที่มีตัวมากกว่า 2 ตัวแปร 
แต่ไม่มากจนเกินไปจะนิยมใช้วิธีซิมเพล็กซ์ แต่ถ้าตัวแบบมีจํานวนตัวแปร และมีสมการเง่ือนไขบังคับ
จํานวนมากเป็นสิบหรือร้อย การใช้วิธีซิมเพล็กซ์จะต้องใช้เวลาในการหาคําตอบมาก และจะมีความ
ยุ่งยากมากขึ้นด้วย ขณะที่หลักการแก้ปัญหาตัวแบบไม่ว่าจะฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์เป็นค่าสูงสุด (Max 
Z) หรือค่าตํ่าสุด (Min Z) ไม่ว่าจะเป็นวิธีกราฟหรือวิธีซิมเพล็กซ์จะใช้หลักการเดียวกัน จะแตกต่างกัน
บ้างในบางขั้นตอน ซึ่งผู้เรียนต้องระมัดระวังในขั้นตอนที่แตกต่างกัน มิฉะนั้น อาจทําให้หากคําตอบ
ผิดพลาดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการแก้ปัญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นทั้งจากวิธีกราฟ และวิธี
ซิมเพล็กซ์จะมีข้อจํากัดเรื่องจํานวนตัวแปรและสมการเงื่อนไขบังคับ แต่วิธีทั้งสองเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้าใจในหลักการหาคําตอบและกระบวนการตรวจสอบผลลัพธ์ตามข้อกําหนดของกําหนดการ
เชิงเส้นได้เป็นอย่างดี 
 หากตัวแบบมีตัวแปรและเงื่อนไขข้อบังคับจํานวนมาก ทําให้ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้นที่
สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่ทั้งจํานวนตัวแปรและเง่ือนไขบังคับ วิธีการการแก้ปัญหาตัวแบบขนาดใหญ่ที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และแม่นยําที่สุด จึงเป็นการหาคําตอบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
สําเร็จรูปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการหาคําตอบ และเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด คือ โปรแกรม LINDO (Linear 
Interactive Discrete Optimizer) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นอกจากจะหาคําตอบตัวแปรเพื่อการตัดสินใจ
ได้แล้ว ยังใช้ในการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) ที่เกิดจากตัว
แปรเปลี่ยนแปลงและทรัพยากรเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้วิเคราะห์อย่างมาก ในการ
วางแผนป้องกันหรือวางแผนการดําเนินงานตามคําตอบที่ได้ด้วย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงแก้ปัญหากําหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ด้วยวิธีกราฟ  และวิธีซิมเพล็กซ์   

 1.1    4  5   
   

 2  5    50  
 4  2    36  
                     5  
                ,    0  

 

 1.2    15  9   
   

 20  40    800  
 40  30    1,200  
                          45  
                      ,    0  

 

 1.3    5  7   
   

 3        10  
 4  3    20  
                     3  
                 ,    0  

 

 1.4    3  6   
   

 20  10      1,440  
 12  12      1,440 

  24  4        1,440  
                        ,    0  
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2. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดบทที่ 3 ข้อ 1 เป็นการวางแผนการ
ผลิตสินค้าสองชนิดของบริษัทเลิศชัยการผลิต โดยใช้วัตถุดิบ 3 ชนิด ให้เกิดกําไรสูงสุดจากการผลิต จง
แก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้นเพื่อจะตัดสินใจว่าบริษัทควรจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดก่ีหน่วย  

2.1 จงแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ ์
2.2 จงแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LINDO   
2.3 จงวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรม LINDO 
 

3. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดบทที่ 3 ข้อ 2  
  จงแก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น ด้วยโปรแกรม LINDO เพ่ือช่วยฝ่ายผลิตตัดสินใจวางแผนการ
ผลิตยาสมุนไพรชนิดน้ีโดยใช้ส่วนผสมต่างๆ อย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด และได้สรรพคุณตาม
ต้องการ พร้อมวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
4. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดบทที่ 3 ข้อ 3  
 จงแก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น ด้วยโปรแกรม LINDO เพ่ือบริหารจัดการการขนส่งสินค้าแต่ละ
เส้นทางให้มีต้นทุนการขนส่งตํ่าที่สุด พร้อมวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
5. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดบทที่ 3 ข้อ 4  

จงแก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น ด้วยโปรแกรม LINDO เพ่ือวางแผนการลงทุนในแต่ละวิธีการ
ลงทุนให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด พร้อมวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
6. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝกึหัดบทที่ 3 ขอ้ 6 

จงแก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น เพ่ือตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยทั้งสองชนิดมาใช้ในการปรับปรุงดินให้มี
ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยตํ่าสุด ภายใต้เง่ือนไขความต้องการแร่ธาตุที่เหมาะสม ดังนี้ 

6.1 จงแก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ 
6.2 จงแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ ์
6.3 จงแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LINDO   
6.4 จงวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรม LINDO 

 
7. จากปัญหากําหนดการเชิงเส้นจากโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดบทที่ 3 ข้อ 7  

  จงแก้ปัญหาตัวแบบที่สร้างขึ้น เพ่ือช่วยในการตัดสินใจวางแผนการลงทุน ให้มีความเสี่ยง
ตํ่าสุด ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ให้เหมาะสม ด้วยวิธีดังนี้ 

7.1 จงแก้ปัญหาด้วยวิธีซิมเพล็กซ ์
7.2 จงแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม LINDO   
7.3 จงวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรม LINDO 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5 

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทนํา 
2. เทคนิคแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 
3. เทคนิค PERT และ CPM 
4. ขั้นตอนของเทคนิค PERT และ CPM 

4.1 การศึกษารายละเอียดโครงการ 
4.2 การสร้างข่ายงาน 
4.3 การวิเคราะห์ข่ายงาน 

5. การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค CPM 
6. การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT 
7. การเร่งโครงการ 
8. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความสําคัญของการวิเคราะห์และประเมินโครงการได้ 
2. อธิบายลักษณะเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการ พร้อมทั้งบอก

ข้อจํากัดของแต่ละเทคนิคได้ 
3. อธิบายขั้นตอนของเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินโครงการด้วยเทคนิค PERT และ 

CPM ได้ 
4. สามารถแจกแจงกิจกรรม เวลา และเงื่อนไขจากรายละเอียดโครงการที่ศึกษาได้ 
5. สร้างข่ายงานที่แสดงกิจกรรม เวลา จากเง่ือนไขการดําเนินงานของกิจกรรมจากโจทย์

ปัญหาที่กําหนดได้ 
6. วิเคราะห์และประเมนิโครงการที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิค PERT ได้ 
7. วิเคราะห์และประเมินโครงการที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิค CPM ได้ 
8. อธิบายและสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินโครงการทั้งสองเทคนิคได้ 
9. วิเคราะห์และหาคําตอบกรณีเร่งรัดโครงการได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับหลักการของเทคนิคการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการแบบต่างๆ ตลอดจนข้อจํากัดของแต่ละวิธี และการเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับปัญหา  
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2. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และประเมินโครงการด้วยเทคนิคแผนภูมิแกนต์ เพ่ือเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์และประเมินโครงการอีก 2 เทคนิคโดยละเอียด  

3. แสดงตัวอย่างการสร้างข่ายงาน และการวิเคราะห์และประเมินโครงการด้วยเทคนิค 
PERT และเทคนิค CPM อย่างละเอียด ตลอดจนแสดงตัวอย่างการเร่งรัดโครงการ  

4. นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือฝึกการสร้างข่ายงาน แล้วร่วมกันวิเคราะห์

และประเมินโครงการจากโจทย์ปัญหาโครงการในเอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดท้ายบทที่
เป็นโจทย์ยากๆ จํานวน 2 ข้อ  

6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการการสร้าง
ข่ายงาน การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ตลอดจนวิธีการเปิดตารางการแจกแจกปกติ และการ
เร่งรัดโครงการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

7. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการสร้างข่ายงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการ นอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และ
กําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 

8. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน หรือการ
ดําเนินธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก แล้วนํามาสร้างข่ายงาน และวิเคราะห์โครงการตามหลักการ
และวิธีที่เรียนตามเนื้อหาในบทนี้ 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 5 

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 
 
 

5.1  บทนํา 
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก หรือแม้แต่การ

ดําเนินงานในชีวิตประจําวันของบุคคล ล้วนจําเป็นต้องมีการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการดําเนินงาน 
เพ่ือให้งานหรือโครงการที่กําลังดําเนินงานอยู่น้ันบรรลุผลตามเป้าหมาย มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายได้ 
ซึ่งความเสียหายจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ขนาดใหญ่ มีงานที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ มากมาย มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซ้อน 
ใช้งบประมาณลงทุนสูง ใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่  และใช้พนักงานหรือคนงานจํานวนมาก หาก
ผู้รับผิดชอบโครงการมีการบริหารจัดการผิดพลาดแล้ว ผลกระทบหรือผลเสียหายที่ตามมาจะไม่เพียงแต่
เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นๆ แต่ยังส่งผลกระทบต่อองค์กร หน่วยงาน และองค์ประกอบต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน 
และแน่นอนว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นย่อมคิดเป็นมูลค่ามหาศาล  

การบริหารงานขององค์กรต่างๆ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนและการควบคุมการ
ดําเนินงานขององค์กร ในทางธุรกิจจึงควรศึกษาการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นโครงการจะ
เป็นงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และสามารถกระจายงานออกเป็นงานย่อยๆ ได้ หากเป็น
โครงการขนาดใหญ่จะประกอบด้วยงานย่อยๆ จํานวนมาก มีขั้นตอนซับซ้อนต้องใช้คนงานมาก เงินทุน
สูง ปัจจุบันมีวิธีหรือเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมงานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ เทคนิค
การประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) และวิธี
ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (Critical Path Method: CPM) (สุทธิมา, 2555: 264) 
 ขณะที่ กัลยา (2553: 185) กล่าวว่าเทคนิคที่นิยมนํามาวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
เพ่ือให้งานเสร็จภายในเวลาและงบประมาณที่กําหนดมีหลายเทคนิค แต่เทคนิคซึ่งเป็นที่นิยมและใช้กัน
อย่างแพร่หลาย มี 3 เทคนิคตามขนาดของโครงการ ดังนี้ 

1. เทคนิคสําหรับโครงการขนาดเล็ก เทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ เทคนิคแผนภูมิแกนต์ 
(Gantt Chart) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และสามารถวิเคราะห์โครงการได้อย่างรวดเร็ว 

2. เทคนิคสําหรับโครงการขนาดใหญ ่มี 2 เทคนิค  คือ 
2.1 CPM  (Critical Path Method) 
2.2 PERT (Program Evaluation and Research Task) 

 

ในที่น้ีจะขอกล่าวรายละเอียดทั้ง 3 เทคนิค เนื่องจากเทคนิคที่ใช้บริหารโครงการขนาดเล็ก
อย่างแผนภูมิแกนต์ เป็นเทคนิคที่ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย และยังเป็นเทคนิคที่ช่วยในการ
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เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้เทคนิค PERT และ CPM ให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย แต่เทคนิคแผนภูมิ
แกนต์ก็ยังมีข้อจํากัดในการใช้บริหารงานโครงการ ใช้ได้เพียงช่วยในการหาคําตอบหรือวิเคราะห์
โครงการเบื้องต้นได้เท่าน้ัน หากการดําเนินงานโครงการมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง และจําเป็นต้อง
เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เทคนิคแผนภูมิแกนต์ยังไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ จึงมีความ
จําเป็นต้องศึกษาการวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT และ CPM ซึ่งสามารถใช้ในการบริหาร
โครงการเพื่อการตัดสินใจได้มากกว่า ซึ่งวิธีการทั้งสองมีหลักการเหมือนกัน แต่จะใช้งานแตกต่างกัน
เพราะมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการจัดทําโครงการต่างกันนั่นเอง  
 ในบทนี้จึงประกอบด้วยเน้ือหาของเทคนิคในการบริหารโครงการทั้งสามเทคนิค ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

5.2  เทคนิคแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 

 แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติงาน
ย่อยๆ ในโครงการขนาดเล็ก เป็นเทคนิคแรกที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ในการวางแผนงานโครงการ 
ก่อนที่จะมีเทคนิคซีพีเอ็ม (CPM) และเพิร์ต (PERT) เกิดขึ้น แผนภูมิแกนต์คิดค้นโดย Henry L. Gantt 
ประมาณ พ.ศ. 2461 (สุทธิมา, 2555: 265) เพ่ือใช้ในการวางแผนโครงการและการกําหนดเวลาในการ
ทําโครงการขนาดเล็ก ปัญหาง่ายๆ ที่ไม่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนนัก และหากเกิดความผิดพลาดก็จะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายมากนัก เนื่องจากเทคนิคแผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายต่อการทําความ
เข้าใจ ไม่มีการคํานวณที่ยุ่งยาก และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ มีการแสดงระยะเวลาใน
การทํางาน ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการปฏิบัติงานย่อยแต่ละงาน และลําดับก่อนหลังของงานย่อยๆ 
อย่างชัดเจน 
 การสร้างแผนภูมิแกนต์ มีหลายลักษณะ เช่น อยู่ในรูปแบบตาราง ใช้ลูกศรแสดงการ
ดําเนินงานเริ่มต้นและสิ้นสุด หรืออยู่ในรูปของกราฟแท่ง มีแกนต้ังและแกนนอน โดยกําหนดให้แกน
ต้ังแสดงกิจกรรม และแกนนอนแสดงระยะเวลาดําเนินงาน ซึ่งผู้เรียนสามารถพิจารณาและฝึกการ
สร้างแผนภูมิแกนต์ ตลอดจนวิเคราะห์โครงการเพื่อหาคําตอบในเบื้องต้นได้จากตัวอย่างที่ 5.1 ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 5.1 บริษัท เมืองแมน จํากัด เป็นบริษัทรับซื้อไม้สักทองเพื่อป้อนโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่
มีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง มีสํานักงานใหญ่ที่จังหวัดอยุธยา มีแผนการขยายสาขาในการรับซื้อไม้ทั่วประเทศ 
บริษัทได้เริ่มดําเนินงานขยายสาขาไปแล้วในภาคเหนือ ปัจจุบันบริษัทกําลังมีโครงการขยายสาขามาสู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดแรกกําหนดให้เป็นจังหวัดอุดรธานี โดยกําหนดให้ผู้จัดการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และให้ศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์การเปิด
สํานักงานสาขาที่ภาคเหนือ จากการศึกษาทําให้ผู้จัดการแจกแจงงานที่ต้องทําแยกเป็นงานย่อยๆ ได้ 
12 งาน และได้ใช้ประสบการณ์ในการเปิดสาขาที่ภาคเหนือมาช่วยในการประมาณเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินงานและเงื่อนไขความสัมพันธ์ของงานต่างๆ แสดงได้ในตารางที่ 5.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1  แสดงงานย่อยและระยะเวลาของโครงการเปิดสํานักงานสาขาที่จังหวัดอุดรธานีของ
ตัวอย่างที่ 5.1 

งาน รายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
เลือกทําเลที่ต้ัง 
วางแผนจัดองค์กรและวางแผนการเงิน 
วางแผนงานด้านบุคลากร 
ออกแบบการจัดสํานักงานและอุปกรณ์ 
สร้างสํานักงานใหม ่
ตกแต่งภายใน 
คัดเลือกพนักงานเก่าจากสํานักงานใหญ ่
รับพนักงานใหม่ 
ย้ายเอกสารเครื่องใช้จากสํานักงานใหญ ่
ติดต่อธนาคารในจังหวัดอุดรธานี 
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ 

เริ่มทําได้ทันท ี
ต้องให้งาน  A เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  A เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  B เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  B, D เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  E เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  F  เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  D  เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  H  เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  C  เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  C  เสร็จก่อน 
ต้องให้งาน  G, I, J  เสร็จก่อน 

1 
2 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
5 
2 
3 
3 

 
จากโจทย์จงวิเคราะห์โครงการเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ด้วยเทคนิคแผนภูมิแกนต ์

1) โครงการนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
2) งานที่ลงมือทําพร้อมกันมีงานอะไรบ้าง 
3) งานที่ทําเสร็จ (วางมือ) พร้อมกันมีอะไรบ้าง 
4) งานที่ทําเสร็จเป็นงานสุดท้ายคืองานอะไร 

 
การสร้างแผนภูมิแกนต์สามารถแสดงเป็นรูปภาพหรือแสดงในตารางก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

เทคนิคหรือวิธีการของแต่ละคน ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนจะแสดงในรูปของตาราง ทั้งนี้เพ่ือให้ดูง่ายในเรื่อง
ของระยะเวลาที่มีเส้นตารางแสดงขอบเขตชัดเจน ส่วนการทําเครื่องหมายแสดงระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของงานหรือกิจกรรมก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น เส้นตรง กราฟแท่ง หรือการระบายสี ใน
ที่น้ีจะใช้การแสดงด้วยลูกศร เพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างข่ายงานในวิธี CPM และ PERT ในการใช้
หัวลูกศรแสดงจุดเริ่มต้น และหางลูกศรแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรืองาน 

โดยจะกําหนดให้แกนนอนแทนระยะเวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) และแกนตั้งแสดงกิจกรรม
หรืองานย่อยต่างๆ ในโครงการ  ซึ่งสามารถเขียนแผนภูมิแกนต์เพ่ือหาคําตอบข้างต้นได้ตารางที่ 5.2 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2  แสดงการวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิคแผนภูมิแกนต์ของบริษัท เมืองแมน จํากัด จากตัวอย่างที่ 5.1 
 

 

งาน
ย่อย 

ระยะเวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A                                                   

B                                                   

C                                                   

D                                                   

E                                                   

F                                                   

G                                                   

H                                                   

I                                                   

J                                                   

K                          

L                          
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จากตารางที่ 5.2 สามารถตอบคําถามได้ดังนี้ 
1) โครงการนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 25 สัปดาห์ 
2) งานที่ลงมือทําพร้อมกันหรือเริ่มทําได้พร้อมกัน ม ี4 กลุ่ม ได้แก่ งาน (B, C) (E, H) (F,I) 
และ (J, K) 

3) งานที่ทําเสร็จ (วางมือ) พร้อมกันมี 2 กลุ่ม ได้แก่ งาน (D, J) และ (E, H) 
4) งานที่ทําเสร็จเป็นงานสุดท้ายคืองาน L เสร็จสัปดาห์ที่ 25  

 
จากตัวอย่างที่ 5.1 ที่แสดงการวิเคราะห์โครงการโดยใช้เทคนิคแผนภูมิแกนต์ สามารถสรุป

ข้อดีและข้อเสียของเทคนิค ได้ดังนี้ 
ข้อดีของแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 
1) สามารถระบุระยะเวลาที่โครงการเสร็จได้ชัดเจน จากตารางที่ 5.2 ของตัวอย่างที่ 5.1 

พบว่า โครงการเปิดสํานักงานสาขาที่จังหวัดอุดธานีหากใช้วิธีรวมเวลาจากการดําเนินกิจกรรมหรืองาน
ย่อยๆ ทั้งหมดแล้วใช้เวลาทั้งสิ้น 41 สัปดาห์ แต่เมื่อพิจารณาจาก Gantt Chart ในตารางที่ 5.2 
พบว่าโครงการนี้ใช้เวลาเพียง 25 สัปดาห์  

2) สามารถระบุได้ว่าโครงการนี้งานอะไรเป็นงานแรกที่ต้องเริ่มทําก่อน และงานอะไรจะ
เสร็จเป็นงานสุดท้าย ทั้งนี้เพ่ือจะได้วางแผนการทํางานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดําเนินการ จากตารางที่ 5.2 
พบว่า งานประชุมวางแผนการดําเนินงานหรืองาน A เป็นงานแรกของโครงการ และงานฝึกอบรม
พนักงานใหม่หรืองาน L เป็นงานสุดท้ายของโครงการ  

3) สามารถระบุได้ว่ามีงานใดบ้างที่สามารถเริ่มดําเนินการได้พร้อมกัน วิธีการดูว่างานที่
เริ่มทําพร้อมกันให้ดูจากหางลูกศร ที่แสดงเป็นจุดเริ่มต้นของงาน โดยงานใดบ้างที่มีหางลูกศรออกจาก
สัปดาห์เดียวกันแสดงว่าเริ่มทําพร้อมกัน จากตารางที่ 5.2 พบว่า มีงานที่สามารถเริ่มทําหรือลงมือทํา
พร้อมกันได้ถึง 4 กลุ่ม คือ งาน B, C เริ่มทําพร้อมกันในสัปดาห์ที่ 2 งาน E, H เริ่มทําพร้อมในสัปดาห์
ที่ 7 งาน F, I เริ่มทําสัปดาห์ที่ 10 และงาน J, K เริ่มทําพร้อมกันในสัปดาห์ที่ 5 

4) สามารถระบุได้ว่ามีงานใดบ้างที่ทําเสร็จพร้อมกันหรือวางมือพร้อมกัน วิธีการดูว่างานที่
เสร็จพร้อมกันให้ดูจากหัวลูกศร ที่แสดงเป็นจุดสิ้นสุดของงาน โดยมีงานหรือกิจกรรมคู่ใดบ้างที่มีหัว
ลูกศรอยู่ในสัปดาห์เดียวกันแสดงว่างานนั้นเสร็จพร้อมกัน จากตารางที่ 5.2 พบว่า งานที่ทําเสร็จ
พร้อมกันมี 2 กลุ่มงาน คือ งาน D, J สามารถทําเสร็จพร้อมกันในสัปดาห์ที่ 6  และงาน E, H สามารถ
ทําเสร็จพร้อมกันในสัปดาห์ที่ 9 

5) สามารถบอกระยะเวลาที่สามารถเลื่อนการปฏิบัติงานได้ น่ันคือ สามารถระบุได้ว่างาน
ใดบ้างที่มีเวลาเหลือ (Slack Time) โดยท่ีไม่ทําให้ระยะเวลาทั้งสิ้นของโครงการเปลี่ยนแปลง วิธีการดู
ว่างานใดมีเวลาเหลือ ให้ดูจากจุดสิ้นสุดของงานว่างานนั้นมีงานหรือกิจกรรมถัดไปเริ่มทําต่อเนื่องไป
หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่างานนั้นยังพอมีเวลาเหลือหรือสามารถเลื่อนการปฏิบัติงานออกไปได้ จาก
ตารางที่ 5.2 พบว่างานที่สามารถเลื่อนการปฏิบัติได้หรือมีเวลาเหลือ ได้แก่ งาน C, I, J และ K  
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ข้อเสียของแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 
แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) สามารถแสดงลําดับขั้นตอนการดําเนินงานของงานย่อยๆ ได้ดี

เฉพาะโครงการขนาดเล็ก ที่ไม่มีผลเสียหายมากนัก แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีกิจกรรมหรืองาน
จํานวนมาก ต้องใช้ระยะเวลาและความสลับซับซ้อนของงานมาก การใช้แผนภูมิแกนต์จะดูยุ่งยากมาก 
และหากจําเป็นต้องเร่งรัดโครงการจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเท่าใด หรือวิเคราะห์กิจกรรมวิฤตก็จะไม่
สามารถทําได้ ดังนั้นหากต้องการใช้สําหรับการบริหารโครงการขนาดใหญ่ และมีค่าใช้จ่ายเข้ามา
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และประเมินโครงการจึงอาจนําวิธี CPM และ PERT เข้ามาใช้ในการบริหาร
โครงการจะสามารถหาคําตอบได้มากกว่าและง่ายกว่า 

 

5.3  เทคนิค PERT และ CPM  

เทคนิค PERT และเทคนิค CPM เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีความ
สลับซับซ้อนหรือโครงการขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมหรืองานย่อยหลายงาน จนทําให้การวิเคราะห์
โครงการแบบด้วยเทคนิคแผนภูมิแกนต์ยากที่จะหาคําตอบได้ ขณะเดียวกันเทคนิค PERT และ CPM 
ยังสามารถชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของกิจกรรมหรืองานย่อยๆ ของโครงการได้ง่ายกว่า และสามารถ
คํานวณเวลาเร่งรัดที่จะดําเนินโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นได้ โดยการเร่งรัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม
และเท่าที่จําเป็นทั้งนี้เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงการนั่นเอง  

 
5.3.1  ความหมายของ PERT และ CPM  

1)  CPM ย่อมาจาก Critical Path Method หมายถึง วิธีวิเคราะห์เส้นทางวิกฤติ 
เป็นเทคนิคที่ทราบระยะเวลาในการปฏิบัติงานย่อยแต่ละงาน ใช้บริหารและประเมินโครงการที่เคยทํา
มาก่อน ฉะนั้น เวลาที่ใช้ในการทํากิจกรรมจะเป็นเวลาที่แน่นอน เพราะสามารถคํานวณได้จากข้อมูลที่
เคยทํามาก่อน จึงมีความแน่นอนของโครงการทั้งกิจกรรม และระยะเวลาในการดําเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม  

เทคนิค CPM ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรก พ.ศ. 2500 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยเจ อี เคลลี 
(J.E. Kelley) แห่งบริษัทเรมิงตันแรนด์ (Remington Rand) ร่วมกับวอลค์เกอร์ (M.B. Walker) แห่ง
บริษัทดูปองต์ (Dupont) เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างและซ่อมบํารุงเครื่องจักรในโรงงานผลิตสารเคมี  
โดยใช้ในการวางแผนและควบคุมเวลาในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายของโครงการ (สุทธิมา, 2555: 
265) จนทําให้โครงการประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี และมีผลทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงทําให้วิธี CPM ได้รับการยอมรับในวงการต่างๆ อย่างกว้างขวางใน
เวลาต่อมา (วีรยา, 2543: 418) 

2)  PERT ย่อมาจาก Program Evaluation and Review Technique หมายถึง 
เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินผลโครงการที่ไม่สามารถทราบระยะเวลาที่แน่นอนในการ
ปฏิบัติงานย่อยแต่ละงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่เคยทํามาก่อน ผู้วิเคราะห์ต้องใช้การประมาณ
ระยะเวลาโดยประมาณ คํานวณโดยใช้ความน่าจะเป็น  
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เทคนิค PERT มีการพัฒนาขึ้นมาหลังจากเทคนิค CPM ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั่น
คือ ในปี พ.ศ.2501 โดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริการ่วมกับบูช แอลเลน และแฮมิลตัน (Booz-Allen 
and Hamilton) ร่วมกับล็อกฮีด แอร์คราฟต์ (Lockheed Aircraft) ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการให้
คําปรึกษา เพ่ือใช้ในการบริหารโครงการสร้างขีปนาวุธ โพลารีส (Polaris) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) มากกว่า 9,000 ราย โดยใช้ช่ือโครงการนี้ว่า Program 
Evaluation Research Task โครงการมีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา และมีการผลิตส่วนประกอบ
ใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดผลิตมาก่อน ดังนั้น การประมาณระยะเวลาในการดําเนินงานต่างๆ ในโครงการ
จึงไม่สามารถกําหนดลงไปได้อย่างแน่นอน จําเป็นต้องนําแนวความคิดของความน่าจะเป็น 
(Probability Concept) เข้ามาประกอบการวิเคราะห์ระยะเวลาด้วย (สุทธิมา, 2555: 265) 

ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “Program Evaluation Review Technique” จากการใช้เทคนิค PERT 
ในการควบคุมโครงการให้สามารถเสร็จเร็วกว่ากําหนด จึงทําให้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
เวลาต่อมา (วีรยา, 2543: 418) 

 

ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักด์ิ (2548: 143) ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารและควบคุมโครงการด้วย
เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (PERT) และระเบียบวิธีวิกฤต (CPM) มีความแตกต่างกัน 
และใช้งานภายใต้สภาวการณ์ที่แตกต่างกัน เทคนิค PERT ถูกพัฒนาจากกองทัพเรืออเมริกา ซึ่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่ โดยนําเทคนิค PERT มาช่วยในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น ส่วนเทคนิค CPM ถูกพัฒนาโดยบริษัท ดูปองต์ เพ่ือใช้บริหารเวลาและค่าใช้จ่าย โดยพิจารณา
ประกอบกับประสบการณ์การบริหารโครงการของผู้บริหารด้วย 
 

5.3.2 วัตถุประสงค์ของการใชเ้ทคนิค PERT และ CPM ในการบริหารโครงการ 
1) เพ่ือช่วยในการวางแผนโครงการ เพราะหากแต่ละโครงการสามารถวางแผนการ

ดําเนินงานไว้ล่วงหน้าได้ ย่อมเป็นโครงการที่ดีและมีความเป็นไปได้ 
2) เพ่ือช่วยในการควบคุมโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

โครงการ  
3) เพ่ือช่วยในการบริหารทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ ให้ใช้ไปเท่ากับที่โครงการมี

ทรัพยากรในแต่ละด้าน เพื่อไม่ให้โครงการใช้ทรัพยากรเกินกว่าที่กําหนดไว้ 
4) ช่วยให้ทราบผังงาน และโครงสร้างของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งจะทําให้ผู้วิเคราะห์

สามารถวางระบบการทํางานได้อย่างเป็นแบบแผนหรือเป็นขั้นเป็นตอน 
5) เพ่ือช่วยในการบริหารโครงการ  ให้โครงการสามารถแล้วเสร็จภายในเวลาที่

กําหนด ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือไม่ให้โครงการเกิดความเสียหาย  
 
5.3.3 เทคนิค PERT และ CPM ตอบคําถามอะไรบ้าง? 

1) โครงการนี้จะใช้เวลาดําเนินงานทั้งสิ้นเท่าใด 
2) งายย่อยแต่ละงานควรเริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดและอย่างช้าที่สุดเมื่อใด 
3) งานย่อยแต่ละงานจะแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดเมื่อใด และอย่างช้าที่สุดเมื่อใด 
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4) งานใดบ้างที่เป็นงานสําคัญและล่าช้าไม่ได้เลย ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
หรือที่เรียกว่า “กิจกรรมวิกฤต” เพราะหากล่าช้าจะทําให้โครงการเกิดความเสียหาย  

5) งานใดบ้างที่ล่าช้าได้บ้าง และล่าช้าได้นานเท่าใด โดยไม่ทําให้โครงการล่าช้า
หรือเกิดความเสียหายไปด้วย 

6) ถ้าต้องการเร่งให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น ควรเร่งงานใดบ้างจึงจะทําให้ค่าใช้จ่ายใน
การเร่งโครงการต่ําที่สุด 
 

จากผลการวิเคราะห์โครงการ จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิค PERT และ CPM 
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ จะต้องคํานวณหางานหรือกิจกรรมวิกฤต (Critical Activity) เพ่ือให้ได้
เส้นทางวิกฤติ (Critical Path) แล้วจึงนํางานวิกฤตและเส้นทางวิกฤตมาใช้ในการควบคุมโครงการและ
บริหารทรัพยากรของโครงการต่อไปด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะกล่าวถึงในลําดับต่อไป ขณะเดียวกัน การ
จะดําเนินการวิเคราะห์โครงการได้ จําเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรม หากงานหรือกิจกรรมในโครงการมีรายละเอียดซับซ้อน และแต่ละงานมีเง่ือนไขต่างๆ กัน 
เช่น มีงานที่สามารถดําเนินงานพร้อมๆ กันหลายงาน หรือมีเง่ือนไขที่ต้องทํากิจกรรมหรืองานอื่นก่อน
จึงจะลงมือทํางานต่อๆ ไปได้ เป็นต้น 

 
5.3.4 ความแตกต่างระหว่าง PERT และ CPM  

 ทั้งสองเทคนิคมีวิธีการเหมือนกัน แต่ต่างกันที่การประมาณระยะเวลาที่ต้องใช้ไปใน
การปฏิบัติกิจกรรม กล่าวคือ 

1)  CPM เป็นเทคนิคที่ใช้ประเมินโครงการที่ผู้บริหารโครงการเคยทํามาก่อน หรือมี
ประสบการณ์ทํามาก่อนแล้ว ฉะนั้น เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์จึงสามารถกําหนดได้เอง แบ่งออกเป็น 2 
สถานการณ์ คือ  
 1.1)   เวลาที่จะใช้ไปในกรณีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติ จึงเรียกว่า “เวลา
ปกติ”  
 1.2)   เวลาที่จะใช้ไปในกรณีเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วที่สุดโดยยอมเสียทรัพยากร
เพ่ิม เช่น เพ่ิมคน เพ่ิมเงิน เป็นต้น เวลาในการปฏิบัติเรียกว่า “เวลาเร่งรัด”  

 จากที่เทคนิค CPM สามารถกําหนดเวลาในการดําเนินงานได้ชัดเจนจากเจ้าของโครงการ ทํา
ให้ได้เวลาที่เรียกว่า “เวลาปกติ” และเวลาเร่งรัดที่นักบริหารโครงการควบคุมได้และกําหนดออกมา
เองทําให้การใช้วิธี CPM บางทีมีช่ือว่า “วิธีเชิงกําหนด” จึงทําให้ผู้บริหารโครงการสามารถวิเคราะห์
การเร่งรัดโครงการจากปกติได้ ซึ่งจะทําให้ผู้ควบคุมโครงการสามารถประหยัดเวลาและงบประมาณ
หรือค่าใช้จ่ายได้ด้วย และส่วนใหญ่ใช้กับโครงการก่อสร้าง หรือโครงการซ่อมบํารุงต่างๆ  
 

2) PERT เป็นเทคนิคที่ใช้กับโครงการที่ผู้บริหารโครงการไม่เคยทํามาก่อน จึงไม่
สามารถระบุเวลาในการทํางานหรือกิจกรรมได้ชัดเจน ฉะนั้น เวลาที่จะใช้ในการวิเคราะห์หรือปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรม จึงมาจากการรวบรวมข้อมูลจากบุคคลอ่ืนๆ ที่มีคนเคยทํามาก่อน ซึ่งแบ่งเวลาในการ
ทํากิจกรรมออกเป็น 3 สถานการณ์คือ  
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 2.1)  เวลาที่จะใช้ไปในกรณีทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น (a) กิจกรรมทุกอย่างจะ
เสร็จเร็วที่สุด 
 2.2)  เวลาที่จะใช้ไปในกรณีทุกสิ่งทุกอย่างจะติดขัดไปหมด (b) กิจกรรมทุกอย่าง
จะเสร็จช้าที่สุด 
 2.3)  เวลาที่จะใช้ไปตามที่ควรจะเป็น (m) กิจกรรมทุกอย่างจะเสร็จไปอย่างที่
เรียกว่า “เดินทางสายกลาง” 

 จากที่โครงการแบบ PERT เป็นโครงการที่ไม่สามารถกําหนดได้ชัดเจน และเวลาที่ใช้จะ
มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ จึงทําให้เวลาของโครงการเกิดความไม่แน่นอน หรือมี
ความแปรปรวน ดังนั้น การใช้เทคนิค PERT จึงมักใช้กับโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์โครงการได้ในภาพรวม แต่ไม่สามารถ
ตัดสินใจเจาะลึกเกี่ยวกับเวลาหรือค่าใช้จ่ายได้ 

สรุปว่าเทคนิค PERT และ CPM มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน แต่ในความ
เหมือนกันก็คือ ทั้งสองเทคนิคทําให้ควบคุมโครงการด้านการกําหนดเวลาสําหรับทําโครงการให้เสร็จ
ในเวลาที่กําหนด ขณะที่ความแตกต่างในรายละเอียดที่สําคัญคือ “เวลาในการดําเนินโครงการ”  
 

5.4  ขั้นตอนของเทคนิค PERT และ CPM  

 การดําเนินงานวิเคราะห์และประเมินโครงการทั้งด้วยเทคนิค PERT และ CPM มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (สุทธิมา, 2555: 268) 

1. การศึกษารายละเอียดของโครงการ   
2. การสร้างข่ายงาน  (Network) 
3. วิเคราะห์ข่ายงาน คํานวณหาเส้นทางวิกฤต (Critical Path)   

 
5.4.1  การศึกษารายละเอียดโครงการ 

 

ก่อนทําการวิเคราะห์และประเมินโครงการควรทําความเข้าใจ ศึกษารายละเอียดโครงการให้
ชัดเจน เพ่ือให้สามารถจัดระบบงานและสร้างข่ายงานในขั้นตอนที่ 2 ให้ได้ ซึ่งในการเรียนการสอนใน
ที่น้ีไม่มีเวลามากพอที่จะให้นักศึกษาไปคิดหรือเขียนโครงการขึ้นมา ดังนั้น จึงได้กําหนดหรือมี
รายละเอียดโครงการอย่างย่อให้พิจารณาเพื่อทําความเข้าใจ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อทําความ
เข้าใจโครงการตามลําดับ ดังนี้ 

1) กระจายกิจกรรม   
การกระจายกิจกรรมเป็นการแจกแจงกิจกรรมย่อยทั้งหมดที่ต้องทําในโครงการ ทั้งนี้

การกระจายกิจกรรมหรืองานย่อยๆ ในโครงการเดียวกันอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะวิธีการ
ทํางานหรือประสบการณ์ทํางานของผู้บริหารโครงการ หรือขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสั่งการ หรือสาย
บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ของโครงการที่แตกต่างกันด้วย 
ในกระบวนการทํางานเมื่อกระจายกิจกรรมหรืองานแล้ว ผู้บริหารโครงการต้องกําหนดผู้รับผิดชอบ
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งานแต่ละงาน เพ่ือจะได้สะดวกในการสั่งการ การติดตามงาน การเร่งงาน และการควบคุมงาน ใน
ลําดับต่อไป 

2) กําหนดลําดับการทํางานของกิจกรรม  
กําหนดลําดับการทํางานของกิจกรรม โดยระบุลําดับความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ 

หรือเงื่อนไขการทํากิจกรรมใดต้องทําเมื่อใด เช่น จากตัวอย่างที่ 5.1 การเริ่มโครงการจากการประชุมวาง
แผนการดําเนินงาน แล้วจึงจะทํากิจกรรมหรืองานอื่นๆ ตามมาได้ หรืองานคัดเลือกพนักงานเก่าจาก
สํานักงานใหญ่ จะทําได้เมื่อทํางานวางแผนงานด้านบุคคลให้เสร็จก่อน งานรับสมัครพนักงานใหม่จะทํา
ได้เมื่อทํางานคัดเลือกพนักงานเก่าจากสํานักงานใหญ่ให้เสร็จก่อน และงานฝึกอบรมพนักงานใหม่จะทํา
ได้เมื่อมีการรับพนักงานใหม่ให้เสร็จก่อน เป็นต้น  

3) การประมาณเวลาดําเนินงานของกิจกรรม 
การประมาณเวลาในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมโดยการใช้ประสบการณ์ ข้อมูลใน

อดีต ประกอบกับแนวโน้มในอนาคต เพ่ือประมาณเวลาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่แจกแจงไว้แล้วใน
ขั้นตอนที่ 2 จากที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.3.4 ทําให้ทราบแล้วว่าการประมาณเวลาของเทคนิค PERT 
และ CPM มีความแตกต่างกัน น่ันคือ 

เทคนิค CPM จะมีตัวเลขการประมาณเวลาเพียงตัวเดียว ซึ่งได้จากประสบการณ์ทํางาน
ในอดีต เพราะเป็นโครงการที่เคยทํามาก่อนแล้ว ทําให้สามารถกําหนดเวลาในการทํางานได้เลยและมี
เพียงค่าเดียว เช่น เวลาในการหาทําเลในการตั้งสํานักงานสาขาแห่งใหม่กําหนดให้ใช้เวลา 2 สัปดาห์ การ
สร้างสํานักงานใหม่ใช้เวลา 10 สัปดาห์ เป็นต้น 

เทคนิค PERT มักใช้กับโครงการใหม่ที่ผู้บริหารโครงการไม่เคยทําและไม่มีประสบการณ์ 
แต่ใช้วิธีการประมาณเวลาทํางานจากแหล่งอ่ืนๆ ทําให้ได้ข้อมูลเวลา 3 ค่า (Three Time Estimate of 
PERT) ได้แก่ ระยะเวลาเร็วที่สุด ระยะเวลาช้าที่สุด และระยะเวลาโดยส่วนมากที่คาดว่าจะใช้ในการทํา
กิจกรรมนั้นๆ  

 
5.4.2  การสรา้งข่ายงาน 

 

 เป็นขั้นตอนของการนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 ที่มีการกระจายกิจกรรม กําหนดลําดับการ
ทํางาน และประมาณระยะเวลาในการทํางานแล้ว มาสร้างให้อยู่ในรูปของข่ายงาน (Network) ซึ่ง
ข่ายงานจะแสดงกิจกรรมของโครงการ ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ลําดับการทํางานในแต่ละกิจกรรม 
และระยะเวลาที่ใช้ของแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่มีรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ 
แสดงในรูปแบบข่ายงานให้ดูแล้วเป็นระบบที่สุด 

1) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสร้างข่ายงาน  มีดังนี้ 
 

1.1) จุดเช่ือม  (Node)  แสดงถึง เหตุการณ์เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของกิจกรรม 
1.2) เส้นตรงที่เช่ือมระหว่างจุดเช่ือม แสดงถึง กิจกรรมจริง โดยมีหัวลูกศรแสดง

จุดเสร็จสิ้นหรือจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆ มีวิธีการกําหนดกิจกรรมดังนี้ 1 2 
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1.2.1) ช่ือกิจกรรมใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น กิจกรรม A, B, 
C, D, …, Z  

1.2.2) การดําเนินงานของกิจกรรมจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดใช้แทนด้วย
ลูกศร  โดยการเขียนช่ือกิจกรรมบนลูกศร เรียกวิธีการน้ีว่าเป็น
ระบบ AOA พร้อมกับแสดงระยะเวลาดําเนินงานของกิจรรมไว้
ข้างๆ ช่ือกิจกรรม 

1.2.3) จํานวนลูกศรที่ปรากฏต้องมีเท่ากับจํานวนกิจกรรมจริงที่เกิดขึ้นใน
โครงการ 

 

1.3) เส้นประที่เช่ือมระหว่างจุดเช่ือม แสดงกิจกรรมสมมติ (Dummy Activity) 
เป็นกิจกรรมที่ไม่มีตัวตนจริงๆ ในโครงการ แต่นํามาใส่ในข่ายงานเพื่อช่วยใน
การแสดงขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรมบางกิจกรรมให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริง และยังทําให้โครงการดูเป็นระบบ หรือดูง่ายย่ิงขึ้น ซึ่งจะถือว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ เพราะไม่ได้มีการปฏิบัติงานจริง 

  

2) หลักการสร้างข่ายงาน 
2.1)  องค์ประกอบของข่ายงาน ข่ายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กิจกรรม (Activity) 

คือ งานที่ทําจริงซึ่งกินเวลาและมีค่าใช้จ่ายของโครงการ และเหตุการณ์ (Event) คือ สภาวะของงานที่
ทําต้ังแต่เริ่มทําจนทําสําเร็จ แทนด้วยวงกลม  โดยการแสดงกิจกรรมหรืองานจากจุดเริ่มต้นใน
เหตุการณ์หนึ่งไปสิ้นสุดหรือเสร็จในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ดังภาพที่ 5.1  
 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 แสดงวิธีการสร้างกิจกรรมจากจดุเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด 
 

 จากข่ายงานในภาพที่ 5.1 หมายความว่า กิจกรรม A เริ่มต้นดําเนินงาน ณ เหตุการณ์
ที่ 1 ไปสิ้นสุดหรือเสร็จลง ณ ที่เหตุการณ์ที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการ 3 หน่วยเวลา 
 

2.2)  การใช้ลูกศร (Arrow Diagram) แทนกิจกรรม มีขั้นตอนและข้อกําหนด ดังนี้ 
2.2.1) ลูกศร 1 เส้น จะแสดงกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรมเท่าน้ัน 
2.2.2) ลูกศรต้องเป็นเส้นตรง ไม่ควรเป็นเส้นโค้ง เพราะการใช้เส้นตรงจะทําให้

โครงการเป็นระบบ และสามารถอ่านความหมายของกิจกรรมและโครงการได้ง่ายกว่า บ่งบอกได้อย่าง
ชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเริ่มต้นหรือสิ้นสุด หรือกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่สามารถลงมือทําได้
หลังจากกิจกรรมใดแล้วเสร็จ (ดังตัวอย่างที่ 5.2) 

1 2 

เหตุการณ์ที่ 2 

2 
A, 3  

1 

เหตุการณ์ที่ 1 
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2.2.3) ปลายหรือหางของลูกศรแทนจุดเริ่มต้นของกิจกรรม และหัวลูกศรแทน
จุดสิ้นสุดของกิจกรรม โดยการเขียนลูกศรจะเริ่มต้นจากซ้ายมือไปขวามือเสมอ น่ันคือ ลูกศรควรจะ
เดินหน้าจากซ้ายไปขวา ไม่ควรย้อนหลัง เพราะจะทําให้การถไล่เรียงเหตุการณ์ในข่ายงานทั้งที่เป็น
เหตุการณ์เริ่มต้น และเหตุการณ์สิ้นสุดได้ง่ายขึ้น  

2.2.4) กําหนดชื่อกิจกรรมกํากับไปกับลูกศร โดยใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่ โดยช่ือกิจกรรมต้องไม่ซ้ํากัน และลูกศรต้องแสดงกิจกรรมจริงในโครงการให้ครบทุก
กิจกรรม 

2.2.5) เขียนเวลาของกิจกรรมกํากับไปกับลูกศรด้วย โดยเขียนข้างๆ ช่ือ
กิจกรรมและคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมา (,) 

2.2.6) ระยะเวลาการดําเนินงานของกิจกรรมไม่จําเป็นต้องสัมพันธ์กับความ
ยาวของเส้นลูกศรที่ใช้แทนกิจกรรมนั้นๆ 

2.2.7) หลีกเลี่ยงการเขียนลูกศรทับกัน ทั้งนี้เพ่ือให้การสร้างข่ายงานแสดง
รายละเอียดและการดําเนินงาน ตลอดจนเงื่อนไขการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบและมี
ระเบียบที่สุด เพ่ือให้ข่ายงานดูง่ายและจะทําให้การวิเคราะห์โครงการทําได้ง่ายขึ้น (ดังตัวอย่างที่ 5.3) 

 
ตัวอย่างที่ 5.2  การใช้ลูกศรเป็นเส้นโค้งไม่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.2(ก) แสดงการใช้ลูกศรเป็นเส้นโค้งซึ่งไม่ถูกต้อง    ภาพที่ 5.2(ข) แสดงการใช้ลูกศรเป็นตรง 
  

ภาพที่ 5.2 แสดงการใช้ลูกศรที่เป็นเส้นตรงและเส้นโค้งในวิธีการสร้างข่ายงาน 
 
 จากตัวอย่างที่ 5.2 ภาพที่ 5.2(ก) มีกิจกรรม B และ E ซึ่งเขียนเป็นเส้นโค้ง ตามหลักการ
เขียนข่ายงานกิจกรรมไม่ควรเป็นเส้นโค้ง จึงจัดลูกศรแสดงกิจกรรม B และ E ใหม่โดยการจัดให้เป็น
เส้นตรง ซึ่งจะทําให้ข่ายงานมีความถูกต้องดังภาพที่ 5.2(ข)  
 
 
 
 
 

1 
A C D 

B 

2 3 4 

E 

A 
C 

B D 
1 
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3 4 

E 
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ตัวอย่างที่ 5.3  หลีกเลี่ยงการเขียนลูกศรทบักัน 
 

 
 

ภาพที่ 5.3(ก) แสดงการใช้ลูกศรทับกันซึ่งไม่ถูกต้อง     
 

ภาพที่ 5.3 แสดงการใช้ลูกศรทับกันและไมท่ับกันในวิธีการสร้างข่ายงาน 
 

 จากตัวอย่างที่ 5.3 ภาพที่ 5.3(ก) เป็นการเขียนข่ายงานที่มีลูกศรแสดงกิจกรรม B และ
กิจกรรม D ทับกัน ทําให้ข่ายงานดูยากซับซ้อน ตามหลักการเขียนข่ายงานเส้นตรงที่แสดงกิจกรรม
ต้องไม่ทับกัน จึงสามารถจัดข่ายงานใหม่ได้ดังภาพที่ 5.3(ข) ซึ่งทําให้ข่ายงานดูง่าย รู้ว่าเหตุการณ์ใด
และกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นภายหลัง    
 

2.3)  หลักการเขียนจุดเช่ือม (Node Diagram)   
2.3.1) ใช้จุดเช่ือมที่เป็นวงกลม  แทนเหตุการณ์ ซึ่งมีได้ทั้งเหตุการณ์ที่เป็น

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรม โดยในแต่ละกิจกรรมจะต้องมีวงกลมแทนเหตุการณ์เริ่มต้น และ
เหตุการณ์แทนจุดสิ้นสุดรวมแล้วสองเหตุการณ์เสมอ 

2.3.2) ให้เขียนหมายเลขในจุดเช่ือมหรือวงกลม เรียงตามลําดับเหตุการณ์ 
โดยใช้เลขจํานวนน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่ตอนปลายของลูกศร ส่วนเลขมากเป็นสุดสิ้นสุดของกิจกรรม
ที่อยู่หัวของลูกศร โดยที่เลขหมายแทนเหตุการณ์ของกิจกรรมต้องไม่ซ้ํากัน  

2.3.3) การเขียนข่ายงานจะต้องมีความต่อเนื่องโดยตลอด และในโครงการ
ต้องมีจุดเริ่มต้นของโครงการ และต้องมีจุดสิ้นสุดของโครงการ โดยให้หนึ่งโครงการต้องมีจุดเริ่มต้น
และจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดอย่างละหนึ่งจุดเท่าน้ัน หากมีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดหลายจุด ต้องรวม
หัวลูกศรหรือกิจกรรมให้บรรจบกันให้ได้ โดยจะไปบรรจบกันในเหตุการณ์หรือวงกลมที่อยู่ด้านขวา
หรือเหตุการณ์ถัดไปเสมอ 

2.3.4) ควรมีการจัดมุมของข่ายงานให้กว้างพอสมควร ทั้งนี้เพ่ือให้ข่ายงาน
ดูง่ายและเป็นระบบระเบียบที่สุด ซึ่งจะทําให้การวิเคราะห์ข่ายงานซึ่งทําดัวยมือสามารถทําได้ง่ายขึ้น 
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ภาพที่ 5.3(ข) แสดงการใช้ลูกศรไม่ทับกันได้
ถูกต้อง 
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ตัวอย่างที่ 5.4  ตัวเลขในวงกลมต้องเรียงลําดับตามเหตุการณ์ 
 

 
ภาพที่ 5.4(ก) แสดงการลําดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้อง       ภาพที่ 5.4(ข) แสดงการลําดับเหตุการณ์ได้

ถูกต้อง     
ภาพที่ 5.4 แสดงการกําหนดตัวเลขในวงกลมเพื่อลําดับเหตุการณ์ในวิธีการสร้างข่ายงาน 

 

จากตัวอย่างที่ 5.4 หลักการเขียนหมายเลขในวงกลมแสดงลําดับการเกิดเหตุการณ์ต้อง
เรียงลําดับ โดยให้เลขน้อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเสมอ จากภาพที่ 5.3(ก) เป็นการเขียน
หมายเลขแสดงลําดับการเกิดเหตุการณ์ไม่ถูกต้องในกิจกรรม C เนื่องจากหางลูกศรของกิจกรรม C 
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่หัวลูกศร ดังนั้น เหตุการณ์ที่อยู่หางลูกศรต้องเป็นเลขน้อย 
(เลข 2) ส่วนเหตุการณ์ที่อยู่หัวลูกศรเป็นเลขที่มากกว่า (เลข 3) จึงสามารถเขียนหมายเลขกํากับ
เหตุการณ์ได้ใหม่ดังภาพที่ 5.4(ข) ซึ่งทําให้ข่ายงานดูเป็นระบบมากขึ้น 

 
ตัวอย่างที่ 5.5  จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายหรือจุดสิ้นสุดต้องมีจุดเดียวเท่าน้ัน 

 
ภาพที่ 5.5(ก) แสดงจุดสุดท้ายของโครงการมีหลายจุด   ภาพที่ 5.5(ข) แสดงจุดสุดท้ายของโครงการ

มีจุดเดียว     
ภาพที่ 5.5 แสดงวิธีการสร้างจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของโครงการในการสร้างข่ายงาน  
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จากตัวอย่างที่ 5.5 การเขียนโครงการต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดจุดเดียว กล่าวคือ การ
เขียนจุดเริ่มต้นให้มีจุดเดียว เป็นการแสดงถึงการกระจายงานหรือมอบหมายงานมาจากผู้ควบคุม
โครงการคนเดียวกันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกัน  ส่วนจุดสิ้นสุดให้มีเพียงจุดเดียวเป็นการแสดงถึง
การสรุปงานโครงการที่แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานแล้ว และได้สรุปงานร่วมกัน จากภาพที่ 5.5(ก) เป็น
ข่ายงานที่มีจุดเริ่มต้นจุดเดียวซึ่งถูกต้องแล้ว แต่มีจุดสิ้นของโครงการถึง 3 จุด ได้แก่ จุดเหตุการณ์ที่ 

,  และ  น่ันหมายความว่าการทําโครงการไม่มีการสรุปงานและตรวจสอบความถูกต้องของ
โครงการไว้ที่เดียว สามารถแก้ไขข่ายงานใหม่ให้มีจุดสิ้นสุดของโครงการเหลือเพียงจุดเดียวโดยการ
ลากเส้นกิจกรรม D และกิจกรรม E ให้ยาวข้ึนเพื่อไปรวมกันเหตุการณ์ที่อยู่ไกลสุดคือ เหตุการณ์ที่ 

 ได้ข่ายงานใหม่ดังภาพที่ 5.5(ข)  
 

ตัวอย่างที่ 5.6  หลักการเขียนข่ายงานที่เหมาะสมและใช้กิจกรรมสมมตไิด้  
จากเง่ือนไขของโครงการต่อไปนี้ จงสร้างข่ายงาน 
1. งาน A เป็นงานเริ่มต้น 
2. งาน B, C เป็นงานที่ทําไปพร้อมกันหลังจากงาน A เสร็จ 
3. งาน D จะทําเมื่องาน B, C เสร็จก่อน 
4. งาน E จะทําเมื่องาน C เสร็จก่อน 

 

วิธีทํา 

 
 
 

ภาพที่ 5.6  แสดงวิธีการใช้กิจกรรมสมมติในวิธีการสร้างข่ายงาน 
  

จากตัวอย่างที่ 5.6 การเขียนเส้นสมมติเพ่ือให้การทําโครงการถูกต้องตามเงื่อนไข หรือเพื่อให้
กิจกรรมถัดไปในโครงการสามารถเกิดขึ้นได้ จากภาพที่ 5.6(ก) หากไม่ใช้เส้นสมมติเข้ามาเช่ือม
ระหว่างกิจกรรม B และ D จะทําให้กิจกรรม E ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะกิจกรรม E ต้องการทํา
หลังจากทํากิจกรรม C เสร็จก่อน แต่จากภาพกิจกรรม C ได้ไปรวมกับกิจกรรม B (ทําให้เกิดเส้นตรง
คู่ขนานระหว่างกิจกรรม B และ C) เพ่ือให้กิจกรรม D ดําเนินการได้ แต่จะทําให้กิจกรรม E ไม่
สามารถทําได้  

ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรม E สามารถทําได้ตามเง่ือนไขและถูกต้องจึงจําเป็นต้องใช้เส้นสมมติช่วย 
โดยการแยกลูกศรกิจกรรม B และ C ออกจากกัน แล้วใช้เส้นสมมติเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ที่  
และ  ซึ่งเป็นการแสดว่ากิจกรรม B และ C มาเสร็จหรือสิ้นสุดที่เดียวกัน คือที่เหตุการณ์ที่  
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ภาพที่ 5.6(ก) แสดงการสร้างข่ายงานไม่ถูกต้อง ภาพที่ 5.6(ข) แสดงการสร้างงานได้ถูกต้อง 
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แล้วจึงลากลูกศรกิจกรรม D ตามเง่ือนไขที่จะทําได้เมื่อกิจกรรม B และ C เสร็จก่อน ส่วนกิจกรรม E 
ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ทําให้เง่ือนไขกิจกรรมผิดไป น่ันคือ ตามเง่ือนไขจะทําได้ต้องให้กิจกรรม 
C เสร็จก่อน ก็สามารถลากลูกศรหลังจากเหตุการณ์ที่  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กิจกรรม C ไม่ได้รวมกับ
กิจกรรมใด 

 
2.4)  หลักการเขียนกิจกรรมสมมติ (Dummy Activity)  

2.4.1) การใช้เส้นสมมติจะให้ใช้ได้ในกรณีงานหรือกิจรรม 2 กิจกรรม มี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่เดียวกัน หรือกิจกรรม 2 กิจกรรมจะมีลักษณะเป็นเส้นคู่ขนานกัน ทั้งนี้ต้อง
หลีกเลี่ยงให้กิจกรรม 2 กิจกรรมเป็นเส้นคู่ขนาน เพราะจะทําให้การสร้างข่ายงานที่แสดงกิจกรรม
ต่อไปบางกิจกรรมไม่สามารถทําได้ หรือต้องผิดเง่ือนไข (ดังตัวอย่างที่ 5.6) 

2.4.2) พยามยามหลีกเลี่ยงกิจกรรมสมมติ (Dummy Activity) โดยไม่จําเป็น 
ถ้ากิจกรรม 2 กิจกรรมไม่ได้ออกจากจุดเริ่มต้นที่เดียวกัน ไม่จําเป็นต้องใช้เส้นสมมติเช่ือมระหว่าง
เหตุการณ์ เพราะจะทําให้มีเหตุการณ์เพ่ิมขึ้นโดยไม่จําเป็น แต่ควรลากหรือยืดลูกศรที่แสดงกิจกรรม 
โดยให้หัวลูกศรไปบรรจบกันที่จุดใดจุดหนึ่งได้เลย (ดังตัวอย่างที่ 5.7) 
 

ตัวอย่างที่ 5.7  หลีกเลี่ยงการใช้กิจกรรมสมมติโดยไม่จําเป็น 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.7 แสดงตัวอย่างการใช้กิจกรรมสมมติโดยจําเป็นและไม่จําเป็น 

 
 จากตัวอย่างที่ 5.7 หลักการใช้กิจกรรมสมมติจะใช้ได้เมื่อมีความจําเป็นต้องใช้ (ดังเช่น
ตัวอย่างที่ 5.6) จากภาพที่ 5.7(ก) จะเห็นว่าเส้นสมมติ F ไม่จําเป็นต้องใส่ เนื่องจากภาพนี้ไม่มี
กิจกรรมที่ต้องเริ่มต้นจากเหตุการณ์เดียวกันเลย ส่วนภาพที่ 5.7(ข) พบว่ากิจกรรม A และ B เป็น
กิจกรรมที่เริ่มต้นจากเหตุการณ์เดียวกันคือเหตุการณ์ที่  ฉะนั้นเพื่อไม่ให้กิจกรรม A และ B เป็น
เส้นคู่ขนานจึงจําเป็นต้องแยกจากกัน แต่การสิ้นสุดของโครงการจะต้องมีเพียงจุดเดียว จึงใช้เส้น
สมมติเช่ือมให้สองเหตุการณ์มารวมกัน  
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ภาพที่ 5.7(ข) แสดงการใช้กิจกรรมสมมติได้
ถูกต้อง 
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จากหลักการสร้างข่ายงานสามารถสรุปขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างข่ายงานพอสังเขปดังนี้ 
1) วงกลมเหตุการณ์แรกของโครงการที่แสดงจุดเริ่มต้นขึ้น 1 เหตุการณ ์
2) ลากลูกศรกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเริ่มต้นหรือกิจกรรมแรกของโครงการ หากมี

กิจกรรมเริ่มต้นกิจกรรมเดียวให้ลากลูกศรเส้นตรงออกจากจุดเริ่มต้น หากมีหลายกิจกรรมควรแยก
ลูกศรออกจากกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกศรเป็นเส้นคู่ขนานกัน 

3) ลากลูกศรแสดงกิจกรรมตามเงื่อนไขต่อไปเรื่อยๆ ตามเง่ือนไขการดําเนินงานของแต่
ละกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมให้ใส่วงกลมแสดงเหตุการณ์ของกิจกรรมน้ันๆ เพ่ือให้แต่ละกิจกรรมมี 
2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์เริ่มต้นซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือของกิจกรรม และเหตุการณ์สิ้นสุดซึ่งจะอยู่หัว
ลูกศรของกิจกรรม  

4) เมื่อลากลูกศรแสดงแต่ละกิจกรรมแล้ว ไม่ควรใส่หมายเลขในเหตุการณ์ทันที แต่จะ
ใส่หลังจากสร้างข่ายงานเสร็จแล้ว โดยจะมาไล่เรียงตามระยะเวลาดําเนินงานของกิจกรรมหาก
กิจกรรมนั้นๆ เริ่มต้นจากเหตุการณ์การเดียวกัน แต่มีเง่ือนไขการดําเนินงานแตกต่างกัน จะพิจารณา
จากระยะเวลาและลูกศรซึ่งแสดงกิจกรรมถัดไป 

5) หากกิจกรรมไม่สามารถสร้างได้ตามเง่ือนไข สามารถใช้กิจกรรมสมมติเป็นกิจกรรม
เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานของกิจกรรมในโครงการเกิดขึ้นได้ตามเง่ือนไข 

6) ถ้ามีเง่ือนไขให้กิจกรรมตั้งแต่ 2 กิจกรรมเสร็จก่อน จึงจะสามารถดําเนินการหรือ
สร้างกิจกรรมถัดไปได้ ให้ลากลูกศรแสดงกิจกรรมเหล่าน้ันไปรวมกัน หากไม่สามารถลากลูกศรไปได้
เพราะกิจกรรมนั้นเริ่มต้นที่เหตุการณ์เดียวกัน ให้ใช้เส้นสมมติหรือเส้นประเชื่อมได้ 

7) ควรลากลูกศรให้มีทิศทางจากซ้ายไปขวามือ เพ่ือให้ข่ายงานแสดงขั้นตอนการ
ดําเนินงานได้ง่าย หากไม่สามารถทําได้ให้จัดลูกศรทํามุม 90 องศา หรือเป็นเส้นตรงตั้งฉาก  
 

จากการอธิบายหลักการสร้างข่ายงานพร้อมยกตัวอย่างข้างต้น ผู้เรียนจะมีความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการสร้างข่ายงานมากขึ้น หากได้ฝึกฝนการสร้างข่ายงานด้วยตนเอง และจะมีความ
เช่ียวชาญและสามารถสร้างข่ายงานมากขึ้นหากได้ทดลองสร้างข่ายงานด้วยตัวอย่างที่หลากหลาย
เง่ือนไข ดังตัวอย่างที่ 5.8 – 5.13 และตัวอย่างในแบบฝึกหัดท้ายบท  
 
ตัวอย่างที่ 5.8  กําหนดให้โครงการขนาดเล็กโครงการหนึ่ง มีเง่ือนไขการดําเนินงานของกิจกรรม ดังนี้  

จงสร้างข่ายงานแสดงความสมัพันธ์ตามเง่ือนไขต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  
 

กิจกรรม เงื่อนไขดาํเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน (วัน) 
A เป็นกิจกรรมเริม่ต้น 3 
C เป็นกิจกรรมเริม่ต้น 4 
B ให้ A ทําเสร็จก่อน 2 
D ให้ C ทําเสร็จก่อน 3 
E ให้ B และ D ทําเสร็จก่อน 5 
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วิธีทํา   มลีําดับขั้นตอนการสร้างข่ายงาน จากเง่ือนไขการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  วงกลมเหตุการณ์เริ่มต้นของโครงการ   
ขั้นตอนที่ 2  จากเง่ือนไขกิจกรรม A และ C เป็นกิจกรรมเริ่มต้น ให้ลากกิจกรรม A และ C 

ออกจากจุดเริ่มต้นหมายเลข  ไปพร้อมๆ กัน แต่ควรแยกกิจกรรม A และ C ออกจากกันทํามุมห่าง
กันพองาม ทั้งนี้ในระหว่างที่สร้างลูกศรแสดงกิจกรรมบนลูกศรเส้นนั้นๆ พร้อมคั่นด้วยระยะเวลา
ดําเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ ไปด้วย แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายกิจกรรม A และ C เพ่ือแสดงจุดสิ้นสุด
ของกิจกรรม โดยยังไม่ใส่หมายเลขในเหตุการณ์ 

ขั้นตอนที่ 3  จากเง่ือนไขกิจกรรม B ให้กิจกรรม A ทําเสร็จก่อน ให้ลากลูกศรกิจกรรม B 
ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A หรือหลังจากที่กิจกรรม A เสร็จแล้ว 

ขั้นตอนที่ 4  จากเง่ือนไขกิจกรรม D ให้กิจกรรม C ทําเสร็จก่อน ให้ลากลูกศรกิจกรรม D 
ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C หรือหลังจากที่กิจกรรม C เสร็จแล้ว 

ขั้นตอนที่ 5  จากเง่ือนไขที่กําหนดให้กิจกรรม E ต้องให้กิจกรรม B และ D ทําเสร็จก่อน แต่
เนื่องจากในขั้นตอนที่ 3 และ 4 กิจกรรม B และ D มีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขการสร้างกิจกรรม E ต้องเปลี่ยนทิศทางให้ลูกศรกิจกรรม B และ D มาบรรจบรวมกันเพื่อให้ 2 
กิจกรรมมีจุดสิ้นสุดที่เดียวกัน แล้วจึงลากลูกศรกิจกรรม E ออกจากเหตุการณ์น้ี 

ขั้นตอนที่ 6  ใส่หมายเลขในลําดับเหตุการณ์ โดยจะพิจารณาจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรม ประกอบกับระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรม ซึ่งจากโจทย์ในตารางได้กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานมาให้แล้ว จึงกําหนดหมายเลขในวงกลมโดยเรียงลําดับจากเง่ือนไขและระยะเวลา
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

- หมายเลข   วงกลมแรก ณ จุดเริ่มต้น 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A เนื่องจากเริ่มต้นจากหมายเลข  

และมีระยะเวลาดําเนินงานน้อยกว่ากิจกรรม C  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C ทั้งนี้แม้ว่าเป็นกิจกรรมที่ออกจาก

จุดเริ่มต้นเหมือนกับกิจกรรม A แต่มีระยะเวลาดําเนินงานมากกว่ากิจกรรม A จึงแสดงว่ากิจกรรม C 
จะเสร็จช้ากว่ากิจกรรม A น่ันเอง  

- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B และ D  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม E เพราะกิจกรรม E เป็นกิจกรรม

สุดท้ายของโครงการ ดังนั้นหมายเลข  จึงเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการด้วยน่ันเอง 
จากขั้นตอนการสร้างข่ายงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างข่ายงานตามเงื่อนไขได้ดังภาพที่ 

5.8  
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ภาพที่ 5.8  แสดงการสร้างข่ายของโครงการตัวอย่างที่ 5.8 

 
ตัวอย่างที่ 5.9  โครงการปรับปรุงห้องประชุมของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
และรายละเอียดดําเนินงานต่างๆ ดังนี้ จงสร้างข่ายงาน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

กิจกรรม รายละเอียด กิจกรรมที่ต้องทํา
ก่อน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
(สัปดาห์) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมา 
สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม ่
รื้อเก้าอ้ีเก่าออกจากห้องประชุม 
ทําความสะอาดพื้น 
ปูพ้ืนพรมใหม ่
ติดต้ังเก้าอ้ีใหม่ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 

- 
A 
A 
C 
D 

B, E 
F 

3 
6 
2 
1 
2 
2 
1 

 

วิธีทํา   มีลําดับขั้นตอนการสร้างข่ายงาน โดยดูจากเง่ือนไขการดําเนินงานโครงการแต่ละกิจกรรมไป
เรื่อยๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  วงกลมเหตุการณ์เริ่มต้นของโครงการหมายเลข  ขึ้นมา 
ขั้นตอนที่ 2  กิจกรรม A ไม่มีกิจกรมที่ต้องทําก่อน แสดงว่า ณ เหตุการณ์เริ่มต้นมีกิจกรรม A 

ออกจากจุดเริ่มต้นเพียงกิจกรรมเดียว (ลากเส้นตรงขนานกับแกนนอน) แล้วสร้างวงกลมปิดท้าย
กิจกรรม A เพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม พร้อมทั้งใส่ช่ือกิจกรรมบนลูกศรและคั่นด้วยระยะเวลา
ดําเนินงานของกิจกรรมไปด้วย แต่ยังไม่ใส่หมายเลขในเหตุการณ์ 

ขั้นตอนที่ 3  จากเง่ือนไขกิจกรรม B และ C ต้องให้กิจกรรม A เสร็จก่อน จึงลากลูกศร
กิจกรรม B และ C ออกจากเหตุการณ์สิ้นสุดของกิจกรรม A โดยแยกลูกศรกิจกรรม B และ C ออก
จากกันทํามุมห่างกันพองาม แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายทั้ง 2 กิจกรรมเพื่อแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

1 

2 

4 5 

A, 3 B, 2 

C, 4 
D, 3 

E, 5 

3 
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ขั้นตอนที่ 4  จากเง่ือนไขกิจกรรม D ให้กิจกรรม C เสร็จก่อน จึงลากลูกศรกิจกรรม D ออก
จากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D 

ขั้นตอนที่ 5  จากเง่ือนไขกิจกรรม E ให้กิจกรรม D เสร็จก่อน จึงลากลูกศรกิจกรรม E ออก
จากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม E 

ขั้นตอนที่ 6  จากเง่ือนไขกิจกรรม F ต้องให้กิจกรรม B และ E ทําเสร็จก่อน แต่เนื่องจากใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 5 กิจกรรม B และ E มีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด แต่จากเง่ือนไขการสร้างกิจกรรม F 
ต้องเปลี่ยนทิศทางให้ลูกศรกิจกรรม B และ E มาบรรจบรวมกันเพื่อให้ 2 กิจกรรมมีจุดสิ้นสุดที่
เดียวกัน แล้วจึงลากลูกศรกิจกรรม F ออกจากเหตุการณ์น้ี แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายกิจกรรม F เพ่ือ
แสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม F 

ขั้นตอนที่ 7  จากเง่ือนไขกิจกรรม G ให้กิจกรรม F เสร็จก่อน จึงลากลูกศรกิจกรรม G ออก
จากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม F แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม G 

ขั้นตอนที่ 8  ใส่หมายเลขในลําดับเหตุการณ์ โดยจะพิจารณาจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรมประกอบกับระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรม ซึ่งจากโจทย์ในตารางได้กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานมาให้แล้ว จึงกําหนดหมายเลขในวงกลมโดยเรียงลําดับจากเง่ือนไขและระยะเวลา
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

- หมายเลข   วงกลมแรก ณ จุดเริ่มต้น 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B และ E  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม F 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม G เพราะกิจกรรม G เป็นกิจกรรม

สุดท้ายของโครงการ ดังนั้นหมายเลข  จึงเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการด้วย 
จากข้ันตอนการสร้างข่ายงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างข่ายงานตามเงื่อนไขได้

ดังภาพที่ 5.9 

 
 

ภาพที่ 5.9 แสดงการสร้างข่ายงานของโครงการปรับปรุงห้องประชุมของคณะวิทยาการจัดการ 
จากตัวอย่างที่ 5.9 

1 2 

4 

5 

A, 3 

B, 6 

C, 2 

D, 1 

E, 2 

3 

6 
F, 2 G, 1 

7 
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ตัวอย่างที่ 5.10  โครงการจัดสัมมนาวิชาการในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานี ประจําปี 2555 ของ
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นประจําทุกปี คณะฯ จึงได้กําหนดงานกิจกรรมและ
รายละเอียด ตลอดจนระยะเวลาดําเนินการ ดังตารางด้านล่างนี้ จงสร้างข่ายงานแสดงความสัมพันธ์
ต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จก่อน ระยะเวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

- 
A 
A 
A 
B 
D 
D 

C, E, F 
B 

2 
3 
6 
3 
2 
2 
8 
3 
7 

วิธีทํา   มีลําดับขั้นตอนการสร้างข่ายงาน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  วงกลมเหตุการณ์เริ่มต้นของโครงการ  ขึ้นมา 
ขั้นตอนที่ 2  ลากลูกศรกิจกรรม A ออกจากจุดเริ่มต้นเพราะไม่มีกิจกรมที่ต้องทําก่อน 

(ลากเส้นตรงขนานกับแกนนอน) แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายกิจกรรม A เพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 3  ลากลูกศรกิจกรรม B, C และ D ออกจากเหตุการณ์สิ้นสุดของกิจกรรม A โดย

แยกลูกศรทั้ง 3 กิจกรรมออกจากกันทํามุมห่างกันพองาม แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายทั้ง 3 กิจกรรมเพื่อ
แสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4  ลากลูกศรกิจกรรม E ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B แล้วสร้างวงกลมปิด
ท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 5  ลากลูกศรกิจกรรม F และ G ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D โดยแยกลูกศร
ทั้ง 2 กิจกรรมออกจากกันทํามุมห่างกันพองาม แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 6  จากเง่ือนไขกิจกรรม H จะทําได้ต้องให้กิจกรรม C, E และ F เสร็จก่อน แต่
เนื่องจากในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 กิจกรรม C, E และ F ตามลําดับ มีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด จึงเปลี่ยน
ทิศทางให้ลูกศรทั้ง 3 กิจกรรมมาบรรจบรวมกันเพื่อให้ 3 กิจกรรมมีจุดสิ้นสุดที่เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
มีกิจกรรม C อยู่ระหว่างกลาง จึงมารวมกัน ณ จุดสิ้นสุดของกิจกรรม C แล้วจึงลากลูกศรกิจกรรม H 
ออกจากเหตุการณ์น้ี แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 7  ลากลูกศรกิจกรรม I ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B แล้วสร้างวงกลมปิดท้าย
เพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 
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ขั้นตอนที่ 8  จะมีกิจกรรม H, I และ G มีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด ตามเง่ือนไขการสร้างข่ายงาน
ที่ต้องมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว จึงเปลี่ยนทิศทางให้กิจกรรมทั้ง 3 มาบรรจบกัน เพ่ือให้มีจุดสิ้นสุดจุด
เดียว ทั้งนี้เนื่องจากมีกิจกรรม H อยู่ระหว่างกลาง จึงมารวมกัน ณ จุดสิ้นสุดของกิจกรรม H พอดี 
พร้อมกับสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 9 ใส่หมายเลขในลําดับเหตุการณ์ โดยจะพิจารณาจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรมประกอบกับระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรม ซึ่งจากโจทย์ในตารางได้กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานมาให้แล้ว จึงกําหนดหมายเลขในวงกลมโดยเรียงลําดับจากการเริ่มต้นและระยะเวลา
ดําเนินงานได้ดังนี้ 

- หมายเลข   วงกลมแรก ณ จุดเริ่มต้น 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D (เนื่องจากกิจกรรม B และ D มี

จุดเริ่มต้นที่เดียวกัน และยังมีระยะเวลาดําเนินงานเท่ากัน ฉะนั้น เหตุการณ์หมายเลข  จะ
กําหนดให้เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B หรือ D ก็ได้ ในที่น้ีจะเรียงลําดับตามอักษรจึงกําหนดให้
จุดเริ่มต้นของกิจกรรม B เป็นหมายเลย ) 

- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C, E และ F  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม H, I และ G ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ

โครงการ 
 
จากข้ันตอนการสร้างข่ายงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างข่ายงานตามเงื่อนไขได้

ดังภาพที่ 5.10 

 
 

ภาพที่ 5.10  แสดงการสร้างข่ายงานของโครงการจัดสัมมนาวิชาการในวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏ
อุดรธานีประจําปี 2555 ของคณะวิทยาการจัดการ จากตัวอย่างที่ 5.10 
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ตัวอย่าง 5.11 บริษัทแห่งหนึ่งมีโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยมีแผนการทํากิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ จงสร้างข่ายงาน 

 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําก่อน ระยะเวลาดําเนินงาน 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

- 
- 
- 
B 
B 

B, C 
F, E 
A 

2 
3 
3 
6 
4 
5 
3 
8 

 
วิธีทํา   มีลําดับขั้นตอนการสร้างข่ายงาน โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม
ได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  วงกลมเหตุการณ์เริ่มต้นของโครงการ  ขึ้นมา 
ขั้นตอนที่ 2  ลากลูกศรกิจกรรม A, B และ C ออกจากจุดเริ่มต้น โดยแยกจากกันระยะห่าง

พองาม แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 3  ลากลูกศรกิจกรรม D และ E ออกจากเหตุการณ์สิ้นสุดของกิจกรรม B โดยแยก

จากกันระยะห่างพองาม แล้วสร้างวงกลมปิดท้ายรมเพื่อแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4  จากเง่ือนไขกิจกรรม F ทําได้ต้องให้กิจกรรม B และ C เสร็จก่อน เนื่องจาก

กิจกรรม B และ C มีจุดเริ่มต้นที่เดียวกัน และมีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด หากเปลี่ยนทิศทางให้ลูกศร
กิจกรรม C ไปรวมกับเหตุการณ์สิ้นสุดของกิจกรรม B จะทําให้กิจกรรม E ผิดเง่ือนไข ดังนั้นเพื่อให้
กิจกรรม B และ C บรรจบกันได้ จึงจําเป็นต้องใช้กิจกรรมสมมติ (Dummy Activity) ช่ือกิจกรรม y 
เช่ือมระหว่างจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B และ C โดยมีหัวลูกศรมาบรรจบกันที่เหตุการณ์สิ้นสุดของ
กิจกรรม C แล้วจึงลากลูกศรกิจกรรม F ออกจากเหตุการณ์ ณ จุดสิ้นสุดของกิจกรรม F นี้ และสร้าง
วงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 5 เปลี่ยนทิศทางให้ลูกศรกิจกรรม E และ F มาบรรจบกันเพื่อให้ทั้ง 2 กิจกรรมมี
จุดสิ้นสุดที่เดียวกัน แล้วลากลูกศรกิจกรรม G ออกไป พร้อมกันสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดง
จุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 6  ลากลูกศรกิจกรรม H ออกจากจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A แล้วสร้างวงกลมปิด
ท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 7  จะมีกิจกรรม D, H และ G มีจุดสิ้นสุดอยู่คนละจุด ตามเง่ือนไขการสร้าง
ข่ายงานที่ต้องมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว จึงเปลี่ยนทิศทางให้กิจกรรมทั้ง 3 มาบรรจบกัน เพ่ือให้มี
จุดสิ้นสุดจุดเดียว โดยมีกิจกรรม D อยู่ระหว่างกลาง พร้อมกับสร้างวงกลมปิดท้ายเพ่ือแสดงจุดสิ้นสุด
ของกิจกรรม  
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ขั้นตอนที่ 8 ใส่หมายเลขในลําดับเหตุการณ์ โดยจะพิจารณาจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
กิจกรรมประกอบกับระยะเวลาดําเนินการของกิจกรรม สามารถกําหนดหมายเลขในวงกลมโดย
เรียงลําดับจากการเริ่มต้นและระยะเวลาดําเนินงานได้ดังนี้ 

- หมายเลข   วงกลมแรก ณ จุดเริ่มต้น 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A 
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C และกิจกรรมสมมติ y  
ทั้งนี้แม้กิจกรรม B และ C จะมีจุดเริ่มต้นที่เดียวกัน และยังมีเวลาเท่ากัน แต่

ตามเง่ือนไขกิจกรรม F จะทําได้ต้องให้กิจกรรม B และ C เสร็จก่อน จึงมีเส้นประแสดงกิจกรรมสมมติ
เช่ือมระหว่างจุดสิ้นสุดของกิจกรรม B และ C โดยมีจุดสิ้นสุดของกิจกรรมสมมติอยู่ที่หัวของกิจกรรม 
C หรือให้จุดสิ้นสุดของกิจกรรมสมมติ y และกิจกรรม C เป็นเหตุการณ์หมายเลข  

- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม E และ F  
- หมายเลข   เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D, H และ G ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ

โครงการ 
จากข้ันตอนการสร้างข่ายงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสร้างข่ายงานตามเงื่อนไขได้

ดังภาพที่ 5.11 
 

 
 

ภาพที่ 5.11  แสดงการสร้างข่ายงานโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่จากตัวอย่างที่ 5.11 

 
5.4.3  การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT และ CPM  

 

 โครงการบางโครงการสามารถกระจายงานออกเป็นงานย่อยๆ ได้จํานวนมาก โดย
เฉพาะงานที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยงานย่อยๆ จํานวนมาก มีขั้นตอนซับซ้อนต้องใช้คนงานมาก 
เงินทุนสูง เทคนิคที่นิยมนํามาวางแผนและควบคุมการดําเนินงานเพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาและ

2 

3 

5 

A, 2 

B, 3 

C, 3 
y 

E, 4 

F, 5 

G, 3 

6 

4 

D, 6 

1 

H, 8 



 
239 บทท่ี 5 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 

งบประมาณที่กําหนด คือ เทคนิค PERT และ CPM แต่ละเทคนิคมีรายละเอียดในการวิเคราะห์และ
ประเมิน ดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการคาํนวณ 
ES (Earliest Start Time)  = เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไมส่่งผล

ต่อกิจกรรมก่อนหน้าที่อยู่ติดกัน 
EF (Earliest Finish Time)  = เวลาเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรม 
LS (Latest Start Time)    =  เวลาเริ่มต้นช้าที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไมส่่งผล

ให้โครงการต้องล่าช้าออกไป 
LF (Latest Finish Time)  =   เวลาเสร็จช้าที่สุดของแต่ละกิจกรรมโดยไม่สง่ผลให้

โครงการต้องล่าช้าออกไป 
TS (Total Slack Time)    =  ระยะเวลารวมที่กิจกรรมสามารถลา่ช้าได้โดยไม่มี

ผลกระทบต่อเวลาของโครงการ หรือเวลาทีก่ิจกรรม
น้ันๆ เหลือได้ (เวลาสํารองทีเ่หลือ)      

tij   =  ระยะเวลาในการทํางานเริ่มจากเหตุการณ์ i ไป
เสร็จสิ้นที่เหตกุารณ์ j  

  หรือกล่าวได้ว่า เหตุการณ์ i เป็นเหตุการณ์ซ้ายมือหรือเหตุการณ์เริ่มต้นของกิจกรรม 
ส่วนเหตุการณ์ j เป็นเหตุการณ์ขวามือหรือเหตุการณ์สิ้นสดุของกิจกรรม 
  จากสัญลักษณแ์ละความหมายของสัญลักษณ์ที่ต้องใช้ประกอบการคํานวณเพื่อการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ สัญลักษณแ์ต่ละรายการมีวิธีการคํานวณและรายละเอียดดังนี้ 

  

 1)  เวลาเริ่มตน้เร็วทีสุ่ด (Earliest State Time: ES)  
 หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมถัดไปจะเริ่มต้นได้  หลังจากที่กิจกรรมก่อนหน้า
นี้ได้เสร็จสิ้นหมดทุกกิจกรรม การคํานวณจะหาค่า ES จากจุดเริ่มต้น โดยท่ี ณ จุดเริ่มต้นหรือกิจกรรม
ที่ออกจากจุดเริ่มต้นจะสามารถเริ่มต้นได้ทันที ทําให้ค่า ES ณ จุดเริ่มต้นมีค่าเป็นศูนย์เสมอ เมื่อทราบ
ค่า ES จากจุดเริ่มต้นหรือซ้ายมือและจะสามารถหาค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมถัดไปด้วยการ
นําค่า ES ของเหตุการณ์ก่อนหน้าซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรมก่อนหน้า รวมกับค่าระยะเวลาในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมนั้นๆ และถ้ามีกิจกรรมที่มาถึงเหตุการณ์ที่กิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นหรือออกไปมี
หลายกิจกรรมหรือหลายค่า จะเลือกค่า ES ที่มากที่สุด เติมลงในข่ายงานเป็นค่าในฉากด้านซ้าย ตาม
สูตรด้านล่างนี้ 
 

        

 

 จากสูตรการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด สามารถสรุปเทคนิคการคํานวณได้ดังนี้  
1.1) ณ เหตุการณ์เริ่มต้นค่า ES1 มีค่าเท่ากับศูนย์เสมอ 

  ESj   = Max [ Esi + tij] โดยให้  ES1 = 0 
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1.2) การหาค่า ES เป็นการหาจากจุดเริ่มต้นของโครงการโดยการบวกไปเรื่อยๆ
จนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการ หรือเป็นการหาจากซ้ายไปขวา (Forward)  

1.3)  ค่า ESj หรือ ESขวามือ เกิดจากค่า ESi หรือ ESซ้ายมือ บวกกับระยะเวลา
ดําเนินงานหรือ tij ของกิจกรรมนั้นๆ และจะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ  

1.4) เหตุการณ์ใดเกิดจากกิจกรรมหลายกิจกรรมมาบรรจบกัน จะต้องเลือกค่า 
ESi หรือ ES จากกิจกรรมซ้ายมือที่รวมกับระยะเวลา tij ของกิจกรรมที่มคี่ามากที่สุด 

1.5) เพ่ือไม่ให้สับสนต้องแสดงการคํานวณลงไปในข่ายงาน และเมื่อแต่ละ
เหตุการณ์ได้ค่าแล้ว ใหค้ํานวณตําแหน่งต่อๆ ไปได้เลย โดยสร้างฉากขึ้นมาบนเหตุการณ์ และค่า ES 
จะเติมในฉากด้านซ้ายเพ่ือแสดงระยะเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมทีเ่ริ่มจากเหตุการณ์นี้ 

 
 2)  คํานวณเวลาเสร็จเร็วทีส่ดุ (Earliest Finish Time: EF)  

 เป็นเวลาเร็วที่สุดในการทํากิจกรรมนั้นให้แล้วเสร็จ หรือกําหนดเวลาเสร็จเร็ว
ที่สุด โดยกิจกรรมน้ันต้องเริ่มต้นตามกําหนดด้วย การคํานวณเวลาเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรมจะทําได้
ต้องคํานวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้นๆ ก่อน ตามสูตรการคํานวณด้านล่างนี้ 
 
 
 

 โดยที่   EF   =  เวลาเสร็จเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรม      
  ES   =  เวลาเริ่มต้นที่เร็วที่สดุของแต่ละกิจกรรม  
   tij    =  ระยะเวลาในการทํางานเริ่มจาก i ไปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ที ่j 
 การคํานวณเวลาเสร็จเร็วที่สดุไม่จําเป็นต้องคํานวณจากข่ายงาน เพราะสามารถทํา

ตามสูตรการคํานวณได้เลย 
 
 3)  เวลาเสร็จช้าทีสุ่ด (Latest Finish Time: LF)   

 หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมยินยอมให้เหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นโดยไม่ทําให้
โครงการล่าช้า จะคํานวณย้อนหลัง (Backward) จากด้านขวามือไปซ้ายมือ หรือจากหัวลูกศรไปยัง
จุดเริ่มต้นหรือหางลูกศรของกิจกรรม การคํานวณเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมจะทําได้ต้องคํานวณ
เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมสุดท้ายในโครงการให้ได้ก่อน เพราะความหมายเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด
ของกิจกรรมถัดไปมีค่าเท่ากับเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมก่อนหน้าน้ัน และถ้ามีกิจกรรมหรืองาน
ถัดไปตามหลังมากกว่าหนึ่งกิจกรรมจะเลือกเวลาจากกิจกรรมที่ให้ค่าตํ่าสุด แต่ถ้ามีกิจกรรมตามหลัง
เพียงกิจกรรมเดียวจะเลือกค่าน้ันได้เลย แล้วเติมตัวเลขที่เลือกลงในข่ายงานเป็นค่าในฉากด้านขวา 
ตามสูตรการคํานวณด้านล่างนี้ 
 

 
 
 

LFi =   Min [LFj - tij] 
  โดยกําหนดให้  
   LFจุดสุดท้าย =  ESจุดสุดท้าย 

   EF    =  ES + tij 
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จากสูตรการคํานวณหาเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม สามารถสรุปเทคนิคการ
คํานวณได้ดังนี้  

3.1) ณ เหตุการณ์สุดท้ายค่า LF จะเท่ากับค่า ES ณ เหตุการณ์สุดท้ายเสมอ 
ทั้งนี้เนื่องจากเหตุการณ์สุดท้ายไม่มีกิจกรรมใดออกจากจุดน้ีแล้ว แต่ถ้ามีสามารถเริ่มต้นได้เท่ากับค่า 
ESสุดท้าย ฉะนั้น จึงหมายความเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของเหตุการณ์สุดท้ายของโครงการ คือเวลาเสร็จช้า
ที่สุดของกิจกรรมสุดท้ายน่ันเอง  

3.2) การหาค่า LF เป็นการหาจากจุดสิ้นสุดหรือจุดสุดท้ายของโครงการ
ย้อนกลับมายังจุดเริ่มต้นของโครงการ (Back Word) ด้วยระยะเวลาดําเนินหรือ tij  

3.3) ค่า LFi หรือ LFซ้ายมือ เกิดจากค่า LFj หรือ LFขวามือ ลบด้วยระยะเวลา
ดําเนินงานหรือ tij ของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งจะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆ  

3.4) เหตุการณ์ซ้ายมือเหตุการณ์ใดที่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมออกจากเหตุการณ์
น้ัน จะต้องเลือกค่า LFj หรือ LF จากกิจกรรมขวามือที่มีค่าผลลบตํ่าสุด  

3.5) เพ่ือไม่ให้สับสนต้องแสดงการคํานวณลงไปในข่ายงาน และเมื่อแต่และ
เหตุการณ์ได้ค่าแล้ว ให้คํานวณตําแหน่งต่อๆ ไปได้เลย โดยสร้างฉากข้ึนมาบนเหตุการณ์ และค่า LF 
จะเติมลงในฉากด้านขวามือเพื่อแสดงระยะเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมที่สิ้นสุด ณ เหตุการณ์น้ี 
 
 4)  เวลาเริ่มชา้ที่สุด  (Latest Start Time: LS)  
   หมายถึง เวลาที่กิจกรรมนั้นจะเริ่มต้นทําได้ช้าที่สุด การคํานวณเวลาใช้หลักการ
เดียวกับ LF แต่การจะคํานวณเวลาเริ่มช้าที่สุดของกิจกรรมนั้นได้ต้องคํานวณเวลาเสร็จช้าที่สุดของ
กิจกรรมนั้นก่อน ตามสูตรการคํานวณด้านล่างนี้ 
 
 
 

 
  การคํานวณเวลาเริ่มช้าที่สุดไม่จําเป็นต้องคํานวณจากข่ายงาน เพราะสามารถทํา
ตามสูตรการคํานวณได้เลย 
 
 5)  คํานวณเวลาที่กิจกรรมสามารถลา่ช้าได้หรือเวลาสํารองที่เหลือ (Total Slack 
Time: TS) 
  การคํานวณหาเวลาที่กิจกรรมล่าช้าได้หรือเวลาที่เหลือของงานย่อย หมายถึง 
ระยะเวลาที่กิจกรรมสามารถเลื่อนการปฏิบัติงานออกไปได้ หรือเวลาที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยไม่ทําให้
โครงการเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด การคํานวณหาเวลาที่เหลือทําได้ 2 วิธีตามสูตร ซึ่งทั้งสองสูตรจะให้
คําตอบเท่ากัน ดังนี้ 
 
 
    
      

    LS    =  LF - tij 

    TS    =  LS – ES 
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     หรือ  
 
 
  การคํานวณหาเวลาที่กิจกรรมล่าช้าได้หรือเวลาสํารองที่เหลือโดยไม่กระทบต่อ
เวลาทั้งสิ้นของโครงการ ไม่จําเป็นต้องคํานวณจากข่ายงาน เพราะสามารถทําตามสูตรการคํานวณได้
เลย 
 

6)  งานวิกฤต (Critical Activity)  
  งานวิกฤต เป็นงานที่ล่าช้าไม่ได้หรือไม่มีเวลาสํารองที่เหลือ ซึ่งเวลาสํารองที่เหลือ
มีค่าเปน็ศูนย์ (TS = 0) หรือเป็นงานที่มีเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) เท่ากับเวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) หรือ 
ES = LS ทําให้ไม่สามารถเลื่อนเวลาในการทํางานงานนั้นได้ และยังหมายถึง งานที่มีเวลาเสร็จช้าที่สุด
เท่ากับงานที่เวลาเสร็จเร็วที่สุด หรือ LF = EF งานวิกฤตจึงเป็นงานที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะ
เป็นงานที่ไม่สามารถเลื่อนทั้งเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงานได้ เพราะถ้าเลื่อนจะทําให้
โครงการเสร็จช้ากว่าที่กําหนด 

 หรือสรุปได้ว่า กิจกรรมวิกฤต คือ กิจกรรมที่มีค่า TS = 0 หรือกิจกรรมที่ไม่มี
เวลาเหลือ หรือล่าช้าไม่ได้น่ันเอง 
  

7)  เส้นทางวกิฤต (Critical Path)  
  เส้นทางวิกฤต คือ เส้นทางที่เช่ือมต่อกันระหว่างกิจกรรมวิกฤตที่ต่อเนื่องกัน 
ต้ังแต่จุดเริ่มต้นโครงการไปจนถึงสุดสิ้นสุดของโครงการ จะเรียกเส้นนี้ว่า วิถีวิกฤต หรือเส้นทางวิกฤต 
(Critical Path) ซึ่งกิจกรรมใดที่อยู่ในเส้นนี้จะต้องดําเนินงานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้
โครงการเกิดความล่าช้า หรือเกิดความเสียหายได้ 
  การหาเส้นทางวิกฤติโดยใช้เส้นทางที่ยาวที่สุดหรือใช้เวลามากที่สุด เป็นการ
ประหยัดเวลาและง่าย แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดหรือตอบคําถามได้ว่างานใดบ้างที่สามารถเลื่อน
ระยะเวลาเริ่มต้นการปฏิบัติงานได้ 
 
  จากข่ายงานที่สร้างขึ้นได้แล้วในหัวข้อ 5.4.2 ขั้นตอนต่อไปจะนําข่ายงานมา
วิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์โครงการจะมี 2 เทคนิคตามที่ได้กล่าวไว้แล้วคือ เทคนิค CPM และ PERT 
ซึ่งทั้งสองเทคนิคจะใช้หลักการเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินงาน
กิจกรรม ซึ่งจะแสดงการวิเคราะห์โครงการทั้งสองเทคนิคด้วยตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ 5.12 - 5.14  

 
 
 
 
 

    TS    =  LF – EF 
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5.5  การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค CPM 

 เป็นการคํานวณเพื่อกําหนดเวลาการทํางานโดยละเอียดของกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเพื่อหาว่า
ในบรรดากิจกรรมทั้งหลายในโครงการมีกิจกรรมใดบ้างเป็นกิจกรรมที่สําคัญหรือที่เรียกว่า กิจกรรม
วิกฤต (Critical Activity) ที่ควรควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด เนื่องจากถ้ากิจกรรม
เหล่าน้ีล่าช้าไปจะทําให้โครงการเสร็จช้าไปด้วย และกิจกรรมใดบ้างเป็นกิจกรรมที่ไม่วิกฤต (Non 
Critical Activity) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่อาจล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่
กระทบกระเทือนเวลาเสร็จสิ้นของโครงการ 
 จากการกําหนดกิจกรรมวิกฤตแล้ว สามารถเช่ือมต่อกิจกรรมวิกฤตแต่ละกิจกรรมเข้าด้วยกัน
ต้ังแต่จุดเริ่มต้นของโครงการไปยังจุดสิ้นสุดของโครงการ เรียกว่า “เส้นทางวิกฤต (Critical Path)” 
ซึ่งแสดงถึงระยะเวลาดําเนินงานของกิจกรรมวิกฤติ และเป็นกิจกรรมที่ต้องระมัดระวังที่สุด เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปแผนงานที่กําหนดไว้ หากไม่สามารถดําเนินงานตามแผนงานได้ จะทําให้โครงการ
เสียหายหรือล่าช้าไปทั้งโครงการ   
 ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์โครงการแบบ CPM สามารถแสดงตัวอย่างการคํานวณได้จากตัวอย่าง
ที่ 5.12 และ 5.13 ดังนี้ 
  
ตัวอย่างที่ 5.12  จากตัวอย่าง 5.9 โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จงวิเคราะห์
โครงการแบบ CPM เพ่ือตอบคําถามต่อไปนี้ 

1)  โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์   
2)  มีงานที่สําคัญและปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้เลยหรือกิจกรรมวิกฤต  คือ กจิกรรมอะไรบ้าง 
3)  เส้นทางวิกฤตมีกี่เส้น อะไรบ้าง โดยเส้นทางวิกฤตใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นสัปดาห์ 
4)  กิจกรรมทีล่่าช้าได้มีอะไรบ้าง และล่าช้าได้กี่สัปดาห์   

วิธีทํา 
จากตัวอย่างที่ 5.9 ซึ่งเป็นโครงการแบบ CPM ที่สามารถกําหนดระยะเวลาดําเนินงานปกติได้ 

และจากข่ายงานที่สร้างแล้ว จึงนําข่ายงานมาวิเคราะห์ตามข้ันตอนได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  คํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาเสร็จช้าที่สุด (LF) ของกิจกรรม 

โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเหตุการณ์จากข่ายงานในภาพที่ 5.12 และแสดงผลการ
คํานวณทั้งสองค่าในข่ายงาน โดยให้ค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) อยู่ฉากซ้ายมือของเหตุการณ์ และ
เวลาเสร็จช้าที่สุด (LF) อยู่ฉากขวามือของเหตุการณ์ ซึ่งการคํานวณแต่ละรายการมีรายละเอียดและ
วิธีการดังนี้ 
  

1) การคํานวณหาเวลาเริ่มต้นที่เร็วทีสุ่ด (ES)   
จากสูตร  ESj  = Max [ Esi + tij]   

จากข่ายงานที่สร้างขึ้นดังภาพที่ 5.12 แสดงการคํานวณค่า ES ตามสูตร โดยเรียง
ตามลําดับเหตุการณ์ได้ดังนี้ 
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1.1) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่  (ES1) ณ จุดเริ่มต้นของ
โครงการยังไม่มีกิจกรรมใดๆ เคยทําก่อนหน้าน้ีทําให้มีค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดเท่ากับศูนย์ หรือ ES1 = 0 

1.2) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES2) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม A ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน t12 เท่ากับ 

3 สัปดาห์ ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็ว
ที่สุดของกิจกรรม A (ES1) บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t12 ดังนี้  

ES2 =    ES1 + t12  =  0 + 3  = 3    
 

1.3) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES3) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม C ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน t23 เท่ากับ 

2 สัปดาห์ ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็ว
ที่สุดของกิจกรรม C (ES2) บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t23 ดังนี้  

ES3    =   ES2 + t23  =  3 + 2  = 5  
 

1.4) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES4) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน t34 เท่ากับ 

1 สัปดาห์ ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็ว
ที่สุดของกิจกรรม D (ES3) บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t34 ดังนี้  

ES4    =    ES3 + t34  =  5 + 1  = 6  
 

1.5) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES5) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม 2 กิจกรรมคือ B ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  มีระยะเวลาดําเนินงาน 

t25 = 6 และกิจกรรม E ซึ่งเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่  มีระยะเวลาดําเนินงาน t45 = 3 ดังนั้น เวลาเริ่มต้น
เร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงมี 2 ค่า ดังนี้  

ค่า ES5  ที่มาจากกิจกรรม B  =   ES2 + t25  =  3 + 6  = 9 
ค่า ES5  ที่มาจากกิจกรรม E  =   ES4 + t45  =  6 + 2  = 8 

 ดังนั้น ES5    =   Max [(ES2 + t25), (ES4 + t45)]   
   =   Max [(3 + 6), (6 + 2)]  =   9, 8   

  ES5    =   9  (เลือกค่าสูงสุด) 
 

1.6) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES6) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม F ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน t56 = 2 

ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของ
กิจกรรม F (ES5) บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t56 ดังนี้  

ES6    =   ES5 + t56  =  9 + 2  =  11  
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1.7) เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่เริ่มจากเหตุการณ์ที่  (ES7) เนื่องจากเหตุการณ์ที่ 
 เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม G ซึ่งเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่  โดยมีระยะเวลาดําเนินงาน t67 = 1 

ดังนั้น เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ออกจากเหตุการณ์ที่  จึงเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของ
กิจกรรม G (ES6) บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t67  ดังนี้  

ES7    =   ES6 + t67  =  11 + 1  =  12  
 

2) การคํานวณหาเวลาเสร็จช้าที่สุด (LF)  
 จากสูตร  LFi =   Min [LFj - tij] 

 หลักการคํานวณเวลาเสร็จช้าที่สุด เป็นการคํานวณย้อนกลับจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น
ของโครงการ หรือจากเหตุการณ์ที่  กลับไปยังเหตุการณ์ที่ ) จากข่ายงานในภาพที่ 5.12 ดังนี้ 

2.1)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม G ณ เหตุการณ์ที่  (LF7) เนื่องจากเหตุการณ์ที่  
เป็นจุดสิ้นสุดของโครงการนี้ และมีกิจกรรม G เป็นกิจกรรมสุดท้าย ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม 
G หรือ LF7 จึงมีค่าเท่ากับเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของเหตุการณ์สุดท้ายของโครงการ  

  น่ันคือ  LF7  =  ES7   =  12 
 

2.2)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม F ณ เหตุการณ์ที่  (LF6) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สิ้นสุดของ 
F ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม F จึงมีค่าเท่ากับเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม G (LF7) ลบด้วย
ระยะเวลาดําเนินงาน t67 ดังนี้ 

 LF6  =  LF7  -  t67    =  12 – 1   =  11 
 

2.3)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม B และ E ณ เหตุการณ์ที่  (LF5) ซึ่งเป็นเหตุการณ์
เริ่มต้นของกิจกรรม F ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม B และ E จึงมีค่าเท่ากับเวลาเสร็จช้าที่สุดของ
กิจกรรม F (LF6) ลบด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t56 ดังนี้ 

 LF5  =  LF6  -  t56    =  11 – 2   =  9 
 

2.4)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม D ณ เหตุการณ์ที่  (LF4) ซึ่งเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของ
กิจกรรม E ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม D จึงมีค่าเท่ากับเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม E (LF5) 
ลบด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t45 ดังนี้ 

 LF4  =  LF5  -  t45    =  9 – 2   =  7 
 

2.5)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม C ณ เหตุการณ์ที่  (LF3) ซึ่งเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของ
กิจกรรม D ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม C จึงมีค่าเท่ากับเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม D (LF4) 
ลบด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t34 ดังนี้ 

 LF3  =  LF4  -  t34    =  7 – 1   =  6 
 

2.6)  เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม A ณ เหตุการณ์ที่  (LF2) ซึ่งเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของ
กิจกรรม B และ C ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม A จึงมี 2 ค่าหรือมาจาก 2 กิจกรรม คือ 
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กิจกรรม B ซึ่งมีจุดสิ้นสุดที่เหตุการณ์ที่  มีระยะเวลาดําเนินงาน t25 = 6 และกิจกรรม C ซึ่งมี
จุดสิ้นสุดที่เหตุการณ์ที่  ระยะเวลาดําเนินงาน t23 = 2 ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม A จึงมี 2 
ค่า ดังนี้  

ค่า  LF2  ที่มาจากกิจกรรม B  =   LF5 –  t25  =  9 - 6  = 3 
ค่า  LF2  ที่มาจากกิจกรรม C  =   LF3 –  t23  =  6 - 2  = 4 

ดังนั้น LF2    =   Min [LF5 – t25, LF3 – t23]   
  =   Min [(9 - 6), (6 - 2]   =    3, 4   
LF2 =   3 (เลือกคา่ต่ําสุด) 

 

2.7)  เวลาเสร็จช้าที่สุด ณ เหตุการณ์ที่  (LF1) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีกิจกรรมใดสิ้นสุด 
แต่เป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของกิจกรรม A ดังนั้น เวลาเสร็จช้าที่สุดของเหตุการณ์ที่  จึงมีค่าเท่ากับเวลา
เสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม A (LF2) ลบด้วยระยะเวลาดําเนินงาน t12 ดังนี้ 

 LF1  =  LF2  -  t12    =  3 – 3   =  0 
 

 จากการคํานวณค่า ES และ LF ตามสูตรการคํานวณด้านบน สามารถนํามาแสดงในข่ายงาน 
โดยเติมค่าลงในฉากบนเหตุการณ์น้ันๆ โดยให้ค่า ES เติมในฉากด้านซ้ายมือ ส่วนค่า LF เติมในฉาก
ด้านขวามือในข่ายงานได้ภาพที่ 5.12 ดังนี้  

 
ภาพที่ 5.12 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม ในโครงการ

ปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จากตัวอย่างที่ 5.12 
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ขั้นตอนที่ 2  สร้างตารางคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ในโครงการ ได้ดัง
ตารางที่ 5.3   

 
ตารางที่ 5.3 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ของตวัอย่างที่ 5.12 
 

กิจกรรม (i-j) tij ES 
(ES จุดออก) 

EF 
(ES + tij) 

LF 
(LF จุดถึง) 

LS 
(LF - tij) 

TS 
(LS - ES) 

งานวิกฤต 

A 1-2 3 0 3 3 0 0 วิกฤต 
B 2-5 6 3 9 9 3 0 วิกฤต 
C 2-3 2 3 5 6 4 1  
D 3-4 1 5 6 7 6 1  
E 4-5 2 6 8 9 7 1  
F 5-6 2 9 11 11 9 0 วิกฤต 
G 6-7 1 11 12 12 11 0 วิกฤต 

 
 วิธีการลงคา่เวลาต่างๆ ของกิจกรรมในตาราง มีวิธีการดังนี้ 

1) ช่อง (i – j) หมายถึง เหตุการณ์เริ่มต้นของกจิกรรม (i) และเหตุการณ์สิ้นสดุของกิจกรรม (j) 
2) ช่อง tij หมายถงึ เวลาดําเนินงานของกจิกรรม ซึ่งดูได้จากขา่ยงานหรอืจากที่โจทย์กําหนดให ้
3) ค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาเสรจ็ช้าที่สุดของกิจกรรม (LF) ให้ดูจากข่ายงาน 

ส่วนค่าเวลาเสร็จช้าที่สุด (EF) เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาที่กิจกรรมล่าช้าหรือเวลาที่เหลือ (TS) 
ให้ลงตารางตามสูตรการคํานวณหลังจากลงค่า ES และ LF เสร็จแล้ว 

4) ค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม (ES) ให้ดูจากข่ายงานในภาพที่ 5.12 โดยดูตัวเลขค่า 
ES จากเหตุการณ์ที่กิจกรรมนั้นๆ เริ่มดําเนนิการหรือที่ “จุดออก” ของกิจกรรม  ซึ่งมวิีธีการดังนี้  

- กิจกรรม A เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  ค่า ES ของกิจกรรม A คือค่า ES1 ซึ่งเท่ากับ 0 
- กิจกรรม B และ C เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  เหมือนกัน ดังนั้น ค่า ES ของกิจกรรม B 
และ C จึงมีค่าเท่ากัน คือ ค่า ES2 ซึ่งเท่ากับ 3 

- กิจกรรม D เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  ค่า ES ของกิจกรรม D คือ ค่า ES3 ซึ่งเท่ากับ 5 
- กิจกรรม E เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  ค่า ES ของกิจกรรม E คือ ค่า ES4 ซึ่งเท่ากับ 6 
- กิจกรรม F เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  ค่า ES ของกิจกรรม F คือ ค่า ES5 ซึ่งเท่ากับ 9 
- กิจกรรม G เริ่มต้นเหตุการณ์ที่  ค่า ES ของกิจกรรม E คือ ค่า ES6 ซึ่งเท่ากับ 11 

5) ค่าเวลาเสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรม (EF) ให้แทนค่าตามสูตร EF = ES + tij  เช่น ค่า EF 
ของกิจกรรม A เท่ากับ ES ของกิจกรรม A บวกด้วยระยะเวลาดําเนินงาน  น่ันคือ  

 EFA = ESA + 3  =  0 + t12 = 3 

6) ค่าเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม (LF) ให้ดูจากข่ายงานในภาพที่ 5.12 โดยดูตัวเลขค่า LF 
จากเหตุการณ์ที่กิจกรรมนั้นๆ ไปถึงหรือสิน้สุด หรือ “จดุถึง” ของกิจกรรม ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
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- กิจกรรม A สิ้นสุดเหตุการณ์ที่  ค่า LF ของกิจกรรม A คือค่า LF1 ซึ่งเท่ากับ 3 
- กิจกรรม B และ E สิ้นสุดเหตุการณ์ที่  เหมือนกัน ดังนั้น ค่า LF ของกิจกรรม B 
และ E จึงเท่ากัน คือค่า LF5 ซึ่งเท่ากับ 9 

- กิจกรรม C สิ้นสุดเหตุการณ์ที่  ค่า LF ของกิจกรรม C คือค่า LF3 ซึ่งเท่ากับ 6 
- กิจกรรม D สิ้นสุดเหตุการณ์ที่  ค่า LF ของกิจกรรม D คือค่า LF4 ซึ่งเท่ากับ 7 
- กิจกรรม F สิ้นสุดเหตุการณ์ที่  ค่า LF ของกิจกรรม F คือค่า LF6 ซึ่งเท่ากับ 11 
- กิจกรรม G สิน้สุดเหตุการณ์ที่  ค่า LF ของกิจกรรม G คือค่า LF7 ซึ่งเท่ากับ 12 

7) ค่าเวลาเริ่มช้าที่สุดของกิจกรรม (LS) ให้แทนค่าตามสูตร LS = LF - tij  เช่น ค่า LS ของ
กิจกรรม B เท่ากับ LF ของกิจกรรม B ลบด้วยระยะเวลาดําเนินงาน  น่ันคือ  

 LSB = LFB – t25  =  9 - 6 = 3 

8) ค่าเวลาที่กิจกรรมเหลือหรือลา่ช้าได้ของกิจกรรม (TS) ใหแ้ทนค่าตามสูตร TS = LS - ES  
หรือ LF – EF เช่น ค่า TS ของกิจกรรม C เท่ากับ LS ของกิจกรรม C ลบด้วย ES ของกิจกรรม C  
น่ันคือ  

 TSC = LSC – ESC  =  4 - 3 = 1 

9) การกําหนดกิจกรรมวิกฤต คือ กิจกรรมที่มคี่าเวลาล่าช้าหรือเวลาเหลือเท่ากับศูนย์ นัน่คือ 
TS = 0 จากตาราพบว่า กิจกรรมที่ม ีTS = 0 ได้แก่ A, B, F, G แสดงได้ดังภาพที่ 5.13 

10) การสร้างเส้นทางวิกฤต คือ การลากเส้นทีผ่่านกิจกรรมวกิฤตที่ต่อเนื่องกันต้ังแต่จุดเริ่มต้น
ของโครงการไปจนถึงจุดสิ้นสดุของโครงการ แสดงได้ดังเส้นทึบที่คู่ขนานกันในภาพที่ 5.13  

  

 
ภาพที่ 5.13 แสดงกิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤตของโครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการ

จัดการ จากตัวอย่างที่ 5.12 
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 จากตารางที่ 5.2 และภาพที่ 5.13  สามารถสรุปเพ่ือตอบคําถาม ได้ดังนี้ 
1) โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ (ดูจากระยะเวลาเสร็จช้าที่สุดของ

กิจกรรมสุดท้าย หรือค่า LF7) 
2) มีงานหรือกิจกรรมที่สําคัญและปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้เลย หรือกิจกรรมวิกฤต (TS = 0) 

ได้แก่ กิจกรรม A, B, F, G 
3) เส้นทางวิกฤตมี 1 เส้น ได้แก่    
  โดยเส้นทางวิกฤตใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ 
4) งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้ (TS ≠ 0) มี 3 กิจกรรม ได้แก่ 

4.1) กิจกรรม C  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 
4.2) กิจกรรม D  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 
4.3) กิจกรรม E  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 

 

จากตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการในตัวอย่างที่ 5.12 ซึ่งเป็นโครงการที่ข่ายงานสามารถสร้าง
ขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เส้นสมมติหรือกิจกรรมสมมติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นเพียงโครงการที่มีลําดับ
ขั้นตอนในการดําเนินงานค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนแต่อย่างใด ต่อไปจะขออธิบายตัวอย่าง
การวิเคราะห์โครงการที่มีความยุ่งยาก และมีกิจกรรมสมมติเข้ามาช่วยในการสร้างข่ายงาน ได้ดัง
ตัวอย่างที่ 5.13 
 

ตัวอย่างที่ 5.13  คุณพัชฎาภรณ์ มีโครงการปรับปรุงบ้านพัก จึงได้จ้างผู้รับเหมาเพื่อมารับงาน
ปรับปรุงบ้านพัก ซึ่งการดําเนินงานโครงการมีข่ายงานดังภาพด้านล่าง  โดยกําหนดให้เวลาดําเนินการ
เป็นสัปดาห์  

 
 

ภาพที่ 5.14  แสดงข่ายงานโครงการปรับปรุงบ้านพักของคุณพัชฎาภรณ์จากตัวอย่างที่ 5.13 
 

2 

5 1 6 

A, 2 
F, 1 

C, 3 

H, 2 D, 6 

4 

B, 6 

E, 5 

G, 6 
3 

y, 0 

 A,3     B,6    F,2     G,1 



 
250 บทท่ี 5  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 

   จากข่ายงานจงวิเคราะห์ข่ายงานแบบ CPM เพ่ือตอบคําถามดังนี้ 
1)  โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์   
2)  มีกิจกรรมหรืองานวิกฤต มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
3)  เส้นทางวิกฤตมีกี่เส้น อะไรบ้าง โดยเส้นทางวิกฤตใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้นสัปดาห์ 
4)  กิจกรรมทีล่่าช้าได้มีอะไรบ้าง และล่าช้าได้กี่สัปดาห์   

 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  คํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาเสร็จช้าที่สุด (LF) ของกิจกรรม โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ของกิจกรรมและเหตุการณ์จากข่ายงานในภาพที่ 5.15 และแสดงผลการ
คํานวณทั้งสองค่าในข่ายงาน โดยให้ค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) อยู่ฉากซ้ายมือของเหตุการณ์ และ
เวลาเสร็จช้าที่สุด (LF) อยู่ฉากขวามือของเหตุการณ์ ซึ่งการคํานวณแต่ละรายการมีวิธีการโดยย่อดังนี้ 

1) การคํานวณหาเวลาเริ่มต้นที่เร็วทีสุ่ด (ES)   
หลักการคํานวณเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด เป็นการคํานวณจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของ

ของโครงการ หรือจากเหตุการณ์ที่  กลับไปยังเหตุการณ์ที่   
จากสูตร  ESj  = Max [ Esi + tij]   

จากข่ายงานดังภาพที่ 5.14 นํามาแสดงการคํานวณค่า ES ตามสูตรได้ดังภาพที่ 5.15 ดังนี้ 
ES1  =   0    (ณ จุดเริ่มต้น ES1 เท่ากับศูนย์) 
ES2 =   ES1 + t12  =  0 + 2  = 2 
ES3    =    ES1 + t13  =  0 + 3  = 3  
ES4    =    Max [(ES1 + t14), (ES2 + t24)]   
 =    Max [(0 + 6), (2 + 5)]   
 =   6, 7    =   7  (เลือกค่าสูงสุด) 
ES5    =    Max [(ES1 + t15), (ES4 + t45), (ES3 + t35),]   
 =    Max [(0 + 6), (7 + 1), (3 + 0)]   
 =   6, 8, 3    =   8  (เลือกค่าสูงสุด) 
ค่า ES5 หมายถึง ค่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรม H ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม D, 

F และกิจกรรมสมมติ y ดังนั้นกิจกรรม H จะเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่  ได้ต้องรอให้กิจกรรมทั้ง 3 
เสร็จก่อน ถึงแม้กิจกรรมสมมติ y จะเป็นกิจกรรมสมมติไม่มีเวลาในการดําเนินงานก็ตาม แต่ตาม
เง่ือนไขการดําเนินกิจกรรม H ต้องให้กิจกรรม C เสร็จก่อน (ซึ่งผ่านกิจกรรมสมมติมา) 

 

ES6    =    Max [(ES5 + t56), (ES3 + t36)]   
 =    Max [(8 + 2), (3 + 6)]   
 =   10, 9    =   10  (เลือกค่าสูงสุด) 
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2) การคํานวณหาเวลาเสร็จช้าที่สุด (LF)  
 จากสูตร  LFi =   Min [LFj - tij] 

 หลักการคํานวณเวลาเสร็จช้าที่สุด เป็นการคํานวณย้อนกลับจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น
ของโครงการ หรือจากเหตุการณ์ที่  กลับไปยังเหตุการณ์ที่ ) จากข่ายงานในภาพที่ 5.15 ดังนี้ 

LF6   =    ES6    =  10 
LF5    =    LF6  -  t56    =  10 – 2   =  8 
LF4    =    LF5  -  t45    =    8 – 1   =  7 
LF3    =    Min [LF5 – t35, LF6 – t36]   

 =    Min [(8 - 0), (10 – 6)]  =    8, 4    =   4  (เลือกค่าต่ําสุด) 
 

ค่า LF3 หมายถึง ค่าเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม C ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมสมมติ 
y และกิจกรรม G ดังนั้นกิจกรรม C จะมีเวลาเสร็จช้าที่ ณ เหตุการณ์ที่  ได้ต้องดูจากทั้ง 2 กิจกรรม 
ถึงแม้กิจกรรมสมมติ y จะเป็นเพียงกิจกรรมที่สมมติขึ้นมาและไม่มีเวลาในการดําเนินงานก็ตาม  
 

LF2    =    LF4  -  t24    =    7 – 5   =  2 
LF1    =    Min [LF2 – t12, LF4 – t14, LF5 – t15, LF3 – t13]   

 =    Min [(2 - 2), (7 – 6), (8 – 6), (4 – 3) ]  =    0, 1, 2, 1     
 =    0  (เลือกค่าต่าํสุด) 

 

 จากการคํานวณค่า ES และ LF ตามสูตรการคํานวณด้านบน สามารถนํามาแสดงในข่ายงาน 
โดยเติมค่าลงในฉากบนเหตุการณ์น้ันๆ โดยให้ค่า ES เติมในฉากด้านซ้ายมือ ส่วนค่า LF เติมในฉาก
ด้านขวามือในข่ายงานได้ภาพที่ 5.15 ดังนี้  
 

 
ภาพที่ 5.15 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด และเวลาเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรม ในโครงการ

ปรับปรุงบ้านพัก จากตัวอย่างที่ 5.13 
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ขั้นตอนที่ 2  สร้างตารางคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ในโครงการ  
  การคํานวณค่าต่างๆ ในตารางเพื่อหากิจกรรมวิกฤต จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมจริงของ
โครงการ ส่วนกิจกรรมสมมติจะไม่นํามาพิจารณา เพราะเป็นเพียงกิจกรรมที่สมมติขึ้นมาไม่มีจริงใน
โครงการ แสดงการคํานวณได้ในตารางที่ 5.4 
 

ตารางที่ 5.4 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ของตวัอย่างที่ 5.13 
 

กิจกรรม (i-j) tij ES 
(ES จุดออก) 

EF 
(ES + tij) 

LF 
(LF จุดถึง) 

LS 
(LF - tij) 

TS 
(LS - ES) 

งานวิกฤต 

A 1-2 2 0 2 2 0 0 วิกฤต 
B 1-4 6 0 6 7 1 1  
C 1-3 3 0 3 4 1 1  
D 1-5 6 0 6 8 2 2  
E 2-4 5 2 7 7 2 0 วิกฤต 
F 4-5 1 7 8 8 7 0 วิกฤต 
G 3-6 6 3 9 10 4 1  
H 5-6 2 8 10 10 8 0 วิกฤต 

 
จากตารางที่ 5.3 และภาพที่ 5.15  สามารถสรุปเพ่ือตอบคําถาม ได้ดังนี้ 

1) โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 10  สัปดาห์   
2) มีงานหรือกิจกรรมที่สําคญัและปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้เลย หรือกิจกรรมวกิฤต (TF = 0) 
ได้แก่ กิจกรรม A, E, F, H 

3) เส้นทางวิกฤตมี 1 เส้น (ดังเส้นทึบที่คู่ขนานกันในภาคที่ 5.15)  
 

คือ    
 โดยเส้นทางวิกฤตใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ 
4) งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้ (TF ≠ 0) มี 4 กิจกรรม ได้แก่  

4.1) กิจกรรม B  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 
4.2) กิจกรรม C  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 
4.3) กิจกรรม D  ลา่ช้าได้ 2 สัปดาห์ 
4.4) กิจกรรม G  ลา่ช้าได้ 1 สัปดาห์ 
 

จากตัวอย่างการวิเคราะห์โครงการแบบ CPM ซึ่งเป็นโครงการที่มีการกําหนดเวลาในการ
ดําเนินงานที่เรียกว่า “เวลาปกติ” และได้มีการกําหนดกิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤติ จากตัวอย่าง
ที่ 5.12 และ 5.13 ซึ่งโครงการอีกลักษณะหนึ่งที่จะมีการวิเคราะห์ในบทนี้คือ โครงการที่ผู้ดําเนินการ
ไม่เคยทําหรือไม่มีประสบการณ์ในการทํา จึงไม่สามารถระบุเวลาในการดําเนินงานได้ชัดเจน แต่เป็น
เวลาที่เกิดจากการประมาณการ ซึ่งทําให้เวลาในการดําเนินงานไม่มีความแน่นอน จึงต้องมีการหา

A,2     E,5    F,1     H,2  
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เวลาในการดําเนินงานเฉลี่ยจากสูตรคํานวณ และวิเคราะห์ความแปรปรวนของเวลาในการดําเนินงาน 
โดยเทคนิค PERT ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

  
  

5.6  การวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค PERT 
 

 เป็นเทคนิคที่ใช้กับโครงการที่ไม่เคยทํามาก่อน จึงไม่สามารถประมาณเวลาที่ใช้ทํากิจกรรม
ต่างๆ ให้ชัดเจนได้ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเวลาดําเนินงานของกิจกรรม  จึงประมาณเวลา
ของแต่ละกิจกรรมเป็น 3 ค่า ดังนี้ 

1)  ระยะเวลา a หมายถึง ระยะเวลาที่คาดว่าจะทํางานเสร็จได้เร็วที่สุด (Optimistic 
Time) จะใช้ในกรณีที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติงาน 

2)  ระยะเวลา b หมายถึง ระยะเวลาที่คาดว่าจะทํางานเสร็จได้ช้าที่สุด (Pessimistic 
Time) ในกรณีที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ราบรื่นหรือมีอุปสรรคมากที่สุด 

3)  ระยะเวลา m หมายถึง ระยะเวลาที่สามารถทํางานเสร็จได้เป็นส่วนมาก (Most Likely 
Time) ในกรณีที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องดําเนินไปอย่างปกติ 
 

จากระยะเวลาในการดําเนินงานที่ไม่มีความแน่นอน ทําให้การวิเคราะห์โครงการแบบ PERT 
ต้องมีการวิเคราะห์หาเวลาเฉลี่ย และความแปรปรวนของเวลาในการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม มี
การทดสอบความน่าจะเป็นโดยการเปิดตารางทางสถิติ  

การแจกแจงความน่าจะเป็นของระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะมีการแจกแจงแบบเบต้า 
(Beta Distribution) โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย (te) และค่าแปรปรวน (Variance: v) ของแต่ละงาน ซึ่งมี
สูตรการคํานวณดังนี้ (สุทธิมา, 2555: 277-278) 

 
 

    

   
  
 
 
 

 เนื่องจากโครงการแบบ PERT ไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับเวลาในการทํางานของกิจกรรม 
ดังนั้น ถ้าการดําเนินงานของกิจกรรมวิกฤติเสร็จช้ากว่าเวลาเฉลี่ย (te) จะมีผลทําให้การกําหนดเวลา
แล้วเสร็จของโครงการเปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือกล่าวได้ว่าความเบ่ียงเบนของเวลากิจกรรมวิกฤติจะมี
ผลต่อการกําหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการ การคํานวณเวลาแล้วเสร็จของโครงการแบบ PERT จึง
จําเป็นต้องคํานวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ (Project Standard Deviation) ดังสูตร
การคํานวณต่อไปนี้ 
 

 
  

เวลาเฉลี่ย          =       

ระยะเวลาแปรปรวน =  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ (S.D.)  = ผลรวมค่าความแปรปรวนของกิจกรรมวิกฤต 
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การคํานวณค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโครงการ จะช่วยในการตัดสินใจปัญหาเกี่ยวกับ
โอกาสที่จะบริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนด โดยมีข้อสมมติฐานว่า เวลาแล้วเสร็จของโครงการ
มีการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) และเวลาในการทํางานของกิจกรรมต่างๆ จะเป็นอิสระ
จากกัน ซึ่งจะสามารถนําส่วนเบี่ยงเบนของโครงการมากําหนดความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่โครงการ
จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใช้สมการปกติมาตรฐาน (Standard Normal Equation) 
ทําการคํานวณดังนี้ 
 

Z   =   เวลาที่กําหนด – เวลาเฉลี่ยเส้นทางวิกฤต 
 
 

 

จากการแจกแจงแบบปกติ (Z) ที่คํานวณได้แล้วนําไปบวกกับค่า Z ในตารางแจกแจงปกติ 
โดยการเปิดค่า Z ตารางจากค่า Z คํานวณได้จากตารางที่ 5.6 ตัวอย่างเช่น ค่า Z คํานวณ = 1.56  

ค่า Z ตาราง ให้ดูค่า Z บรรทัดที่ Z = 1.5 และให้ไล่ไปตามคอลัมน์ที่ 0.06 จะได้ค่าความ
น่าจะเป็นที่ Z = 1.56 จากตารางแจกความน่าจะเป็นแบบปกติ เท่ากับ 0.9406 

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่โครงการจะแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด จึงมีค่าเท่ากับ 0.9406 หรือ
คิดเป็น 94.06% 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์โครงการแบบ PERT จะคล้ายกับโครงการแบบ CPM แต่จะแตกต่าง
กันที่การใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง โครงการแบบ PERT จะใช้ระยะเวลาเฉลี่ย (te) แทน
ระยะเวลาปกติ (tij) และมีการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กําหนดเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดดังตัวอย่างที่ 5.14  

 

ตัวอย่างที่ 5.14 บริษัท นํ้าใสใจจริง จํากัด ได้เปิดดําเนินการผลิตนํ้าด่ืมในจังหวัดอุดรธานีมาเป็น
ระยะเวลา 1 ปี และมีโครงการซ่อมบํารุงโรงงานผลิตนํ้าด่ืม ซึ่งบริษัทยังไม่เคยดําเนินการมาก่อนจึงยัง
ไม่สามารถระบุระยะเวลาดําเนินการที่แน่นอนได้ เจ้าของบริษัทจึงได้ศึกษารายละเอียดการซ่อมบํารุง
โรงงาน จึงได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือประมาณการระยะเวลาดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมจากแหล่งอ่ืนๆ 
และแจกแจงกิจกรรมที่ต้องดําเนินงานออกมาจํานวน 8 กิจกรรม แสดงดังตาราง 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จกอ่น เวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) 
a b m 

A - 1 3 2 
C - 2 4 3 
B A, C 3 11 4 
D A, C 2 6 4 
E C 1 7 4 
F C 1 9 2 
G D, E 1 3 2 
H F, G 1 3 2 

S.D. ของโครงการ 
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จากโจทย์จงตอบคําถามต่อไปนี ้
1) โครงการนี้ใช้เวลาเฉลี่ยทั้งสิน้เท่าใด 
2) กิจกรรมวิกฤตมิีอะไรบ้าง  
3) เส้นทางวิกฤติมีกี่เส้น อะไรบา้ง และมีระยะเวลาเฉลี่ยก่ีสัปดาห์ 
4) กิจกรรมไม่วิกฤตหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง และลา่ช้าได้เท่าใด 
5) ความน่าจะเป็นที่โครงการจะทํางานแล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 13 สัปดาห์  

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างข่ายงาน 
 

 
 
ภาพที่ 5.16 แสดงการคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาเสรจ็ช้าที่สุดของกิจกรรม (LF) 

ในโครงการจากตัวอย่างที่ 5.14 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาเวลาเฉลี่ย (te) และค่าความแปรปรวนแปรปรวนของระยะเวลา (v) ของกิจกรรม

ย่อยๆ ในโครงการ 
 จากสูตรคํานวณเวลาเฉลี่ย        

 และความแปรปรวน               
 

จากสูตรสามารถคํานวณหาระยะเวลาเฉลี่ย (te) และความแปรปรวนของระยะเวลาใน
แต่ละกิจกรรมย่อยๆ ของโครงการได้ดังตารางที่ 5.5 
 
 

3 

4 1 

5 

A, 2 

C, 3 

H, 2 

D, 4 

6 
B, 5 

E, 4 G, 2 

2 F, 3 9 9 

0 0 

11 11 3 3 

y, 0 
7 7 

3 3 
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ตารางที่ 5.5 แสดงการคํานวณเวลาเฉลี่ย (te) และค่าความแปรปรวนแปรปรวนของระยะเวลา (v) 
ของกิจกรรมย่อยๆ ในโครงการตัวอย่างที่ 5.14 

 

กิจกรรม a b m te (สัปดาห์) v (สัปดาห์)2 

A 1 3 2 2 0.11 
B 3 11 4 5 1.78 
C 2 4 3 3 0.11 
D 2 6 4 4 0.44 
E 1 7 4 4 1.0 
F 1 9 2 3 1.78 
G 1 3 2 2 0.11 
H 1 3 2 2 0.11 

 
 จากตารางที่ 5.5 สามารถแสดงวิธีทําในการคํานวณหาเวลาเฉลี่ย (te) และค่าความแปรปรวน
แปรปรวนของระยะเวลา (v) ของกิจกรรมย่อยๆ ดังนั้น 

1) หาระยะเวลาเฉลี่ย (te) ของแต่ละกิจกรรม  จากสูตร     

te กิจกรรม A          2 

te กิจกรรม B          5 

te กิจกรรม C          3 

te กิจกรรม D          4 

te กิจกรรม E          4 

te กิจกรรม F          3 

te กิจกรรม G          2 

te กิจกรรม H          2 

 
2) ค่าความแปรปรวนแปรปรวนของระยะเวลา (v) ของแต่ละกิจกรรม  
จากสูตร         

V กิจกรรม A       0.11  

V กิจกรรม B     1.78 

V กิจกรรม C      0.11 
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V กิจกรรม D      0.44 

V กิจกรรม E      1.0 

V กิจกรรม F      1.78 

V กิจกรรม G      0.11 

V กิจกรรม H      0.11 

 
ขั้นตอนที่ 3  หาเวลาที่กิจกรรมเริ่มเร็วที่สุด (ES) เติมลงในฉากซ้ายบนเหตุการณ์หรือวงกลม และ

เวลาที่กิจกรรมเสร็จช้าที่สุด (LF) โดยเติมลงไปในฉากขวาของวงกลม (แสดงได้ใน
ข่ายงานที่สร้างขึ้นในภาพที่ 5.16) 

 

ขั้นตอนที่ 4  สร้างตารางคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ในโครงการ ได้ดัง
ตารางที่ 5.6   

 

ตารางที่ 5.6 แสดงการคํานวณค่า ES, EF, LF, LS และ TS ของกิจกรรมย่อยๆ ของตวัอย่างที่ 5.14 

กิจกรรม i - j te ES EF LF LS TS งานวิกฤต 
A 1-3 2 0 2 3 1 1  
C 1-2 3 0 3 3 0 0 วิกฤต 
B 3-6 5 3 8 11 6 3  
D 3-4 4 3 7 7 3 0 วิกฤต 
E 2-4 4 3 7 7 3 0 วิกฤต 
F 2-5 3 3 6 9 6 3  
G 4-5 2 7 9 9 7 0 วิกฤต 
H 5-6 2 9 11 11 9 0 วิกฤต 

 
จากภาพที่ 5.16 และตารางที่ 5.6 สรปุผลที่ได้จากการคํานวณโครงการได้ดังนี ้

1) โครงการนี้จะใช้เวลาดําเนินงานโดยเฉลี่ย 11 สัปดาห์ 
2) กิจกรรมวิกฤต (TS = 0) ได้แก่ กิจกรรม C, D, E, G, H  
3) เส้นทางวิกฤตมี 2 เส้น ได้แก่ 

 

  
  ระยะเวลารวมเส้นทางวิกฤติ = 11 สัปดาห์ 

  
        ระยะเวลารวมเส้นทางวิกฤติ = 11 สัปดาห์ 

 

C,3     E,4    G,2     H,2  

C,3     y,0     D,4     G,2    H,2  
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เส้นทางวิกฤตทั้ง 2 เส้น ระยะเวลารวมเฉลี่ย 11 สัปดาห์   
4) กิจกรรมที่ล่าช้าได้หรือกิจกรรมที่เลื่อนได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลาทั้งสิ้นของโครงการ (TS 

≠ 0) มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 
     4.1)  กิจกรรม A  ล่าช้าได้ 1 สัปดาห์ 
     4.2)  กิจกรรม B  ล่าช้าได้ 3 สัปดาห์ 

4.3)  กิจกรรม F  ล่าช้าได้ 3 สัปดาห์ 
5) หาโอกาสความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายใน 13 สัปดาห์ 
จากตารางที่ 5.4  และ 5.5 พบว่ากิจกรรมวิกฤตได้แก่ กิจกรรม C, D, E, G, H ซึ่งสามารถ 

หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลรวมค่าความแปรปรวน จากสูตรดังนี้ 

S.D.ของโครงการ   =   ผลรวมค่าความแปรปรวนของกิจกรรมวิกฤต 

      =    0.11 0.44 1.0 0.11 0.11  

      =    √1.77  1.33  สัปดาห์ 
 

สมการปกติมาตรฐาน (Standard Normal Equation)  
      Z   =   เวลาที่กําหนด – เวลาเฉลี่ยเส้นทางวิกฤต 
 

ความน่าจะเป็นที่โครงการแล้วเสร็จภายใน 13 สัปดาห์ 
 P P Z    .    
     P Z  .  1.50  
เปิดตารางการแจกแจงปกต ิดังตารางที่ 5.7 (ในหน้า 259) 
ที่ P (Z ≤ 1.50)  =  0.9332 

ดังนั้น  ค่าความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายใน 13 สัปดาห์ คอื 0.9332  
หรือคิดเป็น 93.22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.D. ของโครงการ 
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ตารางที่ 5.7 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution)  
   ตัวเลขในตารางแสดงค่าความน่าจะเป็นซึ่งเขียนแทนด้วยส่วนที่ระบายไว้ดังรูปด้านล่าง 

   

 

z  0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  

–3.4  0.0002  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  0.0003  

–3.3  0.0003  0.0004  0.0004  0.0004  0.0004  0.0004  0.0004  0.0005  0.0005  0.0005  

–3.2  0.0005  0.0005  0.0005  0.0006  0.0006  0.0006  0.0006  0.0006  0.0007  0.0007  

–3.1  0.0007  0.0007  0.0008  0.0008  0.0008  0.0008  0.0009  0.0009  0.0009  0.0010  

–3.0  0.0010  0.0010  0.0011  0.0011  0.0011  0.0012  0.0012  0.0013  0.0013  0.0013  

 

–2.9  0.0014  0.0014  0.0015  0.0015  0.0016  0.0016  0.0017  0.0018  0.0018  0.0019  

–2.8  0.0019  0.0020  0.0021  0.0021  0.0022  0.0023  0.0023  0.0024  0.0025  0.0026  

–2.7  0.0026  0.0027  0.0028  0.0029  0.0030  0.0031  0.0032  0.0033  0.0034  0.0035  

–2.6  0.0036  0.0037  0.0038  0.0039  0.0040  0.0041  0.0043  0.0044  0.0045  0.0047  

–2.5  0.0048  0.0049  0.0051  0.0052  0.0054  0.0055  0.0057  0.0059  0.0060  0.0062  

 

–2.4  0.0064  0.0066  0.0068  0.0069  0.0071  0.0073  0.0075  0.0078  0.0080  0.0082  

–2.3  0.0084  0.0087  0.0089  0.0091  0.0094  0.0096  0.0099  0.0102  0.0104  0.0107  

–2.2  0.0110  0.0113  0.0116  0.0119  0.0122  0.0125  0.0129  0.0132  0.0136  0.0139  

–2.1  0.0143  0.0146  0.0150  0.0154  0.0158  0.0162  0.0166  0.0170  0.0174  0.0179  

–2.0  0.0183  0.0188  0.0192  0.0197  0.0202  0.0207  0.0212  0.0217  0.0222  0.0228  

 

–1.9  0.0233  0.0239  0.0244  0.0250  0.0256  0.0262  0.0268  0.0274  0.0281  0.0287  

–1.8  0.0294  0.0301  0.0307  0.0314  0.0322  0.0329  0.0336  0.0344  0.0351  0.0359  

–1.7  0.0367  0.0375  0.0384  0.0392  0.0401  0.0409  0.0418  0.0427  0.0436  0.0446  

–1.6  0.0455  0.0465  0.0475  0.0485  0.0495  0.0505  0.0516  0.0526  0.0537  0.0548  

–1.5  0.0559  0.0571  0.0582  0.0594  0.0606  0.0618  0.0630  0.0643  0.0655  0.0668  

 

–1.4  0.0681  0.0694  0.0708  0.0721  0.0735  0.0749  0.0764  0.0778  0.0793  0.0808  

–1.3  0.0823  0.0838  0.0853  0.0869  0.0885  0.0901  0.0918  0.0934  0.0951  0.0968  

–1.2  0.0985  0.1003  0.1020  0.1038  0.1056  0.1075  0.1093  0.1112  0.1131  0.1151  

–1.1  0.1170  0.1190  0.1210  0.1230  0.1251  0.1271  0.1292  0.1314  0.1335  0.1357  

–1.0  0.1379  0.1401  0.1423  0.1446  0.1469  0.1492  0.1515  0.1539  0.1562  0.1587  

 

–0.9  0.1611  0.1635  0.1660  0.1685  0.1711  0.1736  0.1762  0.1788  0.1814  0.1841  

–0.8  0.1867  0.1894  0.1922  0.1949  0.1977  0.2005  0.2033  0.2061  0.2090  0.2119  

–0.7  0.2148  0.2177  0.2206  0.2236  0.2266  0.2296  0.2327  0.2358  0.2389  0.2420  

–0.6  0.2451  0.2483  0.2514  0.2546  0.2578  0.2611  0.2643  0.2676  0.2709  0.2743  

–0.5  0.2776  0.2810  0.2843  0.2877  0.2912  0.2946  0.2981  0.3015  0.3050  0.3085  

 

–0.4  0.3121  0.3156  0.3192  0.3228  0.3264  0.3300  0.3336  0.3372  0.3409  0.3446  

–0.3  0.3483  0.3520  0.3557  0.3594  0.3632  0.3669  0.3707  0.3745  0.3783  0.3821  

–0.2  0.3859  0.3897  0.3936  0.3974  0.4013  0.4052  0.4090  0.4129  0.4168  0.4207  

–0.1  0.4247  0.4286  0.4325  0.4364  0.4404  0.4443  0.4483  0.4522  0.4562  0.4602  

–0.0  0.4641  0.4681  0.4721  0.4761  0.4801  0.4840  0.4880  0.4920  0.4960  0.5000 
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ตารางที่ 5.7 แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) (ต่อ) 
 

z  0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  

0.0  0.5000  0.5040  0.5080  0.5120  0.5160  0.5199  0.5239  0.5279  0.5319  0.5359  

0.1  0.5398  0.5438  0.5478  0.5517  0.5557  0.5596  0.5636  0.5675  0.5714  0.5753  

0.2  0.5793  0.5832  0.5871  0.5910  0.5948  0.5987  0.6026  0.6064  0.6103  0.6141  

0.3  0.6179  0.6217  0.6255  0.6293  0.6331  0.6368  0.6406  0.6443  0.6480  0.6517  

0.4  0.6554  0.6591  0.6628  0.6664  0.6700  0.6736  0.6772  0.6808  0.6844  0.6879  

 

0.5  0.6915  0.6950  0.6985  0.7019  0.7054  0.7088  0.7123  0.7157  0.7190  0.7224  

0.6  0.7257  0.7291  0.7324  0.7357  0.7389  0.7422  0.7454  0.7486  0.7517  0.7549  

0.7  0.7580  0.7611  0.7642  0.7673  0.7704  0.7734  0.7764  0.7794  0.7823  0.7852  

0.8  0.7881  0.7910  0.7939  0.7967  0.7995  0.8023  0.8051  0.8078  0.8106  0.8133  

0.9  0.8159  0.8186  0.8212  0.8238  0.8264  0.8289  0.8315  0.8340  0.8365  0.8389  

 

1.0  0.8413  0.8438  0.8461  0.8485  0.8508  0.8531  0.8554  0.8577  0.8599  0.8621  

1.1  0.8643  0.8665  0.8686  0.8708  0.8729  0.8749  0.8770  0.8790  0.8810  0.8830  

1.2  0.8849  0.8869  0.8888  0.8907  0.8925  0.8944  0.8962  0.8980  0.8997  0.9015  

1.3  0.9032  0.9049  0.9066  0.9082  0.9099  0.9115  0.9131  0.9147  0.9162  0.9177  

1.4  0.9192  0.9207  0.9222  0.9236  0.9251  0.9265  0.9279  0.9292  0.9306  0.9319  

 

1.5  0.9332  0.9345  0.9357  0.9370  0.9382  0.9394  0.9406  0.9418  0.9429  0.9441  

1.6  0.9452  0.9463  0.9474  0.9484  0.9495  0.9505  0.9515  0.9525  0.9535  0.9545  

1.7  0.9554  0.9564  0.9573  0.9582  0.9591  0.9599  0.9608  0.9616  0.9625  0.9633  

1.8  0.9641  0.9649  0.9656  0.9664  0.9671  0.9678  0.9686  0.9693  0.9699  0.9706  

1.9  0.9713  0.9719  0.9726  0.9732  0.9738  0.9744  0.9750  0.9756  0.9761  0.9767  

 

2.0  0.9772  0.9778  0.9783  0.9788  0.9793  0.9798  0.9803  0.9808  0.9812  0.9817  

2.1  0.9821  0.9826  0.9830  0.9834  0.9838  0.9842  0.9846  0.9850  0.9854  0.9857  

2.2  0.9861  0.9864  0.9868  0.9871  0.9875  0.9878  0.9881  0.9884  0.9887  0.9890  

2.3  0.9893  0.9896  0.9898  0.9901  0.9904  0.9906  0.9909  0.9911  0.9913  0.9916  

2.4  0.9918  0.9920  0.9922  0.9925  0.9927  0.9929  0.9931  0.9932  0.9934  0.9936  

 

2.5  0.9938  0.9940  0.9941  0.9943  0.9945  0.9946  0.9948  0.9949  0.9951  0.9952  

2.6  0.9953  0.9955  0.9956  0.9957  0.9959  0.9960  0.9961  0.9962  0.9963  0.9964  

2.7  0.9965  0.9966  0.9967  0.9968  0.9969  0.9970  0.9971  0.9972  0.9973  0.9974  

2.8  0.9974  0.9975  0.9976  0.9977  0.9977  0.9978  0.9979  0.9979  0.9980  0.9981  

2.9  0.9981  0.9982  0.9982  0.9983  0.9984  0.9984  0.9985  0.9985  0.9986  0.9986  

 

3.0  0.9987  0.9987  0.9987  0.9988  0.9988  0.9989  0.9989  0.9989  0.9990  0.9990  

3.1  0.9990  0.9991  0.9991  0.9991  0.9992  0.9992  0.9992  0.9992  0.9993  0.9993  

3.2  0.9993  0.9993  0.9994  0.9994  0.9994  0.9994 0.9994  0.9995  0.9995  0.9995  

3.3  0.9995  0.9995  0.9995  0.9996  0.9996  0.9996  0.9996  0.9996  0.9996  0.9997  

3.4  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9997  0.9998 

 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก Athienitis, D. (2014). 
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5.7  การเร่งโครงการ 
 จากการวิเคราะห์โครงการทั้งแบบ CPM และ PERT ทําให้ทราบว่ากิจกรรมใดในโครงการ
เป็นกิจกรรมวิกฤตที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้ช้ากว่าเวลาที่กําหนด ไม่เช่นนั้นจะทําให้โครงการ
ล่าช้าหรือเสียหายไปทั้งโครงการได้ และในทางเดียวกันหากผู้บริหารโครงการสามารถเร่งรัดให้
กิจกรรมวิกฤตใช้เวลาในการดําเนินงานน้อยลงหรือให้เสร็จเร็วขึ้น เพราะปัจจุบันบางโครงการหาก
ผู้บริหารโครงการสามารถเร่งรัดให้เสร็จเร็วขึ้น จะทําให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพมากกว่า เช่น 
โครงการปรับปรุงบ้านพักในตัวอย่างที่ 5.13 หากผู้รับเหมาสามารถเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น 
ผู้รับเหมาก็จะสามารถไปรับงานอื่นๆ ที่อาจจะให้ค่าจ้างหรือผลตอบแทนมากกว่า โดยอาจเร่งให้
กิจกรรมการออกแบบและวางแผนเร็วขึ้น หรือเร่งกิจกรรมการทุบพ้ืนหรือผนังเก่าให้เสร็จเร็วขึ้น จะ
ทําให้กิจกรรมอื่นๆ สามารถทําได้เร็วขึ้น และระยะเวลาดําเนินงานโครงการทั้งสิ้นก็จะเร็วขึ้น  
 โดยสมมติให้การเร่งกิจกรรมให้เสร็จเร็วขึ้นถ้ามีการเพิ่มทรัพยากรในการดําเนินงาน เช่น เพ่ิม
คนงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร และเวลา เป็นต้น ซึ่งหมายความว่าการเร่งโครงการจะทําให้
ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นนั้นๆ ต้องสูงขึ้นกว่าการทํางานตาม
แผนการดําเนินงานปกติ โดยให้เวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรที่ใช้ ดังนั้น 
เมื่อมีความจําเป็นต้องเร่งให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น ผู้บริหารโครงการจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควร
เร่งกิจกรรมใดจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการต่ําสุด ภายใต้ระยะเวลา
ในการดําเนินโครงการสั้นลงหรือเสร็จเร็วขึ้นนั่นเอง  
 การเร่งโครงการเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่าย (Time-cost 
Tradeoff) ซึ่งผู้บริหารโครงการที่ต้องการเร่งโครงการจําเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ (สุทธิมา, 2555: 
283)  

1) เวลาดําเนินงานตามปกติ (Normal Time: tn) คือ เวลาดําเนินงานที่กําหนดหรือ 
ประมาณไว้ในขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการ 

2) เวลาดําเนินงานอย่างเร่งรัด (Crash Time: Tc) คือ ระยะเวลาสั้นที่สุดที่จะเร่งรัดกิจกรรม
น้ันๆ ได้ เช่น จากตัวอย่างที่ 5.9 กิจกรรม C รื้อเก้าอ้ีเก่าออกจากห้องประชุม ที่กําหนดเวลาปกติใน
การดําเนินงาน 2 สัปดาห์ แต่สามารถเร่งให้กิจกรรม C เสร็จเร็วขึ้นได้โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ เป็นต้น 

3) ค่าใช้จ่ายปกติ (Normal Cost: Cn) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมมีการดําเนินงาน
ตามปกติ 

4) ค่าใช้จ่ายเร่งรัด (Crash Cost: Cc) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเร่งรัดให้กิจกรรมนั้นๆ 
เสร็จเร็วที่สุด เช่น จากตัวอย่างที่ 5.9 กิจกรรม C รื้อเก้าอ้ีเก่าออกจากห้องประชุม เวลาปกติในการ
ดําเนินงาน 2 สัปดาห์ จะมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท แต่ถ้าเร่งรัดให้งานเสร็จเร็วขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ 
จะต้องมีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรม C เพ่ิมขึ้นเป็น 17,500 บาท 
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ขั้นตอนในการเร่งโครงการ สรุปได้ดังนี้ (ไอยเรศ, 2543: 143) 
1) กําหนดวัตถุประสงค์ในการเร่งโครงการให้ชัดเจน กล่าวคือ มีเป้าหมายด้านระยะเวลา

หรือค่าใช้จ่าย เช่น ต้องการเร่งโครงการให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นหรือเสร็จเร็วที่สุดที่จะทําได้ หรือต้องการ
เร่งโครงการให้เสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด 

2) คํานวณเวลาแล้วเสร็จตามปกติของโครงการ โดยระบุกิจกรรมวิกฤต เส้นทางวิกฤต และ
ระยะเวลารวมของเส้นทางวิกฤต เพ่ือจะได้นํากิจกรรมวิกฤตไปพิจารณาเร่งรัดได้ 

3) เร่งกิจกรรมวิกฤตที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่อหน่วยเวลาที่ตํ่าสุด ในกรณีที่มีเส้นทาง
วิกฤตที่เลือกไว้ โดยลดเวลาดําเนินงานจากเวลาปกติเป็นเวลาเร่งรัด 

4) ถ้าไม่เกิดเส้นทางวิกฤตสายใหม่ ให้กลับไปทําข้อ 3 ซ้ําอีกจนกว่าโครงการจะเสร็จในเวลา
ที่กําหนดไว้ หรือเสร็จเร็วขึ้น 

5) ตรวจสอบเพื่อหาจุดที่อาจปรับปรุงการกําหนดแผนงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จําเป็นลงได้บางส่วน 

 

แต่การจะพิจารณาเร่งรัดให้กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงกิจกรรมเดียว ยังไม่สามารถทําให้
เร่งระยะเวลาดําเนินงานทั้งโครงการได้ตามท่ีต้องการของผู้บริหารโครงการ หรือยังไม่สามารถทําให้
การตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่จะเร่งรัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยังไม่มีการเปรียบเทียบระยะเวลา
กับค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดได้ว่า การเร่งกิจกรรมใดจะมีค่าใช้จ่ายตํ่าสุด ดังนั้น การพิจารณาเร่งกิจกรรม
วิกฤตในโครงการ จึงควรพิจารณาเร่งกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม โดยมีหลักการเริ่มต้นจากการเร่ง
กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเวลาตํ่าสุด ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการเร่งโครงการได้ดังตัวอย่างที่ 5.15 
 
ตัวอย่างที่ 5.15  จากตัวอย่างที่ 5.9 และ 5.12 โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่กิจกรรมสามารถทําได้ปกติ ระยะเวลาที่สามารถเร่งรัด
กิจกรรมได้ ค่าใช้จ่ายปกติ และค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้เป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแรง
ในการดําเนินงานแต่ละกิจกรรม ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องประชุม  
 จงวิเคราะห์ว่าหากโครงการนี้ต้องการเร่งให้แล้วภายใน 9 สัปดาห์ ผู้บริหารโครงการควรเร่ง
กิจกรรมใดบ้าง จึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด  
 

กิจกรรม รายละเอยีด กิจกรรมที่
ต้องทําก่อน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
(สัปดาห์) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ปกติ เร่ง ปกติ เร่ง 
A ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมา - 3 2 500 900 
B ส่ังซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม ่ A 6 4 1,200 2,000 
C รื้อเก้าอี้เก่าออกจากห้องประชุม A 2 1 12,600 17,500 
D ทําความสะอาดพื้น C 1 0.5 2,100 3,000 
E ปูพื้นพรมใหม ่ D 2 1 15,000 19,000 
F ติดตั้งเก้าอีใ้หม ่ B, E 2 1 10,000 14,500 
G ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน F 1 0.5 500 800 
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วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ระยะเวลาทั้งสิ้นของโครงการ กิจกรรม และเส้นทางวิกฤติโครงการก่อนการ

เร่งโครงการ 
  จากตัวอย่างที่ 5.12 ได้ทําการวิเคราะห์เบ้ืองต้นแล้ว พบว่า  

1. โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 12 สัปดาห์  
2. มีงานหรือกิจกรรมที่สําคัญและปล่อยให้ล่าช้าไม่ได้เลย หรือกิจกรรมวิกฤต ได้แก่ 
กิจกรรม A, B, F, G 

3. เส้นทางวิกฤตมี 1 เส้น คือ   
   โดยเส้นทางวิกฤตใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ 

       แสดงรายละเอียดการวิเคราะหไ์ด้ดังข่ายงานในภาพที่ 5.17 ด้านล่างนี้ 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.17  แสดงผลการวิเคราะห์โครงการปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการก่อนการเร่ง
โครงการ ของตัวอย่างที่ 5.15 

 
ขั้นตอนที่ 2  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่อสัปดาห์  
  จากข้อมูลเพิ่มเติมในตารางสามารถหาค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.8  แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดโครงการจากตัวอย่างที่ 5.15  
                                

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
(สัปดาห์) 

ค่าใช้จ่าย  
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายใน
การเร่งงาน
ทั้งหมด (บาท) 

จํานวนสัปดาห์
ที่เร่งรัด
กิจกรรมได้ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เร่งงานต่อ 1 
สัปดาห์ (บาท) ปกติ เร่ง ปกติ เร่ง 

A 3 2 500 900 400 1 400 
B 6 4 1,200 2,000 1,000 2 500 
C 2 1 12,600 17,500 4,900 1 4,900 
D 1 0.5 2,100 3,000 900 0.5 1,800 
E 2 1 15,000 19,000 4,000 1 4,000 
F 2 1 10,000 14,500 4,500 1 4,500 
G 1 0.5 500 800 300 0.5 600 

รวม 41,900  57,700     16,000  16,700 

 
จากตารางที่ 5.8 สามารถหาค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่อหน่วยเวลา จากสูตร 

  ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่อหน่วยเวลา  ค่าใช้จ่ายเร่งรัด ค่าใช้จ่ายปกติ
ระยะเวลาปกติ ระยะเวลาเร่งรัด

 

 จากตารางด้านบน 
 ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดต่อหน่วยเวลาช่องหมายเลข  ช่องหมายเลข 

ช่องหมายเลข  

  

จากตารางสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายปกติของโครงการคือ 41,900 บาท โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 12 
สัปดาห์ จากการวิเคราะห์ข่ายงานพบว่ากิจกรรมวิกฤติได้แก่ กิจกรรม A, B, F และ G ถ้าต้องการเร่ง
โครงการให้แล้วเสร็จภายใน 9 สัปดาห์ จะต้องเร่งกิจกรรมใดบ้างจึงจะเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมน้อยที่สุด 

จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่อวันของโครงการ พบว่า ตํ่าที่สุดได้แก่ 
กิจกรรม A, B และ G เป็นเงิน 400, 500 และ 600 บาทต่อสัปดาห์ ตามลําดับ ดังนั้น มีวิธีในการเร่ง
กิจกรรมดังนี้  

 ควรเร่งกิจกรรม A ซึ่งสามารถเร่งโครงการให้เร็วขึ้นได้ 1 สัปดาห์ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ในการเร่ง = 1 × 400  =  400  บาท  

 ควรเร่งกิจกรรม B ซึ่งสามารถเร่งโครงการให้เร็วขึ้นได้ 2 สัปดาห์ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ในการเร่ง = 2 × 500  =  1,000  บาท  
 

เนื่องจากกิจกรรม G ไม่สามารถเร่งรัดให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ แต่สามารถเร่งรัดได้เพียง 
0.5 สัปดาห์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเร่งต่อสัปดาห์มากกว่ากิจกรรม A และ B ดังนั้น จึงไม่พิจาณา  

ดังนั้น หากเร่งกิจกรรม A และ B สามารถเขียนข่ายงานใหม่เมื่อมีการเร่งกิจกรรม A ให้เร็ว
ขึ้นได้อีก 1 สัปดาห์ ทําให้กิจกรรม A มีเวลาทํางานเหลือ 2 สัปดาห์ และเมื่อมีการเร่งกิจกรรม B เร็ว
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ขึ้นได้อีก 2 สัปดาห์ ทําให้กิจกรรม B มีเวลาทํางาน 4 สัปดาห์ สามารถแสดงได้ดังข่ายงานในภาพที่ 
5.18 

 
 

ภาพที่ 5.18  แสดงการเร่งรัดกิจกรรม A และ B ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมจากตัวอย่างที่ 5.15 

 
ค่าใช้จ่ายรวมในการเร่งโครงการเพิ่มขึ้น =  
 
 

จากภาพที่ 5.18  เมื่อเร่งกิจกรรม A และ B จะทําให้ระยะเวลาทั้งสิ้นของโครงการเร็วขึ้น
เหลือ 10 สัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการ  =  41,900 + 400 + 1,000   =  43,300 บาท  
 จากโจทย์ต้องการเร่งโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 9 สัปดาห์ ดังนั้นการเร่งกิจกรรม A และ B 
จึงไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาเร่งกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป จากภาพที่ 5.18 หลังจากเร่งกิจกรรม A และ B 
แล้วทําให้กิจกรรมวิกฤตบางกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป ได้กิจกรรมวิกฤติใหม่ได้แก่ กิจกรรม A, C, D, E, 
F และ G และทําให้เกิดเส้นทางวิกฤติใหม่คือ  
 

  
 

 ถ้าต้องการเร่งโครงการนี้เสร็จภายใน 9 สัปดาห์ จะต้องเร่งโครงการอีก 1 สัปดาห์ จากการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่อสัปดาห์ของกิจกรรมวิกฤติ A, C, D, E, F และ G ในตาราง
ที่ 5.16 จะเลือกมาเพียงกิจกรรมวิกฤติกิจกรรมเดียวที่สามารถเร่งระยะเวลาให้เร็วขึ้นได้ 1 สัปดาห์ 
นั่นคือ กิจกรรม A ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมต่ําที่สุดเพียง 400 บาทต่อสัปดาห์  

1 2 

4 

5 

A, 2 

B, 4 

C, 2 

D, 1 

E, 2 

3 

6 
F, 2 G, 1 

7 

0 0 2 2 

4 4 

7 7 10 10 

5 5 

ES1   LF1 ES2   LF2 

ES3   LF3 ES4   LF4 

ES7   LF7 ES5   LF5 

9 9 

ES6   LF6 

A,2     C,2    D,1     E,2    F,2     G,1 

ค่าใช้จ่ายปกติ + ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการเร่งรัด
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ดังนั้น หากเร่งกิจกรรม A ต่อสามารถเขียนข่ายงานใหม่เมื่อมีการเร่งกิจกรรม A ให้เร็วขึ้นได้
อีก 1 สัปดาห์ ทําให้กิจกรรม A มีเวลาทํางานเหลือ 1 สัปดาห์ ดังข่ายงานในภาพที่ 5.19 

 
 

ภาพที่ 5.19  แสดงการเร่งรัดกิจกรรม A ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมของตัวอย่างที่ 5.15 
 

จากภาพที่ 5.19 หลังจากการเร่งกิจกรรม A เร็วขึ้นแล้วทําโครงการมีระยะเวลาดําเนินงาน
ทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ (ตามท่ีโจทย์ต้องการ) โดยไม่ทําให้กิจกรรมวิกฤตเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ กิจกรรม
วิกฤตเป็นกิจกรรม A, C, D, E, F และ G และทําให้เกิดเส้นทางวิกฤติเหมือนเดิมคือ  
 

  
 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการเสร็จภายใน 9 สัปดาห์ กิจกรรมวิกฤติที่ควรเร่งต่อไปคือ กิจกรรม A 

เพราะจะทําให้โครงการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น = 43,300 + 400  =  43,700 บาท 
 

ขั้นตอนที่ 3  การเปรียบเทียบผลการเร่งโครงการ 
 จากขั้นตอนที่ 2 สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของโครงการจากตัวอย่างที่ 
5.15 ได้ดังตารางที่ 5.9 
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ตารางที่ 5.9  แสดงผลการเปรียบเทียบการเร่งรัดโครงการ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลากับค่าใช้จ่าย (Time-cost Tradeoff) จากตัวอย่างที่ 5.15 

 

ขั้นที่ การดําเนินงาน เส้นทางวิกฤติ ระยะเสร็จสิ้น
โครงการ 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

0 ดําเนินงานปกติ    A,3    B,6    F,2     G,1    
 

12 41,900 

1 เร่งกิจกรรม A เร็วข้ึน 1 สัปดาห์ 
เร่งกิจกรรม B เร็วข้ึน 2 สัปดาห์ 

    A,2    C,2    D,1    E,2   F,2     G,1    
 

10 43,300 

2 เร่งกิจกรรม A เร็วข้ึน 1 สัปดาห์     A,1    C,2    D,1    E,2   F,2     G,1    
  

9 43,700 

 
 จากตารางที่ 5.9 ทําให้เห็นภาพผลการเปรียบเทียบการเร่งรัดโครงการ โดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าใช้จ่าย (Time-cost Tradeoff) อย่างชัดเจน จึงสรุปได้ว่า ถ้า
ผู้บริหารต้องการเร่งโครงการนี้ให้เสร็จในระยะเวลาที่เร็วขึ้น สามารถนําข่ายงานใหม่ที่แสดงกิจกรรม 
ดังภาพที่ 5.19 ไปคํานวณและวิเคราะห์หาระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งกิจกรรมในลักษณะ
เดียวกันนี้ไปเรื่อยๆ 
 

5.8  บทสรปุ 
เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ มี 3 เทคนิคตามขนาดของโครงการ ได้แก่ 1) เทคนิค

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ใช้สําหรับควบคุมโครงการขนาดเล็กเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย และสามารถ
วิเคราะห์โครงการได้อย่างรวดเร็ว 2) เทคนิคสําหรับโครงการขนาดใหญ่ มี 2 เทคนิค คือ การ
ประเมินผลและการทบทวนโครงการ (PERT) และระเบียบวิธีวิกฤติ (CPM) แต่เทคนิคที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันคือ เทคนิค PERT และ CPM ซึ่งเป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่ช่วยในการวางแผนและ
ควบคุมงานหรือกิจกรรมของโครงการ 

โดยที่เทคนิค PERT ใช้กับโครงการที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือไม่ทราบเวลาดําเนินงานที่แน่นอน 
แต่ใช้การประมาณการระยะเวลา จึงมีความแปรปรวนเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินงาน ส่วนเทคนิค 
CPM ใช้กับโครงการที่ผู้ดําเนินงานเคยมีประสบการณ์ทํามาก่อน ทําให้สามารถกําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานได้ตามปกติ และสามารถเร่งรัดโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นได้ตามกําหนด โดยพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาดําเนินงานกับค่าใช้จ่าย (Time-cost Tradeoff) เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกที่จะเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้นสําหรับผู้บริหาร 

การใช้ทั้งสองเทคนิคในการบริหารโครงการมีหลักการคล้ายกัน โดยที่โครงการต้องสามารถ
แจกแจงงานหรือกิจกรรมย่อยที่มีความสัมพันธ์กันได้ โดยเริ่มจากการแสดงความสัมพันธ์ของกิจกรรม
และระยะเวลาด้วยการสร้างข่ายงาน (Network) แล้วคํานวณหาเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) เวลาเสร็จ
เร็วที่สุด (EF) เวลาเริ่มต้นช้าที่สุด (LS) และเวลาเสร็จช้าที่สุด (LF) ของแต่ละกิจกรรม แล้วทําการ
วิเคราะห์กิจกรรมวิกฤติ โดยการคํานวณหาเวลาที่กิจกรรมล่าช้าได้หรือเวลาสํารองที่เหลือ (TS) แล้ว
หาเส้นทางวิกฤติของโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการเร่งรัดกิจกรรมให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึ้น  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม งานต่อเนื่อง
ที่ต้องทํา
ก่อน 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
(สัปดาห์) 

ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ปกติ เร่งรัด ปกติ เร่งรัด 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

- 
- 
- 
C 

A, D 
C 

3 
5 
2 
2 
2 
3 

2 
4 
1 

0.5 
0.5 
2 

800 
1,500 
500 
600 
400 

1,800 

1,200 
2,000 
800 

1,000 
800 

2,500 
      

จงตอบคําถามต่อไปนี ้
1.1 สร้างข่ายงาน 
1.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ CPM  และหาคําตอบดังนี้ 

1.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
1.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
1.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
1.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง  และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

1.3 จงหาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติ 
1.4 ถ้าต้องการเร่งโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 4 สัปดาห์ ควรมีการเร่งกิจกรรมอย่างไร 

และจะมีค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการเท่าใด 
 
2. โรงเรียนในชนบทแห่งหนึ่งไม่เคยมีห้องสมุด จึงต้องการสร้างห้องสมุดสําหรับนักเรียน ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการสร้างห้องสมุดและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ด้วยโรงเรียนไม่เคยทําโครงการ
น้ีมาก่อน จึงได้หาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือประมาณระยะเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ พร้อม
รายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
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กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จก่อน เวลาดาํเนนิงาน (สัปดาห์) 
a b m 

A - 5 7 6 
B - 5 13 12 
C A 6 10 8 
D A 4 10 10 
E C 5 13 6 
F B, D 7 7 10 
G E, F 4 7 10 

   
    จงตอบคําถามต่อไปนี ้

2.1 สร้างข่ายงาน 
2.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ PERT  และหาคําตอบดังนี้ 

2.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
2.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
2.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
2.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

2.3 จงหาระยะเวลาเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนที่โครงการนี้จะเสร็จ 
2.4 จงหาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จภายใน  30 วัน 

 
3. ถ้าโครงการหนึ่งมีงานที่ปฏิบัติ 8 งาน (A, B, C,…, H) โดยมีความสัมพันธ์และระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานที่แน่นอน ดังนี้  
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทํา
เสร็จก่อน 

ระยะเวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (บาท) 
ปกต ิ เรง่รัด ปกต ิ เรง่รัด 

A - 15 13 5,000 6,500 
B - 10 8 4,000 4,600 
C A 10 8 4,200 5,000 
D B 8 7 3,000 3,300 
E B 5 4 2,000 2,800 
F C, D 5 4 1,800 2,500 
G E 15 12 4,400 5,000 
H F, G 10 8 3,800 4,600 
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จงตอบคําถามต่อไปนี ้
3.1 สร้างข่ายงาน 
3.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ CPM  และหาคําตอบดังนี้ 

3.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
3.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
3.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
3.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง  และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

3.3 จงหาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติ 
3.4 ถ้าต้องการเร่งโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 35 สัปดาห์ ควรมีการเร่งกิจกรรมอย่างไร 

และจะมีค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการเท่าใด 
 
4. จากรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทํา
เสร็จก่อน 

เวลาดาํเนนิงาน (สัปดาห์) ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ปกติ เร่งรัด ปกติ เร่งรัด 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

- 
A 
B 
B 
A 

D,E 
C,F 
D, E 
G,H 

2 
3 
5 
4 
9 
6 
3 
7 
5 

1 
2 
3 
3 
7 
4 
2 
5 
4 

800 
1,800 
2,500 
2,400 
3,600 
3,200 
1,200 
4,000 
2,800 

1,200 
2,500 
3,200 
3,000 
4,500 
4,800 
2,400 
6,000 
3,600 

 

  จงตอบคําถามต่อไปนี ้
4.1 สร้างข่ายงาน 
4.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ CPM  และหาคําตอบดังนี้ 

4.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
4.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
4.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
4.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

4.3 จงหาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติ 
4.4 ถ้าต้องการเร่งโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 20 สัปดาห์ ควรมีการเร่งกิจกรรมอย่างไร 

และจะมีค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการเท่าใด 
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5. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้มอบหมายงานให้นาย QA จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานใหม่ แต่เนื่องจาก
นาย QA ไม่มีประสบการณ์และไม่เคยทํามาก่อน จึงได้ประมาณระยะเวลาในการงานต่างๆ ในโครงการ
น้ี ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จก่อน เวลาดาํเนนิการ (สัปดาห์) 
a b m 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

- 
A 
A 
B 
D 

B,C 
B,C 
F 

H,E 

2 
1 
3 
2 
4 
3 
8 
2 
2 

4 
3 
3 
6 
2 
5 
6 
6 
4 

3 
2 
3 
4 
3 
4 
7 
4 
6 

       
จงตอบคําถามต่อไปนี ้
5.1 สร้างข่ายงาน 
5.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ PERT และหาคําตอบดังนี้ 

5.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
5.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
5.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
5.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

5.3 จงหาระยะเวลาเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนที่โครงการนี้จะเสร็จ 
5.4 จงหาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จภายใน  35 สัปดาห์ 

 
6. บริษัท เครื่องร่อนอวกาศ จํากัด เป็นผู้ผลิตเคร่ืองร่อนแห่งเดียวของภาคอีสาน ต้องการขยาย
กิจการไปยังภาคเหนือ ประกอบด้วยงานหรือกิจกรรมย่อยๆ 9 กิจกรรม (A,B,C,…,I) แต่ด้วยบริษัทไม่
เคยดําเนินงานขยายกิจการมาก่อน จึงไม่สามารถประมาณเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆ ได้แน่ชัด จึงได้
ศึกษาข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ และได้ประมาณเวลาระยะเวลาดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมเป็น 3 ค่า
เวลา ดังนี้  
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กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทําเสร็จก่อน เวลาดาํเนนิงาน (สัปดาห์) 
a b m 

A - 2 2 2 
B - 1 3 2 
C A, B 2 6 4 
D A 5 7 3 
E A, B 6 2 4 
F C 1 5 3 
G D, E 5 3 4 
H G, F 5 3 1 
I D, E 3 7 5 

 
จงตอบคําถามต่อไปนี ้

6.1 สร้างข่ายงาน 
6.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ PERT  และหาคําตอบดังนี้ 

6.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
6.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
6.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
6.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

6.3 จงหาระยะเวลาเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนที่โครงการนี้จะเสร็จ 
6.4 จงหาความน่าจะเป็นที่โครงการนี้จะเสร็จภายใน 20 สัปดาห์ 

 
7. โครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรม กิจกรรมที่ต้องทํา
เสร็จก่อน 

เวลาดําเนินงาน (สัปดาห์) ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ปกติ เร่งรัด ปกติ เร่งรัด 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 

- 
- 
A 
A 
B 
B 

C,E 
D,G 
F,G 
H,I 
I 

5 
6 
2 
4 
8 
11 
3 
7 
10 
5 
4 

4 
4 
1 
3 
6 
10 
2 
5 
8 
4 
3 

1,500 
2,000 
3,500 
2,400 
1,800 
900 

2,200 
3,000 
5,000 
1,600 
2,200 

1,900 
2,800 
3,800 
2,900 
2,400 
1,400 
3,000 
4,000 
6,000 
2,000 
2,500 
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      จงตอบคําถามต่อไปนี ้
7.1 สร้างข่ายงาน 
7.2 วิเคราะห์ข่ายงานแบบ CPM  และหาคําตอบดังนี้ 

7.2.1 โครงการนี้ใช้เวลาดําเนินการทั้งสิ้นกี่สัปดาห์ 
7.2.2 กิจกรรมวิกฤตมีอะไรบ้าง และเส้นทางวิกฤตเป็นอย่างไรบ้าง  
7.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยของเส้นทางวิกฤตกี่สัปดาห์ 
7.2.4 งานหรือกิจกรรมที่ล่าช้าได้มีอะไรบ้าง  และแต่ละงานล่าช้าได้กี่สัปดาห์ 

7.3 จงหาค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติ 
7.4 ถ้าต้องการเร่งโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 28 สัปดาห์ ควรมีการเร่งกิจกรรมอย่างไร 
และจะมีค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการเท่าใด 
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3. แสดงตัวอย่างการสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง สร้างลูกโซ่มาร์คอฟ และสร้างเวคเตอร์
ความน่าจะเป็นในปัจจุบัน จากโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้อย่างละเอียด 
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ปัญหา พร้อมกับสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง สร้างลูกโซ่มาร์คอฟ และสร้างเวคเตอร์ความน่าจะ
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6. ให้นักศึกษาในกลุ่มร่วมกันพยากรณ์หาความน่าจะเป็นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดย
ใช้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาบทที่ 6 และแบบฝึกหัดท้ายบท 1-2 ข้อ  
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แก่ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
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บทที่ 6 

ตัวแบบมาร์คอฟ 
 

 
6.1  บทนํา  

ปัจจุบันเป็นโลกยุคไร้พรมแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ต่อความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานในการดําเนินชีวิตประจําวันก็มักจะประสบกับปัญหา
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรใดที่สามารถจัดการกับปัญหาความไม่แน่นอนได้แม่นยําหรือถูกต้องที่สุดก็จะ
เป็นฝ่ายได้เปรียบในทางธุรกิจ ขณะเดียวกันทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเช่นกัน  

Anderson (2013: 756) ได้กล่าวว่า ตัวแบบมาร์คอฟเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมวลผลที่
ผ่านการทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีก การทดลองทําซ้ํามักจะมีช่วงเวลาที่ต่อเนื่องของสถานะในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่สามารถกําหนดได้ แต่จะเป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะ
จากช่วงเวลาหนึ่งไปอธิบายช่วงเวลาต่อไป หรือเป็นการศึกษาความน่าจะเป็นในปัจจุบันเพื่อจะอธิบาย
หรือพยากรณ์การเกิดสถานะในอนาคต เช่น การหาความน่าจะเป็นที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่การนําไปใช้ในการให้คําปรึกษาหรือดูแลสุขภาพ ในการเกิด
สถานะต่างๆ ของสุขภาพเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงหรือเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น  

สมพล (2544: 186) กล่าวว่า ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) เป็นตัวแบบที่ใช้เพ่ือ
พยากรณ์ความน่าจะเป็น (Probability) ในการเกิดสถานะ (State) ใดสถานะหนึ่ง 

ขณะที่สุทธิมา (2555: 429) ได้ขยายความต่อว่า ตัวแบบมาร์คอฟเป็นการให้ข้อมูลสิ่งที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใช้ช่วยในการตัดสินใจปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาทางการตลาด ปัญหา
ด้านการผลิต ปัญหาด้านการเงิน รวมทั้งปัญหาด้านบุคลากร โดยมีอังเดร มาร์คอฟ (Andrei Markov) 
นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย เป็นผู้พัฒนาแนวคิดการพยากรณ์ความน่าจะเป็นของสภาพการณ์ใดๆ ที่จะ
เกิดขึ้นหรือจะเป็นในอนาคต 

และเกรียงศักด์ิ (2548: 203) ได้เน้นย้ําในหลักการต่อว่า ตัวแบบมาร์คอฟเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางสถิติ (Stochastic Model) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงด้านเวลาและการ
ประยุกต์หลักการใช้งานเมตริกซ์ (Matrix) เพ่ือกําหนดรูปแบบสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ อย่างเป็นระบบมากขึ้น และการวิเคราะห์ต้องอาศัยเครื่องมือที่นําเสนอข้อมูลของเหตุการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง เพ่ือการเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจง่าย 
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ดังนั้นสรุปว่า ตัวแบบมาร์คอฟ เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่จะช่วยพยากรณ์ความน่าจะเป็น
ในการเกิดสถานะใดสถานะหนึ่งในอนาคตเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งตัวแบบมาร์คอฟ
ไม่ใช่ตัวแบบที่จะแสดงการตัดสินใจโดยตรง แต่จะเป็นการให้ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เพ่ือให้ผู้บริหารตัดสินใจ หรือคาดการณ์เหตุการณ์หรือสถานะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นยําย่ิงขึ้น 
โดยการใช้เทคนิคความน่าจะเป็น มาพยากรณ์หาความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะ (State) ใดสถานะ
หนึ่งในอนาคต เช่น การพยากรณ์เพ่ือวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดในอนาคต และกําหนดส่วนแบ่ง
การตลาดของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 

6.2  ประโยชน์การวิเคราะห์มาร์คอฟ 

 การวิเคราะห์มาร์คอฟเป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่ใช้ตัวเลขหรือสถิติในอดีตและปัจจุบันเพื่อ
พยากรณ์หรือวางแผนงานในอนาคต ทั้งนี้มีการนําไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่หลากหลาย แต่ที่นิยม
นําไปใช้มากที่สุด คือ การนําไปวิเคราะห์ด้านการตลาด ทั้งส่วนแบ่งการตลาด การพยากรณ์ความ
ต้องการซื้อ การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด ซึ่งจะขออธิบายและยกตัวอย่างการนําไปใช้ประโยชน์ในแต่
ละด้านดังนี้ 

1) ศึกษาอัตราการได้มาและการสูญเสียลูกค้าให้แก่คู่แข่งในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัทโต-
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ต้องการศึกษาอัตราการได้มาของลูกค้าและการสูญเสียลูกค้าให้กับ 
บริษัทฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งในการขายรถยนต์ส่วนบุคคลที่สําคัญ 
โดยใช้ข้อมูลยอดขายรถยนต์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือการพยากรณ์ในอนาคตว่าบริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์ ฯ จะมีอัตราการได้มาหรือการสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพียงใด 

2) วิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น นํ้าอัดลมเป็ปซี่ 
ของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด มีคู่แข่งที่สําคัญคือน้ําอัดลมโค๊ก ของบริษัท โคคา-โคลา 
(ประเทศไทย) จํากัด หากผู้บริหารของแต่ละยี่ห้อต้องการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดในอนาคตทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวว่า นํ้าอัดลมย่ีห้อของตนเองและคู่แข่งจะมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าไร โดยใช้
ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดในอดีตและปัจจุบัน 

3) ช่วยหาดุลยภาพของตลาดในอนาคต เพ่ือกําหนดจํานวนปริมาณตามความต้องการซื้อใน
อัตราที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณการผลิตสินค้ากับยอดขายสินค้าของบริษัทนํ้าด่ืม
เพ่ือสุขภาพยี่ห้อหนึ่ง เพ่ือหาดุลยภาพของตลาดในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวว่า ปริมาณสินค้า
ที่ผลิตกับยอดขายสินค้าหรือความต้องการซื้อของลูกค้าจะมีอัตราเท่าใด เพ่ือวางแผนการผลิตสินค้า
ในอนาคตให้แม่นยําและถูกต้องยิ่งขึ้น เพ่ือลดการสูญเสียของสินค้าที่ผลิต 

4) ช่วยตัดสินใจวางแผนเลือกกลยุทธ์การตลาด เพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันทางการตลาด เช่น 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด หรือเอไอเอส กับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
หรือ ดีแทค เป็นคู่แข่งในการทําธุรกิจเครือข่ายและบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องการวางแผนเลือก 
กลยุทธ์การตลาดเพื่อแย่งลูกค้าหรือเอาชนะคู่แข่ง โดยใช้ข้อมูลจํานวนลูกค้าที่ใช้บริการเมื่อบริษัทใช้
กลยุทธ์การตลาดแต่ละประเภททั้งในอดีตและปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ใน
อนาคต 
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5) วิเคราะห์ลูกหนี้ แนวโน้มโอกาสในการชําระหนี้ตรงเวลาหรือไม่ของลูกหนี้ในอนาคต 
ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งต้องการวิเคราะห์แนวโน้มการชําระเงินของลูกหนี้รายหนึ่งที่มี
สัญญาเงินกู้ระยะยาว 30 ปี หรือ 360 งวด เพ่ือวิเคราะห์ว่าในงวดต่อไปหรืองวดสุดท้าย ลูกค้ารายนี้
จะมีโอกาสชําระหนี้ตรงเวลาหรือไม่ตรงเวลา โดยใช้ข้อมูลการชําระหนี้ต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
จํานวน 50 งวด 

6) ช่วยวางแผนกําลังคนของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งมีการจ้างงานลูกจ้างจํานวน 50 คน ที่ผ่านมาพบว่าพนักงานมีการลาออกในอัตราสูง ทําให้ต้องมี
การรับสมัครใหม่อยู่เป็นประจํา ผู้บริหารจึงต้องการวางแผนกําลังคนในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวว่าจะมีพนักงานในตําแหน่งต่างๆ อยู่จํานวนเท่าใด เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนด้านการ
บริหารงานบุคคล และวางแผนการขยายกิจการโรงงานต่อไป 

 

6.3  ลักษณะและสมมติฐานของตัวแบบมาร์คอฟ 

การใช้ตัวแบบมาร์คอฟในการวิเคราะห์เพ่ือพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะใน
อนาคตได้ จะต้องมีองค์ประกอบและสมมติฐานของการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

1) สถานะ (State)  
สถานะ หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  
กําหนดให้สถานะ i ใดๆ แทนด้วย   “Si”  
 

ตัวอย่างที่ 6.1 สมมติว่า ธนาคารแห่งหนึ่งทําธุรกรรมการให้สินเชื่อกับประชาชนทั่วไป ต้องการ
พยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะของลูกค้า โดยที่ลูกค้าแต่ละรายแบ่งสถานะออกเป็น  

 ชําระหนี้ตรงเวลาทุกเดือน  แทนด้วย S1 
 ค้างชําระราย 1 เดือน แทนด้วย S2  
 ค้างชําระราย 2 เดือน  แทนด้วย S3  

ซึ่งจากสถานะที่ธนาคารแจกแจงทําให้วิเคราะห์การเกิดสถานะของลูกค้าแต่ละคนได้ 3 
สถานะ ซึ่งกําหนดให้เป็น S1, S2 และ S3 ตามลําดับ  

สมมติว่านาย A เป็นลูกค้ารายหนึ่งของธนาคารแห่งนี้ จากประวัติการชําระหนี้ที่ผ่านมา
ทําให้ธนาคารประเมินแล้วว่าพบว่า นาย A มีสถานะเป็นลูกหนี้ประเภทค้างชําระราย 1 เดือน หรือ
สถานะ S2 

การแจกแจงสถานะมีข้อสมมติฐาน ดังนี้ 
1.1) บุคคลหรือสิ่งที่กําลังศึกษาจะต้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่ง เช่น ถ้านาย A ชําระ

หนี้ตรงเวลาทุกเดือน นาย A ก็จะมีสถานะเป็น S1 จะเป็นสถานะค้างชําระราย 1 เดือน หรือค้างชําระ
ราย 2 เดือน พร้อมกันไม่ได้ 

1.2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทและจํานวนสถานะ เช่น ถ้า
ศึกษาสถานะของลูกค้าเป็น 3 สถานะดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีการเปลี่ยนเป็นสถานะอื่น ตัวอย่าง 
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เช่น ไม่มีการเปลี่ยนจากสถานะค้างชําระราย 2 เดือนเป็นค้างชําระราย 3 เดือน หรือจะไม่มีการเพิ่ม
สถานะอื่นๆ อีกเป็น 4 หรือ 5 สถานะ 
 

2) เหตุการณ์ (Event) 
เหตุการณ์ หมายถึง สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย

ไตรมาส หรือรายปี หรือกล่าวสรุปได้ว่า เหตุการณ์จะเกี่ยวกับช่วงเวลา เช่น เหตุการณ์วันนี้-วันพรุ่งนี้-
วันมะรืน หรือเหตุการณ์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์-มีนาคม หรือเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2555-2556-2557 
หรือเหตุการณ์ไตรมาสที่ 1-ไตรมาสที่ 2-ไตรมาสที่ 3 เป็นต้น 

จากตัวอย่างที่ 6.1 ถ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งในเดือนหรือ
งวดถัดไป หรือลักษณะที่ลูกค้าช้ันดีชําระหนี้ตรงเวลาทุกเดือนไปเป็นลูกหนี้ค้างชําระราย 1 เดือน  
หรือเปลี่ยนไปเป็นลูกหนี้ค้างชําระราย 2 เดือน จะเรียกสภาพการเปลี่ยนจากลูกหนี้ลักษณะหนึ่งไปเป็น
อีกลักษณะหนึ่งว่า “การเปลี่ยนแปลงสถานะ” ซึ่งจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อนําตัวเลขหรือสถิติในอดีต
มาคํานวณหาความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพ่ือนําไปพยากรณ์การเกิดสถานะในอนาคต 

 

3) ค่าความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะในปัจจุบัน (State Probability)  

 ความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะ จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์หรือเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งเรียกความน่าจะเป็น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือที่เรียกว่า ณ ปัจจุบัน หรือ
เรียกว่า เวคเตอร์ความน่าจะเป็น (Probability Vector)  

 โดยที่เวคเตอร์ความน่าจะเป็น คือ เวคเตอร์อิสระที่ไม่จําเป็นต้องมาจากเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลง เรียกอีกอย่างว่า “เวคเตอร์ข้อมูลปัจจุบัน” สัญลักษณ์แทนด้วย V 
 

 
 

 

       เวคเตอร์ V จะมีตัวประกอบซึ่งแสดงถึงความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะ ณ เวลาหน่ึง 
โดยที่ผลรวมของตัวประกอบในเวคเตอร์จะต้องเท่ากับ 1 เสมอ 
 ทั้งนี้ การแสดงค่าความน่าจะเป็นในเวคเตอร์จะอยู่ในรูปแบบของทศนิยม แต่จะไม่แสดง
ในรูปแบบของค่าร้อยละ (%) ดังนั้น ค่าความน่าจะเป็นในเวคเตอร์ที่จะนําไปคํานวณหรือพยากรณ์
ต่อไปจึงมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 แต่เมื่อต้องการอธิบายความหมายของความน่าจะเป็นการเกิดสถานะ 
จะอธิบายด้วยความน่าจะเป็นที่อยู่ในรูปแบบของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) 

เช่น ลูกค้าช่ือนาย A มีประวัติการชําระหนี้ตรงเวลาทุกเดือน และปัจจุบันเดือนมีนาคม 
นาย A ก็ยังชําระหนี้ตรงเวลาทุกเดือนเช่นเคย แสดงว่านาย A มีความน่าจะเป็นในการคงสถานะ
ลูกหน้ีที่ชําระหนี้ได้ตรงเวลา 100% แม้ว่าระยะเวลาหรือเดือนจะเปลี่ยนแปลงไป ส่วนสถานะอื่นๆ คือ 
สถานะค้างชําระ 1 เดือน และสถานะค้างชําระ 2 เดือนจะมีความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์ (0%) 

 
 
  

Vปัจจุบัน    =    P[ S1    S2    S3 …… Sn ] 
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4) ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Transition Probability)  

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงสถานะ คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนจาก
สถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์หรือวัน เวลา เปลี่ยนแปลงไป แทนความน่าจะเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงสถานะด้วย Pij  โดยที่ 
  Pij  หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ i (Si) ไปเป็นสถานะที่ 
j (Sj) 
  โดยที่  i  =  1, 2, 3, …, m 
  j  =  1, 2, 3, …, n 
    

 ทั้งนี้การแสดงค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะจะอยู่ในรูปแบบของทศนิยม ซึ่งมี
ค่าความน่าจะเป็นอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  

 จากตัวอย่างที่ 6.1 สมมติว่านาย A จากที่เคยมีประวัติการชําระหนี้ตรงเวลาทุกเดือน แต่เมื่อ
เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานาย A เกิดปัญหาทางการเงินไม่พอที่จะชําระหนี้ ทําให้การ
ชําระหนี้ทั้งสองเดือนต้องค้างชําระ ซึ่งจะทําให้นาย A ถูกเปลี่ยนแปลงสถานจากสถานะที่ 1 (S1) ไป
เป็นสถานะที่ 2 (S2) ซึ่งต้องนําตัวเลขสถิติการเปลี่ยนแปลงสถานะมาคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นใน
รูปแบบของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงต่อไป เพ่ือนําเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงไปพยากรณ์ความน่าจะ
เป็นต่อไปว่า ในงวดต่อๆ ไปนาย A จะมีความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นๆ เท่าใด ซึ่ง
จะอธิบายในรายละเอียดการหาความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ ในรูปของเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลงในหัวข้อต่อไป 
 

6.4  รูปแบบของการวิเคราะห์มาร์คอฟ 

 ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ สามารถแสดงได้ใน 2 รูปแบบ คือ แสดงใน
รูปแบบของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) และไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟ 
(Markov Chain) แต่ทั้งนี้การแสดงในรูปแบบที่ 2 จะทําได้ผู้วิเคราะห์ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ สถานะ 
และต้องสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะให้ได้ก่อน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละ
ส่วนเป็นดังนี้ 

6.4.1 เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix)  
 เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง คือ เมตริกซ์ที่แสดงให้ทราบถึงความน่าจะเป็นของการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งเมื่อเหตุการณ์หรือวัน เวลา เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวิธีใน
การเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเมทริกจัตุรัส ที่มีจํานวนสถานะเท่ากันทั้งด้านแถวนอนและคอลัมน์  

 ทั้งนี้การต้ังเมตริกซ์ต้องตั้งตามที่กําหนดสถานะให้ตรงกันทั้งด้านบรรทัดหรือแถวนอน
และคอลัมน์หรือแถวตั้ง โดยเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะจากสถานะปัจจุบันด้านบรรทัด
หรือแถวนอน ไปเป็นสถานะในอนาคตด้านคอลัมน์หรือแถวตั้ง เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
สามารถแสดงความหมายการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงได้ ดังรูปแบบทั่วไปของ
เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 6.1 ด้านล่างนี้ 
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ภาพที่ 6.1  แสดงรูปแบบทั่วไปของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) 

 
 โดยที่  P แทนด้วย เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง ซึ่งในเมตริกซ์จะประกอบด้วยค่าความน่าจะเป็น
ของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่งในอนาคตเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป  

คุณสมบัติของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) 
1) ความน่าจะเป็นจะเปลี่ยนจากสถานะแถว (Row) เป็นสถานะสดมภ์หรือคอลัมน์

(Column)  
จากภาพที่ 6.1 สามารถอธิบายความหมายการเปลี่ยนแปลงในแต่ละตําแหน่ง Pij  

ต่างๆ ได้ดังนี้   
P11  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 1 (แถวที่ 1) ไปสู่

สถานะที่ 1 (คอลัมน์ที่ 1) นั่นคือ ความน่าจะเป็นที่จะเป็นสถานะที่ 1 เช่นเดิม 
หรือความน่าจะเป็นในการรักษาสถานะที่ 1 ไว้เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
น่ันเอง 

P12  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 1 (แถวที่ 1) ไปสู่
สถานะที่ 2 (คอลัมน์ที่ 2) 

P21  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 2 (แถวที่ 2) ไปสู่
สถานะที่ 1 (คอลัมน์ที่ 1) 

P22  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 2 (แถวที่ 2) ไปสู่
สถานะที่ 2 (คอลัมน์ที่ 2) นั่นคือ ความน่าจะเป็นที่จะเป็นสถานะที่ 2 เช่นเดิม 
หรือความน่าจะเป็นในการรักษาสถานะที่ 2 ไว้เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
น่ันเอง 

P23  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 2 (แถวที่ 2) ไปสู่
สถานะที่ 3 (คอลัมน์ที่ 3) 

P33  หมายถึง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสถานะที่ 3 (แถวที่ 3) ไปสู่
สถานะที่ 3 (คอลัมน์ที่ 3) น่ันคือ ความน่าจะเป็นที่จะเป็นสถานะที่ 3 เช่นเดิม 
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หรือความน่าจะเป็นในการรักษาสถานะที่ 3 ไว้เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
นั่นเอง 

ดังนั้น สรุปได้ว่า ค่าความน่าจะเป็นในตําแหน่งที่ P11, P22, P33,…,Pmn หมายถึง ความ
น่าจะเป็นที่จะเป็นสถานะเดิม หรือความน่าจะเป็นที่จะยังคงรักษาสถานะนั้นๆ ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้
เหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป 

2) เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นเมตริกซ์จัตุรัสเสมอ  
 เมตริกซ์จั ตุรัส หมายถึง เมตริกซ์ที่มีจํานวนแถว และจํานวนคอลัมน์เท่ากัน 

ตัวอย่างเช่น 
 เมตริกซ์จัตุรัสขนาด 2 x 2  หมายถึง เมตริกซ์ที่มีจํานวน 2 สถานะ โดยต้ังไว้ด้านแถว

นอน 2 แถว และด้านคอลัมน์ 2 คอลัมน์ จะประกอบด้วยค่าความน่าจะเป็นในเมตริกซ์ 4 ตําแหน่ง 
ได้แก่  P11, P12, P21  และ P22 ตามลําดับ ดังนี้ 
 

    P   = 
 
 
 เมตริกซ์จัตุรัสขนาด 3 x 3  หมายถึง เมตริกซ์ที่มีจํานวน 3 สถานะ โดยต้ังไว้ด้านแถว

นอน 3 แถว และด้านคอลัมน์ 3 คอลัมน์ จะประกอบด้วยค่าความน่าจะเป็นในเมตริกซ์ 9 ตําแหน่ง 
ได้แก่  P11, P12, P13, P21,   P22, P23,   P31,   P32   และ P33 ตามลําดับ ดังนี้ 

    

 
 
P   = 

 
 

3) ตัวประกอบทุกตัวในเมตริกซ์จะต้องมีค่าเป็นบวก หรือมีค่าไม่ติดลบ  
4) ค่าความน่าจะเป็นในแต่ละแถวเดียวกันรวมกันจะต้องเท่ากับ 1 เสมอ  
ทั้งนี้การแสดงค่าความน่าจะเป็นในรูปแบบเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง จะอยู่ในรูปแบบของ

ทศนิยม กล่าวคือ ค่าความน่าจะเป็นในเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปคํานวณหรือพยากรณ์ต่อไป
จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 แต่เมื่อต้องการอธิบายความหมายความน่าจะเป็นการเกิดสถานะหลังการ
คํานวณแล้ว จะอธิบายความน่าจะเป็นในรูปแบบค่าร้อยละ (%) ทั้งนี้เพ่ือให้การอธิบายง่ายแก่การ
เข้าใจในความหมาย 
 
 

P11      P12 

P21      P22 

P11 P12 P13 

P21 P22 P23 

P31 P32 P33 
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ตัวอย่างที่ 6.2  สมมติว่าลูกค้าของธุรกิจกาแฟสําเร็จรูป 2 ยี่ห้อ คือ เนสกาแฟ และมอคโคน่า จาก
การเก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนการตลาดของบริษัท พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการซื้อ
กาแฟ 2 ยี่ห้อนี้ภายใน 1 เดือน ในรูปของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ทั้งนี้ข้อมูลการตลาดที่ยกมา
เป็นข้อมูลสมมติเพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน) 

 
 

    P   = 
 
 
จากเมตริกซ์ด้านบน เป็นเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มีจํานวน 2 สถานะ โดยท่ีสถานะคือ 

กาแฟทั้ง 2 ย่ีห้อ ส่วนประกอบในเมตริกซ์ประกอบด้วยค่าความน่าจะเป็นทั้งหมด 4 ตําแหน่ง ได้แก่  
P11  =  0.60   P12  = 0.40  
P21  =   0.65   P22  = 0.35 

 

จากเมตริกซ์ค่าความน่าจะเป็นในแต่ละตําแหน่งสามารถอธิบายความหมายได้ว่า  
 ลูกค้าปัจจุบันที่ซื้อเครื่องดื่มเนสกาแฟ มีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะยังคงซื้อเนสกาแฟ

ในอีก 1 เดือนข้างหน้า (P11) เท่ากับ 0.6 หรือคิดเป็นร้อยละ 60 และมีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะ
เปลี่ยนสถานะไปซื้อมอคโคน่าในครั้งต่อไป (P12) เท่ากับ 0.4 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 กล่าวคือ ลูกค้าที่
เคยซื้อเนสกาแฟมีโอกาสเปลี่ยนไปซื้อมอคโคน่าร้อยละ 40 และมีลูกค้าที่ยังคงจงภักดีต่อสินค้าถึงร้อย
ละ 60 

  ลูกค้าปัจจุบันที่ซื้อเครื่องดื่มมอคโคน่ามีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะยังคงซื้อมอคโคน่า
ในอีก 1 เดือนข้างหน้า (P22) เท่ากับ 0.35 หรือคิดเป็นร้อยละ 35 แต่มีโอกาสความน่าจะเป็นที่จะ
เปลี่ยนสถานะไปซื้อเนสกาแฟในครั้งต่อไป (P21) สูงถึง 0.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 65 กล่าวคือ ลูกค้าที่
เคยซื้อมอคโคน่ามีโอกาสเปลี่ยนไปซื้อเนสกาแฟสูงถึงร้อยละ 65 แต่มีลูกค้าที่ยังคงภักดีต่อสินค้าเพียง
ร้อยละ 35 

 

จะเห็นว่าค่าความน่าจะเป็นทั้ง 4 ตําแหน่งในเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงทุกตัวมีค่าเป็นบวก 
และค่าผลรวมของความน่าจะเป็นในแถวนอนเดียวกันมีค่าเท่ากับ 1 นั่นคือ 

แถวนอนที่ 1 (สถานะที่ 1) มผีลรวม  =   0.60 + 0.40  =   1 
แถวนอนที่ 2 (สถานะที่ 2) มผีลรวม  =   0.65 + 0.35  =   1 

 

นอกจากนี้ยังมีเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) ขนาด 3 สถานะ ซึ่งมี
ส่วนประกอบในเมตริกซ์จํานวน 9 ตําแหน่ง และผลรวมของความน่าจะเป็นในแถวนอนเดียวกันมีค่า
เท่ากับ 1 เสมอเช่นกัน 

 
 
 

0.60    0.40 

0.65    0.35 

เนสกาแฟ (S1) 

มอคโคน่า (S2) 

เนสกาแฟ (S1)     มอคโคน่า (S2) 
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6.4.2 ไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain)  
การแสดงความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะในอีกรูปแบบหนึ่งคือ ลูกโซ่

มาร์คอฟหรือไดอะแกรม  
วิธีการสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ  แสดงสถานะไดอะแกรม 
1) ใช้         แทนสถานะต่างๆ ของ Sj  (j = 1, 2, 3, …, m) จะมีกี่สถานะก็ใช้เท่าน้ัน

วงกลม การต้ังวงกลมจะต้องตั้งให้พองาม  เช่น  
  กรณี 2  สถานะ              กรณี  3  สถานะ   
 
 
 

 
 

กรณี 4  สถานะ 
 

     
 

2) ใช้ลูกศรโยงไป → และโยงกลับ ← ระหว่างวงกลมให้ครบ รวมทั้งโยงตัวมันเอง
ด้วย ดังตัวอย่างการเขียนลูกโซ่มาร์คอฟในตัวอย่างที่ 6.1 และ 6.2 

3) การใส่ค่าความน่าจะเป็นต่างๆ (Pij) ถ้าค่า Pij ใดมีค่า = 0 จะลบลูกศรนัน้ทิ้งไป  
จากวิธีการสร้างข่ายงานทั้ง 3 ข้อ สามารถแสดงตัวอย่างการสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ กรณี

เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 2 สถานะ และ 3 สถานะ ได้ดังตัวอย่างที่ 6.3 และตัวอย่างที่ 6.4 ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 6.3  การสร้างไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟ กรณีเมตริกซ์การเปลี่ยนมีขนาด 2 สถานะ 
 จากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มี 2 สถานะ 
 

P   =       
 
 

แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะในรูปแบบของไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
 
 
 
        
 
 
 
 

S1 

S2 

P11 

P22 

P21 P12 

P11      P12 

P21      P22 
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ตัวอย่างที่ 6.4  การสร้างไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟกรณีเมตริกซ์การเปลี่ยนมีขนาด 3 สถานะ 
 จากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มี 2 สถานะ 

    

 
 
P   = 

 
 

 

แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะในรูปแบบของไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อสังเกตในการสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ ดังนี ้

 การแสดงค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ จะให้หางลูกศรแทน
ด้วยจากสถานะเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง ส่วนหัวลูกศรแทนด้วยสถานะหลังการเปลี่ยนแปลง เช่น 
P12 คือ ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนจากสถานะที่ 1 หางลูกศรจะออกจากวงกลมเหตุการณ์ที่ 1         
ส่วนหัวลูกศรจะไปสิ้นสุดที่วงกลมเหตุการณ์ที่ 2  

 ลูกศรที่แสดงค่าความน่าจะเป็นตําแหน่ง P11, P22, P33, …, Pmn จะไม่โยงไป
หาวงกลมที่เป็นเหตุการณ์อ่ืนๆ แต่จะโยงโค้งตัวมันเอง เพราะหมายถึงความน่าจะเป็นที่จะเป็นสถานะ
เดิมเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือความน่าจะเป็นในการรักษาสถานะเดิมไว้เมื่อเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงนั่นเอง 

 จํานวนลูกศรที่แสดงค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Pij) 
จะต้องมีเท่ากับจํานวนค่าความน่าจะเป็นในเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นศูนย์ นั่นคือถ้าค่าความ
น่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะในตําแหน่งใดมีค่าเท่ากับศูนย์ (Pij = 0) จะไม่แสดงลูกศรเส้นนั้น
หรือลบทิ้งไป 
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ตัวอย่างที่ 6.5  จากตัวอย่างที่ 6.2 และจากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) ของ
ธุรกิจกาแฟ 2 ยี่ห้อ คือ เนสกาแฟ และมอคโคน่า จงแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
รูปแบบของลูกโซ่มาร์คอฟ   

 
        
 
       P      =      

 
 

จากเมตริกซ์ที่มีจํานวน 2 สถานะ จึงสามารถการสร้างไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟ เพ่ือแสดง
ค่าความน่าจะเป็นในตําแหน่งนั้นๆ ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 6.6  จงแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกโซ่มาร์คอฟ กรณี 3 สถานะ ซึ่งมีเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) ดังต่อไปนี้ 

 
 
P = 
  
 
 

จากเมตริกซ์ที่กําหนดให้มีจํานวน 3 สถานะ ซึ่งพบว่าค่าความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P11, P13, 
P22 และ P33 มีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจะไม่แสดงลูกศรค่าความน่าจะเป็นทั้ง 4 ตําแหน่ง แต่จะแสดงค่า
ความน่าจะเป็นในตําแหน่งที่ค่าความน่าจะเป็นไม่เท่าศูนย์จํานวน 5 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่ง P12, 
P21, P23, P31 และ P32 รวมจํานวนลูกศร 5 เส้น ซึ่งสามารถแสดงลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
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 การนําตัวแบบมาร์คอฟไปใช้ในการวิเคราะห์หรือพยากรณ์ปัญหาใดๆ ก็ตาม หากผู้วิเคราะห์
ไม่สามารถสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง และเวคเตอร์ความน่าจะเป็นได้ หรือสร้างได้ไม่ถูกต้อง จะ
ไม่สามารถหาคําตอบที่ถูกต้องได้ ดังนั้น ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ ผู้เรียนควร
ศึกษาวิธีการสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง และเวคเตอร์ความน่าจะเป็นให้ได้อย่างถูกต้องก่อน ซึ่ง
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตามหลักการและวิธีการที่สรุปเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้ 
 

วิธีการสร้างเมตริกซ์การเปลีย่นแปลง เพ่ือนําไปวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ เป็นดังนี้ 
1. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าอะไรคือเหตุการณ์ ซึ่งหมายถึงเวลาที่ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงสถานะ 
2. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาว่าอะไรคือสถานะที่โจทย์ปัญหานั้นต้องการวิเคราะห์หรือ

พยากรณ์  
3. นําเหตุการณ์และสถานะที่วิเคราะห์ได้แล้วมาสร้างเป็นเมตริกซ์ตัวหนังสือที่แสดง

เรื่องราวของโจทย์ปัญหา 
4. วิเคราะห์ตัวเลขความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงสถานะ แล้วนํามาเติมลงใน

เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงให้ครบทุกตําแหน่ง เช่น ถ้ามี 2 สถานะ ต้องเติมตัวเลขความน่าจะเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมด 4 ตําแหน่ง ได้แก่ P11, P12, P21  และ P22  ตามลําดับ  

หลักการสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงตามคุณสมบัติของเมตริกซ์ที่กล่าวว่า ความน่าจะ
เป็นในเมตริกซ์จัตุรัสในบรรทัดหรือแถวนอนเดียวกันต้องรวมกันได้เท่ากับ 1 ซึ่งจะทําให้ไม่จําเป็นต้อง
หาความน่าจะเป็นในแต่ละแถวนอนทุกตัว เช่น ถ้ามี 2 สถานะ และถ้าทราบค่าความน่าจะเป็น
ตําแหน่ง P11 แล้วให้นําค่าความน่าจะเป็น P11 ไปลบออกจาก 1 ได้เลยทันที แต่ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าค่า
ความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P11 น้ันถูกต้องด้วย เช่น 

P11 = 0.3   แสดงว่า P12 = 1 – 0.3 = 0.7  น่ันเอง 
แต่ถ้าเป็นเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง กรณี 3 สถานะ ซึ่งในหนึ่งแถวนอนต้องคํานวณหา

ค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะ 3 ตําแหน่ง ได้แก่ P11, P12, P13 โดยมีคุณสมบัติเดียวกัน
คือ ค่าความน่าจะเป็นทั้ง 3 ตําแหน่งนี้รวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ 1 เสมอ ซึ่งในหนึ่งแถวนอนต้องหาค่า
ความน่าจะเป็น 2 ตําแหน่ง ส่วนตําแหน่งที่ 3 ให้เอาผลรวมของ 2 ตําแหน่งนั้นไปลบออกจาก 1 เช่น 

P11  =  0.2    P12 = 0.1  แสดงว่า P13  = 1 – (0.2 + 0.1) = 1 – 0.3  =  0.7  

ตัวอย่างการสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนทั้งกรณี 2 สถานะ และ 3 สถานะ สามารถฝึก
ปฏิบัติได้ในตัวอย่างที่ 6.7 – 6.11 
 
ตัวอย่างที่ 6.7 จากการศึกษาพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนของนาย QA เกี่ยวกับการเข้าช้ันเรียน วิชา
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปรากฏว่า 
          ถ้าวันนี้เข้าเรียน ความน่าจะเป็นที่เขาจะเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้เท่ากับ 0.75 แต่ถ้าเขาไม่เข้า
เรียนวันนี้ วันพรุ่งนี้เขาจะเข้าเรียนอย่างแน่นอน 
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 จากโจทย์ จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) และสร้างไดอะแกรมหรือ
ลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
 

วิธีทํา  มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์สถานะและเหตุการณ์ ได้ดังนี้ 

       1.1  วิเคราะห์สถานะ  พบว่ามี 2 สถานะ  คือ   
 -  เข้าเรียน   แทนด้วย  S1      
 -  ไม่เข้าเรียน   แทนด้วย  S2 

       1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 2 เหตุการณ์  คือ    
 -  วันนี้        (เป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านแถวนอน) 
 -  วันพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านคอลัมน์) 
 
2.  สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) แสดงรายละเอียดหรือเมตริกซ์

ตัวหนังสือแสดงเรื่องราวในโจทย์ โดยการต้ังเมตริกซ์ให้สถานะด้านแถวนอนมี 2 สถานะเหมือนกันกับ
สถานะด้านคอลัมน์ แต่กําหนดให้เรื่องราวในด้านแถวนอนเป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์เพ่ือสร้างเมตริกซ์ดังนี้ 

- จากโจทย์ที่กล่าวว่า ถ้าวันนี้นาย QA เข้าเรียน ซึ่งเป็นสถานะในแถวนอนที่ 1 
หรือ สถานะ S1 ฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในแถวที่ 1 
หรือในตําแหน่ง P11 และ P12 จากโจทย์ยังกล่าวต่อว่า ความน่าจะเป็นที่เขาจะเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้
เท่ากับ 0.75 ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้จะเกิดสถานะเข้าเรียนหรือสถานะ S1 ซึ่งอยู่ในคอลัมน์
ที่ 1 ดังนั้น ในแถวนอนเป็นความน่าจะเป็น S1 และในแถวตั้งก็เป็น S1 ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นใน
ตําแหน่ง P11 จึงมีค่าเท่ากับ 0.75 ส่วนความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P12 จึงมีค่าเท่ากับ 1 – 0.75 = 
0.25 (ตามคุณสมบัติเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง ที่ผลรวมของความน่าจะเป็นในแถวนอนเดียวกันต้อง
เท่ากับ 1 เสมอ) 

- จากโจทย์ที่กล่าวว่า แต่ถ้าเขาไม่เข้าเรียนวันนี้ ซึ่งเป็นสถานะในแถวนอนที่ 2 
หรือ สถานะ S2 ฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในแถวที่ 2 
หรือในตําแหน่ง P21 และ P22 จากโจทย์ยังกล่าวต่อว่า วันพรุ่งนี้เขาจะเข้าเรียนอย่างแน่นอน เป็น
ความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้จะเกิดสถานะเข้าเรียนหรือ S1 ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่ 1 ดังนั้น ความน่าจะเป็น
ตรงกับ S2 ในแถวนอน กับ S1 ในแถวตั้ง หรือความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P21 จึงมีค่าเท่ากับ 1.0 
เพราะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดอย่างแน่นอนหรือ 100% น่ันเอง ส่วนความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P22 
จึงมีค่าเท่ากับ 1 – 1 = 0 (ตามคุณสมบัติเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง ที่ผลรวมของความน่าจะเป็นใน
แถวนอนเดียวกันต้องเท่ากับ 1 เสมอ) 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
รูปแบบเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
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        วันพรุง่นี ้
 
 
 
  
 
 
 

3.  สร้างไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลง  (Transition Diagram) หรือลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
จากเมตริกซ์พบว่า ค่าความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P22 มีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่แสดง

ลูกศรหรือลบลูกศรในตําแหน่ง P22 และมีลูกศรแสดงความน่าจะเป็นที่เหลือจํานวน 3 เส้น ซึ่ง
สามารถแสดงลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที่ 6.8  จากผลการรายงานของกรมอุตุนิยม พบว่า ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ความน่าจะเป็นที่วัน
พรุ่งนี้ฝนจะตกเท่ากับ 80% แต่ถ้าวันนี้ฝนตก วันพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตก จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
และลูกโซ่มาร์คอฟแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ (เป็นข้อมูลสมมติเพ่ือการศึกษา) 
  

วิธีทํา  มีขั้นตอน ดังนี้ 
1.  วิเคราะห์สถานะและเหตุการณ์ ได้ดังนี้ 

       1.1  วิเคราะห์สถานะ  พบว่ามี 2 สถานะ  คือ   
 -  ฝนตก   แทนด้วย  S1      
 -  ฝนไม่ตก   แทนด้วย  S2 

       1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 2 เหตุการณ์  คือ    
 -  วันนี้        (เป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านแถวนอน) 
 -  วันพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านคอลัมน์) 
 

2.  สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) เริ่มจากการวิเคราะห์รายละเอียด
จากโจทย์และสร้างเมตริกซ์ตัวหนังสือแสดงเรื่องราวจากโจทย์ก่อนแล้วจึงวิเคราะห์ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

           เข้าเรียน (S1)     ไม่เข้าเรียน (S2)    

เข้าเรียน (S1)           0.75           0.25  

ไม่เข้าเรียน (S2)         1.0            0.0 
P  =  วันนี ้

S1 

S2 

0.75 

0.25 1.0 
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- จากโจทย์ที่กล่าวว่า ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ซึ่งอยู่ในแถวนอนที่ 2 หรือ สถานะ S2 
ฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในแถวที่ 2 หรือในตําแหน่ง 
P21 และ P22 จากโจทย์ที่กล่าวต่อว่า ความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้ฝนจะตกเท่ากับ 80% เป็นความน่าจะ
เป็นที่วันพรุ่งนี้จะเกิดสถานะ S1 ในคอลัมน์ที่ 1 ดังนั้นความน่าจะเป็นตรงกับแถวนอน S2 กับแถวต้ัง 
S1 คือ ความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P21 จึงมีค่าเท่ากับ 0.8  ส่วนความน่าจะเป็นในตําแหน่ง 
P22 จึงมีค่าเท่ากับ 1 – 0.8 = 0.2 (ตามคุณสมบัติของเมตริกซ์) 

- จากโจทย์ที่กล่าวว่า แต่วันนี้ฝนตก ซึ่งอยู่ในแถวนอนที่ 1 หรือ สถานะ S1 
ฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในตําแหน่ง P11 และ P12 จาก
โจทย์ที่กล่าวต่อว่า วันพรุ่งนี้ฝนจะไม่ตก เป็นความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้จะเกิดสถานะไม่ตกหรือ S2 
ดังนั้นความน่าจะเป็นตรงกับ S1 ในแถวนอน กับ S2 ในแถวตั้ง คือ ความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P12 จึง
มีค่าเท่ากับ 1.0 เพราะมีความน่าจะเป็นที่ฝนจะไม่ตกหรือจะเกิดสถานะ S2 อย่างแน่นอนนั่นเอง ส่วน
ความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P11 จึงมีค่าเท่ากับ 1 – 1 = 0 (ตามคุณสมบัติของเมตริกซ์) 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
รูปแบบเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 

 

           วันพรุ่งนี ้
 
 
 
  
 
 
 

3.   สร้างไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลง (Transition Diagram) หรือลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
 

จากเมตริกซ์พบว่า ค่าความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P11 มีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่
แสดงลูกศรหรือลบลูกศรในตําแหน่ง P11 และมีลูกศรที่เหลือแสดงความน่าจะเป็นจํานวน 3 เส้น ซึ่ง
สามารถแสดงลูกโซ่มาร์คอฟแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ฝนตก (S1)      ฝนไม่ตก (S2)    

    ฝนตก (S1)         0.0             1.0  

    ฝนไม่ตก (S2)      0.8             0.2 
P  =  วันนี ้

S1 

S2 

0.2 

1.0 0.8 
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ตัวอย่างที่ 6.9  จากสถิติการรายงานจราจรของ จส.100 ผ่านมาพบว่า ถ้าวันนี้รถไม่ติด โอกาสที่วัน
พรุ่งนี้รถจะติดเท่ากับ 65% และถ้าวันนี้รถติดโอกาสที่วันพรุ่งนี้รถจะไม่ติดเท่ากับ 45% จงสร้าง
เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง และลูกโซ่มาร์คอฟ (เป็นข้อมูลสมมติเพ่ือการศึกษา) 
วิธีทํา  มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์สถานะและเหตุการณ์ ได้ดังนี้ 
       1.1  วิเคราะห์สถานะ  พบว่ามี 2 สถานะ  คือ   

 -  รถติด   แทนด้วย  S1      
 -  รถไม่ติด   แทนด้วย  S2 

       1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 2 เหตุการณ์  คือ    
 -  วันนี้        (เป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านแถวนอน) 
 -  วันพรุ่งนี้ (เป็นเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านคอลัมน์) 
 

2.  สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) เริ่มจากการวิเคราะห์รายละเอียด
จากโจทย์และสร้างเมตริกซ์ตัวหนังสือแสดงเรื่องราวจากโจทย์ก่อนแล้วจึงวิเคราะห์ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

- จากโจทย์ที่กล่าวว่า ถ้าวันนี้รถไม่ติด ซึ่งอยู่ในแถวนอนที่ 2 หรือ สถานะ S2 
ฉะนั้น ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะตําแหน่ง P21 และ P22 และ
จากโจทย์ที่กล่าวต่อว่า โอกาสที่วันพรุ่งนี้รถจะติดเท่ากับ 65% เป็นความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้หรือแถว
ต้ังจะเกิดสถานะ S1 ดังนั้นความน่าจะเป็นแถวนอน S2 กับแถวต้ัง S1 คือ ความน่าจะเป็นในตําแหน่ง 
P21 จึงมีค่าเท่ากับ 0.65  ส่วนความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P22 จึงมีค่าเท่ากับ 1 – 0.65 = 

0.35 (ตามคุณสมบัติของเมตริกซ์) 
- จากโจทย์ที่กล่าวว่า ถ้าวันนี้รถติด ซึ่งอยู่ในแถวนอนที่ 1 หรือ สถานะ S1 ฉะนั้น 

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมีโอกาสเกิดขึ้นได้เฉพาะในตําแหน่ง P11 และ P12 และจาก
โจทย์กล่าวต่อว่า โอกาสที่วันพรุ่งนี้รถจะไม่ติดเท่ากับ 45% เป็นความน่าจะเป็นที่วันพรุ่งนี้จะเกิด
สถานะเข้าเรียนหรือ S2 ดังนั้นความน่าจะเป็นตรงกับ S1 ในแถวนอนกับ S2 ในแถวตั้ง คือ ความน่าจะ
เป็นในตําแหน่ง P12 จึงมีค่าเท่ากับ 0.45  ส่วนความน่าจะเป็นในตําแหน่ง P11 จึงมีค่าเท่ากับ 
1 – 0.45 = 0.55 (ตามคุณสมบัติของเมตริกซ์) 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
รูปแบบเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 

 

           วันพรุ่งนี ้
 
 
 
  
 
 

             รถตดิ (S1)      รถไม่ติด (S2)     

    รถติด (S1)          0.55          0.45  

    รถไม่ติด (S2)       0.65          0.35 
P  =  วันนี ้
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3.   สร้างไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลง (Transition Diagram) หรือลูกโซ่มาร์คอฟได้ดังนี้ 
จากเมตริกซ์พบว่า ค่าความน่าจะเป็นทุกตําแหน่งไม่มีค่าเท่ากับศูนย์ จึงสามารถแสดง

ลูกศรครบได้ทั้ง 4 เส้น ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 6.10  จากการสํารวจพลเมืองในเขตการปกครอง 2 เขต ของจังหวัดอุดรธานีในปี พ.ศ. 
2554 พบว่า มีพลเมืองอยู่ในเขตหมากแข้งจํานวน 300,000 คน เขตหนองสําโรงจํานวน 100,000 
คน แต่ปี พ.ศ. 2555 มีพลเมืองในเขตหมากแข้งจํานวน 320,000 คน เขตหนองสําโรงจํานวน 
80,000 คน และในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 พบว่าพลเมืองในเขตหมากแข้งย้ายออกไปอยู่เขต
หนองสําโรง 30,000 คน และพลเมืองในเขตหนองสําโรงย้ายเข้ามาอยู่ในเขตหมากแข้ง 30,000 คน 
ทั้งนี้สมมติให้พลเมืองทั้ง 2 เขตรวมกันคงที่ทั้งสองปี จากรายละเอียดสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ (เป็น
ข้อมูลสมมติเพ่ือการศึกษา) 
 

เขต พลเมือง (แสนคน) การเปลี่ยนแปลงประชากรปี 2554-2555 (แสนคน) 
2554 2555 ย้ายออก ย้ายเข้า ไม่ย้าย 

หมากแข้ง 3 3.2 0.3 0.5 2.7 
หนองสําโรง 1 0.8 0.5 0.3 0.5 

 
จงสร้าง  ก)  เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Matrix Transition)  
  ข)  เวคเตอร์ปัจจุบันของประชากรในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 

วิธีทํา   
ก) สร้างเมตรกิซ์การเปลี่ยนแปลง (Matrix Transition) มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์สถานะและเหตุการณ์ ได้ดังนี้ 
       1.1  วิเคราะห์สถานะ  พบว่ามี 2 สถานะ  คือ   

 -  พลเมืองในเขตหมากแข้ง   แทนด้วย  S1      
 -  พลเมืองในเขตหนองสําโรง แทนด้วย  S2 

 

S1 

S2 

0.35 

0.45 0.65 

0.55 
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       1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 2 เหตุการณ์  คือ    
 -  ปี พ.ศ. 2554       (เป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านแถวนอน) 
 -  ปี พ.ศ. 2555 (เป็นเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านคอลัมน์) 
 

2.  สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) เริ่มจากการวิเคราะห์รายละเอียด
จากโจทย์และสร้างเมตริกซ์ตัวหนังสือแสดงเรื่องราวจากโจทย์ก่อนแล้วจึงวิเคราะห์ ดังนี้ 
                 ปี 2555 
 
 
 
  
 
 
 จากข้อมูลในตารางจากโจทย์ด้านบน และเมตริกซ์ตัวหนังสือที่แสดงเรื่องราวจากโจทย์ 
พบว่า 

- ตําแหน่ง P11 หมายถึง จํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองในเขตหมากแข้งหรืออยู่ใน
สถานะ S1 ในปี 2554 และในปี 2555 ก็ยังคงเป็นพลเมืองในเขตหมากแข้งเหมือนเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง
สถานะ แม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลง) มีจํานวน 2.7 แสนคน จากที่เคยมีอยู่ในปี 2554 จํานวน 3 
แสนคน ทําให้ค่าความน่าจะเป็นที่ยังคงเป็นพลเมืองในเขตหมากแข้งหรือไม่ย้าย  P .  0.9  

- ตําแหน่ง P12 หมายถึง จํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองในเขตหมากแข้ง (S1) ในปี 
2554 แต่พอปี 2555 จะเปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองในเขตหนองสําโรง (S2) หรือหมายถึงจํานวน
ประชากรในเขตหมากแข้งย้ายออกไปอยู่ในเขตหนองสําโรงนั่นเอง มีจํานวน 0.3 แสนคน จากที่เคยมี
อยู่ในปี 2554 จํานวน 3 แสนคน ทําให้ค่าความน่าจะเป็น P .  0.1 

- ตําแหน่ง P21 หมายถึง จํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองในเขตหนองสําโรง (S2) ในปี 
2554 แต่พอปี 2555 จะเปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองในเขตหมากแข้ง (S1) หรือหมายถึงจํานวน
ประชากรในเขตหนองสําโรงที่ย้ายออกไปอยู่ในเขตหมากแข้งนั่นเอง มีจํานวน 0.5 แสนคน จากที่เคย
มีอยู่ในปี 2554 จํานวน 1 แสนคน ทําให้ค่าความน่าจะเป็น P .  0.5 

- ตําแหน่ง P22 หมายถึง จํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองในเขตหนองสําโรง (S1) ในปี 
2554 และในปี 2555 ก็ยังคงเป็นพลเมืองในเขตเขตหนองสําโรง (S1) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ย้ายไป
ไหน มีจํานวน 0.5 แสนคน จากที่เคยมีอยู่ในปี 2555 จํานวน 1 แสนคน ทําให้ค่าความน่าจะเป็นที่
ยังคงเป็นพลเมืองในเขตเขตหนองสําโรงหรือไม่ย้าย P .  0.5  

จากรายละเอียดการวิเคราะห์ด้านบน สามารถเติมค่าความน่าจะเป็นในแต่ละตําแหน่ง
ได้ดังนี้ 

 
 

               หมากแข้ง(S1)    หนองสําโรง (S2)   

    หมากแข้ง (S1)          P11             P12  

    หนองสําโรง (S2)       P21             P22 
P  =  ปี 2554 
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                 ปี 2555 
 
 
 
  
 
 

 

ข)  เวคเตอรป์ัจจุบันของประชากรในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 
 การสร้างเวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบัน ณ ปีที่ต้องการหา จะพิจารณาจากจํานวน

ประชากรที่มีอยู่ในทั้งสองเขตหรือทั้งสองสถานะในแต่ละปี ดังนี้ 
- จากปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองเขตหมากแข้ง และเขต

หนองสําโรงเป็นจํานวน 3 แสนคน และ 1 แสนคน ตามลําดับ ทั้งสองเขตมีจํานวนประชากรรวมกัน
ทั้งสิ้น 4 แสนคน ดังนั้น คิดเป็นความน่าจะเป็นที่จะเป็นพลเมืองในเขตหมากแข้งหรือ P(S1) เท่ากับ 0.75 และความน่าจะเป็นที่จะเป็นพลเมืองในเขตหนองสําโรงหรือ P(S2) เท่ากับ 0.25  

ดังนั้น เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

ปี    34        1 4    0.75     0.25   
 

- จากปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีจํานวนประชากรที่เป็นพลเมืองเขตหมากแข้ง และเขต
หนองสําโรงเป็นจํานวน 3.2 แสนคน และ 0.8 แสนคน ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองเขตมีจํานวนประชากร
รวมกันทั้งสิ้น 4 แสนคน ดังนั้น คิดเป็นความน่าจะเป็นที่จะเป็นพลเมืองในเขตหมากแข้งหรือ P(S1) 
เท่ากับ . 0.8  และความน่าจะเป็นที่จะเป็นพลเมืองในเขตหนองสําโรงหรือ P(S2) เท่ากับ . 0.2  ดังนั้น เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 

ปี   3.14        0.84    0.8     0.2   
 

ตัวอย่างที่ 6.11 สมมติว่าธุรกิจเครื่องดื่มนํ้าอัดลมมีผู้ผลิต 2 ยี่ห้อ คือ โค้ก และเป๊ปซี่ โดยผู้ผลิตทั้ง 2 
บริษัททราบดีว่าลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงการซื้อสินค้าจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งได้ โดยมีผลมา
จากการโฆษณา สมมติว่า การวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2554 และ
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงยอดขายสินค้าจากนํ้าอัดลมย่ีห้อหนึ่งไปเป็นอีกย่ีห้อหนึ่งเป็น
ดังตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้สมมติว่ายอดขายสินค้ารวมของทั้งสองยี่ห้อทั้งสองปีมีมูลค่าเท่าเดิม (เป็น
ข้อมูลสมมติเพ่ือการศึกษา) 
 
 
 

P  =  ปี 2554 

               หมากแข้ง(S1)    หนองสําโรง (S2)   

    หมากแข้ง  (S1)         0.9             0.1  

    หนองสําโรง (S2)       0.5              0.5 
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ยี่ห้อ ยอดขาย (พันล้านบาท) ความเคลื่อนไหวของยอดขาย  
(พันล้านบาท) 

ปี 2554 ปี 2555 เสียให ้ ได้จาก ไม่เสีย 
โค้ก 18 21 3 6 15 
เป๊ปซี่ 22 19 6 3 16 

 

จงสร้าง  ก)  เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Matrix Transition)  
  ข)  เวคเตอร์ปัจจุบันของประชากรในปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555 

วิธีทํา   
ก) สร้างเมตรกิซ์การเปลี่ยนแปลง (Matrix Transition) มีขั้นตอน ดังนี้ 

1.  วิเคราะห์สถานะและเหตุการณ์ ได้ดังนี้ 
       1.1  วิเคราะห์สถานะ  พบว่ามี 2 สถานะ  คือ   

 -  นํ้าอัดลมโค๊ก   แทนด้วย  S1      
 -  นํ้าอัดลมเป๊ปซี่   แทนด้วย  S2 

       1.2  วิเคราะห์เหตุการณ์ พบว่ามี 2 เหตุการณ์  คือ    
 -  ปี พ.ศ. 2554       (เป็นเหตุการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านแถวนอน) 
 -  ปี พ.ศ. 2555 (เป็นเหตุการณ์หลังการเปลี่ยนแปลง ต้ังไว้ด้านคอลัมน์) 
 

2.  สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix) เริ่มจากการวิเคราะห์รายละเอียด
จากโจทย์และสร้างเมตริกซ์ตัวหนังสือแสดงเรื่องราวจากโจทย์แล้วจึงวิเคราะห์ ดังนี้ 

- ตําแหน่ง P11 หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อน้ําอัดลมโค๊ก (S1) ในปี 2554 ยังคงซื้อน้ําอัดลม
โค๊กในปี 2555 หรือหมายถึงน้ําอัดลมโค๊กสามารถรักษายอดขายได้เป็นมูลค่า 15 พันล้านบาท  จากที่
เคยมีอยู่ในปี 2554 จํานวน 18 พันล้านบาท ทําให้ค่าความน่าจะเป็นที่ยังคงรักษายอดขายได้ P  0.83  

- ตําแหน่ง P12 หมายถึง ลูกค้าที่เคยซื้อน้ําอัดลมโค๊ก (S1) ในปี 2554 แต่เปลี่ยนไป
ซื้อน้ําอัดลมเป๊กซี่ในปี 2555 หรือหมายถึงน้ําอัดลมโค๊กเสียยอดขายหรือเสียลูกค้าให้เป๊ปซี่ (S2) คิด
เป็นมูลค่า 3 พันล้านบาท จากที่เคยมีอยู่ในปี 2554 จํานวน 18 พันล้านบาท ทําให้ค่าความน่าจะเป็น P  0.17 

- ตําแหน่ง P21 หมายถึง ลูกค้าที่เคยซื้อน้ําอัดลมเป๊ปซี่ (S2) ในปี 2554 แต่เปลี่ยนไป
ซื้อน้ําอัดลมโค๊กปี 2555 หรือหมายถึงน้ําอัดลมเป๊ปซี่เสียยอดขายหรือเสียลูกค้าให้โค๊ก (S1) คิดเป็น
มูลค่า 6 พันล้านบาท จากที่เคยมีอยู่ในปี 2554 จํานวน 22 พันล้านบาท ทําให้ค่าความน่าจะเป็น P  0.27 

- ตําแหน่ง P22 หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อน้ําอัดลมเป๊ปซี่ (S2) ในปี 2554 ยังคงซื้อน้ําอัดลม
เป๊ปซี่ในปี 2555 หรือหมายถึงน้ําอัดลมเป๊ปซี่สามารถรักษายอดขายได้เป็นมูลค่า 16 พันล้านบาท  
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จากท่ีเคยมีอยู่ในปี 2554 จํานวน 22 พันล้านบาท ทําให้ค่าความน่าจะเป็นที่ยังคงรักษายอดขายได้  P  0.73  

จากรายละเอียดการวิเคราะห์ด้านบน สามารถเติมค่าความน่าจะเป็นในแต่ละตําแหน่ง
ได้ดังนี้ 
            ปี 2555 
 
 
 
  
 

 
 

ข)  เวคเตอร์ปัจจุบันแสดงส่วนแบ่งการตลาดของน้ําอัดลมทั้งสองยี่ห้อในปี พ.ศ.2554 
และปี พ.ศ.2555 

 การสร้างเวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบัน ณ ปีที่ต้องการหา จะพิจารณาจากยอดขาย
ที่มีอยู่ของทั้งสองยี่ห้อหรือทั้งสองสถานะ ในแต่ละปี ดังนี้ 

- จากปี พ.ศ. 2554 พบว่านํ้าอัดลมโค๊กและเป๊ปซี่มียอดขาย 18 พันล้านบาท และ 
22 พันล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งน้ําอัดลมทั้งสองยี่ห้อมียอดขายรวมกันทั้งสิ้น 40 พันล้านบาท ดังนั้น 
ในปี 2554 นํ้าอัดลมโค๊ก P(S1) มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 0.45 และน้ําอัดลมเป๊ปซี่มีส่วนแบ่ง
การตลาด P(S2) เท่ากับ 0.55  ดังนั้น เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปี 2554 ดังนี้ 

ปี    1840         2240    0.45     0.55   
 

- จากนปี พ.ศ. 2555 พบว่านํ้าอัดลมโค๊กและเป๊ปซี่มียอดขาย 21 พันล้านบาท และ 
19 พันล้านบาท ตามลําดับ จากที่น้ําอัดลมทั้งสองยี่ห้อมียอดขายรวมกันทั้งสิ้น 40 พันล้านบาท 
ดังนั้น ในปี 2555 นํ้าอัดลมโค๊ก P(S1) มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 0.525 และน้ําอัดลมเป๊ปซี่มี
ส่วนแบ่งการตลาด P(S2) เท่ากับ 0.475  ดังนั้น เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปี 2555 ดังนี้ 

ปี    2140         1940    0.525     0.475   
 
 
 
 
 
 
 

               โค๊ก (S1)      เป๊ปซี ่(S2)           

    โค๊ก (S1)         0.83            0.17  

    เป๊ปซี่ (S2)       0.27            0.73 
P  =  ปี 2554 
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ผลคูณคอลัมน์ท่ี 1 

คูณคอลัมน์ท่ี 2 

6.5 การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะ 
จากในหัวข้อก่อนหน้าน้ีได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการวิเคราะห์มาร์คอฟ วิธีการสร้าง

เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง และเวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบันแล้ว ต่อไปจะเป็นการนํา
ส่วนประกอบของตัวแบบมาร์คอฟมาพยากรณ์หาความน่าจะเป็นในการเกิดสถานะ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดยที่การพยากรณ์ทั้งสองแบบมีรายละเอียดพร้อมตัวอย่างในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

6.5.1 การพยากรณก์ารเปลี่ยนแปลงสถานะในระยะสัน้ หรือการหาความน่าจะเปน็
แบบทรานเชียนท์ (Transient Probability) 

 

การหาความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงสถานะในระยะสั้น หรือการหาความ
น่าจะเป็นแบบทรานเชียนท์ (Transient Probability) เป็นการหาค่าความน่าจะเป็นของการอยู่ใน
สถานะใดสถานะหนึ่งของลูกโซ่มาร์คอฟ ณ เวลาใดๆ ก่อนการเข้าสู่สภาวะคงตัวหรือสถานะสเตดี 
(Steady State) เป็นการพยากรณ์หาความน่าจะเป็นในระยะเวลาอันใกล้หรือระยะสั้น มีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 
           เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในอนาคต    =   เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบัน (Vปัจจุบัน)  x  
           (Vอนาคต)           เมตริกซ์ของการเปลี่ยนแปลง (P) 

หรือเขียนเป็นสูตรสั้นๆ ได้ว่า   
 

 
 

 ทั้งนี้การคูณระหว่างเวคเตอร์กับเมตริกซ์โดยทั่วไป มีหลักการสําคัญคือ เวคเตอร์ต้องมี
จํานวนคอลัมน์เท่ากับจํานวนแถวของเมตริกซ์ หรือกล่าวได้ว่า เวคเตอร์และเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง
ต้องมีจํานวนสถานะเท่ากัน เช่น เวคเตอร์ 2 สถานะ จะคูณได้กับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มี 2 
สถานะ และเวคเตอร์ 3 สถานะ จะคูณได้กับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มี 3 สถานะ เป็นต้น 
  การคูณระหว่างเวคเตอร์และเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง มีหลักการสั้นๆ โดยสรุปคือ นํา
เวคเตอร์คูณเมตริกซ์ทีละคอลัมน์ โดยค่าความน่าจะเป็นตัวแรกของเวคเตอร์จะคูณด้วยค่าความน่าจะ
เป็นตัวแรกของเมตริกซ์ในคอลัมน์นั้น และจะจับคู่คูณไปทีละคู่ โดยผลรวมของการคูณระหว่าง
เวคเตอร์กับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงทีละคอลัมน์จะเป็นคําตอบในเวคเตอร์อนาคตตัวน้ัน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
     ,  
         ,  

Vอนาคต    =    P [ S1    S2   ….  Sn ]    X 

P11      P12   …   P1m 

P21      P22   …   P2m 

...         ...         ... 

Pn1      Pn2   …   Pnm 

Vอนาคต   =   Vปัจจุบัน x P 
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ผลคูณคอลัมน์ท่ี m 

ผลคูณคอลัมน์ท่ี 3     ,  
 

 

      
 

สรุปวิธีการคูณ ให้นําความน่าจะเป็นจาก Vปัจจุบัน ที่ละตัวไปคูณกับความน่าจะเป็นใน
เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงทีละตัว โดยคูณลงทางคอลัมน์ที่ละคอลัมน์ แล้วนําผลคูณแต่ละคู่มาบวกกัน 
โดยผลรวมของการคูณในคอลัมน์ที่ 1 จะเป็นคําตอบในเวคเตอร์อนาคตตําแหน่งแรก หรือตัวที่ 1 
ผลรวมของการคูณในคอลัมน์ที่ 2 จะเป็นคําตอบในเวคเตอร์อนาคตตําแหน่งที่ 2 ผลรวมของการคูณ
ในคอลัมน์ที่ 3 จะเป็นคําตอบในเวคเตอร์อนาคตตําแหน่งที่ 3 ไปเรื่อยๆ  ดังนี้ 

 
 

 
P [ S1    S2 …. Sn ]     X 
 
 
 
 
 
     คูณด้วย  V    คูณด้วย  V      คูณด้วย V 

    P[ S1   S2   …. Sn ]     P[ S1   S2   …. Sn]     P[S1   S2   …. Sn] 
 

  จะได้  [ P(S1)                P(S2)      ….          P(Sm) ] 
 
 เมื่อคูณเวคเตอร์ปัจจุบันกับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงครบทุกคอลัมน์แล้ว วิธีการตรวจคําตอบ
อีกอย่างที่สามารถทราบได้เบ้ืองต้นว่า คําตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่ คือ ผลรวมของความน่าจะเป็นใน
เวคเตอร์อนาคตที่ได้ต้องมีค่าเท่ากับ 1 หรือไม่ก็ต้องใกล้เคียงมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปัดเศษ
ทศนิยมจากผลการคูณ ซึ่งหากการปัดทศนิยมที่จะทําให้ได้คําตอบใกล้เคียง 1 มากที่สุด ไม่ควรปัดเศษ
ทศนิยมตํ่ากว่า 2 ตําแหน่ง หรือควรใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่งขึ้นไปนั่นเอง  
 จากวิธีการคูณระหว่างเวคเตอร์กับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง สามารถอธิบายและแสดงได้ดัง
ตัวอย่างที่ 6.12 ดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 6.12  สมมติว่านายมาร์คอฟเป็นพ่อค้าขายของใช้ในครัวเรือนตามตลาดนัดทั่วไปในตําบล
ต่างๆ ของอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเขาได้เลือกทําเลในการขายสินค้าไว้ 3 ตําบล คือ ตําบล
โนนสูง, ตําบลบ้านเลื่อม และตําบลหนองบัว  โดยมีเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงความน่าจะเป็นที่
นายมาร์คอฟจะเลือกทําเลขายสินค้าในวันนี้และวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ 

P
11           P12                ………                     P1m 

P21           P22                 ………  P2m 

 

Pn1          Pn2                ………  Pnm 

คอลัมนท์ี ่1    คอลัมน์ที ่2      ………….   คอลัมนท์ี ่ m 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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         วันพรุ่งนี ้
 
          P  = วันนี ้
 
  
 

 ถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ และพบว่าความน่าจะเป็นที่นายมาร์คอฟจะขายสินค้าที่ตําบลโนนสูง, 
ตําบลบ้านเลื่อม และตําบลหนองบัว เท่ากับ 0.2, 0.3 และ 0.5 ตามลําดับ จงคํานวณหาค่าความ
น่าจะเป็นที่นายมาร์คอฟจะขายสินค้าทั้ง 3 ตําบล ในวันอังคาร และวันพุธ 
 

วิธีทํา จากสูตรการหาความน่าจะเป็นระยะสั้น     อนาคต     ปัจจุบัน      

 จากโจทย์กําหนดให้ความน่าจะเป็นที่จะขายสินค้าทั้ง 3 ตําบลในวันจันทร์ คิดเป็น 0.2, 0.3 
และ 0.5  จึงสร้างเป็นเวคเตอร์ความน่าจะเป็นวันจันทร์ ดังนี้  

   จันทร์     0.2     0.3     0.5  

1) หาความน่าจะเป็นในการขายสินค้าทั้ง 3 ตําบลในวันอังคาร 
ปรับสูตรเป็น  อังคาร     จันทร์      

แทนค่า 

        อังคาร     0.2    0.3    0.5     0.0     0.5     0.50.3    0.0     0.70.4    0.6    0.0  

    อังคาร     0.2 0 0.3 0.3 0.5 0.4    0.2 0.5 0.3 0 0.5 0.6  0.2 0.5 0.3 0.7 0.5 0  
 

อังคาร     0 0.09 0.2   0.1 0 0.3  0.1 0.21 0  

อังคาร     0.29    0.4    0.31  

 

ดังนั้น  ความน่าจะเป็นที่นายมาร์คอฟจะขายสินค้าที่ตําบลโนนสูง, ตําบลบ้านเลื่อม และ
ตําบลหนองบัวในวันอังคารคิดเป็น 29%, 40% และ 31% ตามลําดับ 

2) หาความน่าจะเป็นในการขายสินค้าทั้ง 3 ตําบลในวันพุธ 
ปรับสูตรเป็น  พุธ     อังคาร      

แทนค่า 

            พุธ     0.29    0.4    0.31     0.0     0.5     0.50.3    0.0     0.70.4    0.6    0.0  

 

0  0.5     0.5 
0.3   0     0.7 
0.4  0.6     0 
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        พุธ     0.29 0 0.4 0.3 0.31 0.4    0.29 0.5 0.4 0 0.31 0.6  0.29 0.5 0.4 0.7 0.31 0  
 

   พุธ      0 0.12 0.124     0.145 0 0.186     
                  0.145 0.28 0     
พุธ     0.244    0.331    0.425  

 

ดังนั้น  ความน่าจะเป็นที่นายมาร์คอฟจะขายสินค้าที่ตําบลโนนสูง, ตําบลบ้านเลื่อม และ
ตําบลหนองบัวในวันพุธคิดเป็น 24.4%, 33.1% และ 42.5% ตามลําดับ 
 

6.5.2 การพยากรณห์าความน่าจะเป็นระยะยาว หรือการหาความน่าจะเปน็แบบ 
สเตดเีสตท (Steady – State Probability) 

ค่าความน่าจะเป็นแบบสเตดีเสตท (Steady – State Probability) เป็นค่าความ
น่าจะเป็นของการอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งของลูกโซ่มาร์คอฟ ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานะแล้ว หรือเป็นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น ณ สภาวะที่คงที่ จนถือได้ว่าเป็นความน่าจะเป็นใน
ระยะยาว (หรือเวคเตอร์ระยะยาว) จนกว่าความน่าจะเป็นในเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงของแต่ละแถว
นอนจะมีค่าเท่ากัน  

การได้มาซึ่งเวคเตอร์ความน่าจะเป็นในระยะยาวหรือในสภาวะคงที่ โดยการนํา
เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงยกกําลังไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่มีค่าความน่าจะ
เป็นในทุกแถวนอนมีค่าเท่ากัน หลักการยกกําลังของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง เช่น 

การยกกําลังสองของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง โดยการแยกค่าความน่าจะเป็น
จากทีละแถวนอนให้กลายเป็นเวคเตอร์แล้วนํามาคูณกับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงเดิม โดยผลคูณที่
เกิดจากแถวนอนที่ 1 จะเป็นคําตอบของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงแถวนอนที่ 1 ที่ยกกําลังสองแล้ว 
และเมื่อนําแถวนอนที่สองมาคูณกับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงเดิมจะเป็นคําตอบของเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลงแถวนอนที่ 2 ที่ยกกําลังสองแล้ว และจะนําผลลัพธ์จากการยกกําลังสองไปทําเช่นเดิม
ต่อไปเรื่อยๆ จะได้ผลลัพธ์ของการยกกําลัง 3, 4, 5, ..., n โดยที่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าจะต้องยก
กําลังไปทั้งหมดกี่ครั้งจึงจะได้เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะคงที่  

ตัวอย่างการยกกําลังของเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ 2 
ยี่ห้อ คือ ยี่ห้อ ก และ ข ซึ่งมีผลลัพธ์ของการยกกําลังเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้น ดังนี้ 
 
 
จาก P =      เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

0.8    0.2 
0.1    0.9 

ก 
ข 

ก  ข 
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 P2 =      ผลลัพธ์ของการยกกําลัง 2 
 
 
 
 P4 =      ผลลัพธ์ของการยกกําลัง 4 
 
 

 
 P5 =      ผลลัพธ์ของการยกกําลัง 5 
 
 
 
 P6 =      ผลลัพธ์ของการยกกําลัง 6 

 
 

จากผลลัพธ์การยกกําลังของเมตริกซ์ด้านบน พบว่า เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงที่ยกกําลัง 5 จะ
มีค่าความน่าจะเป็นทั้งสองแถวนอนมีค่าเท่ากัน ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นในสภาวะคงที่ ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะใดอีกแล้ว หรือเรียกว่าเป็นความน่าจะเป็นแบบสเตดีเสตท หรือเวคเตอร์ระยะ
ยาว มีค่าเท่ากับ  [0.33   0.67] และเมื่อยกกําลังต่อไปเป็นกําลัง 6 จะได้ผลลัพธ์เท่าเดิม จึงแสดงว่า
การยกกําลังต่อไปก็จะให้ผลลัพธ์เท่าเดิม หรือกล่าวได้ว่าความน่าจะเป็นจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
แม้จะยกกําลังต่อไป 

จึงสรุปได้ว่า ในระยะยาวหรือจนกว่าที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้ว รถยนต์ย่ีห้อ ก จะ
มีส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็น 33%  และรถยนต์ย่ีห้อ ข จะมีส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็น 67% 
 และถ้านําความน่าจะเป็น ณ สภาวะคงที่หรือ Vระยะยาว ที่ได้ไปคูณกับเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลงเริ่มต้น คําตอบที่ได้จะมีค่าเท่ากับเวคเตอร์ความน่าจะเป็น ณ สภาวะคงที่น้ันเสมอ พิสูจน์
ได้ดังนี้ 
 

 Vระยะยาว    = [0.33    0.67]    x 
 
 Vระยะยาว    = [ (0.33 x 0.8) + (0.67 x 0.1)    (0.33 x 0.2) + (0.67 x 0.9) ] 

 Vระยะยาว    = [ (0.264) + (0.067)    (0.066) + (0.603) ] 

 Vระยะยาว    = [0.331    0.667]    หรือ  [0.33    0.67]     

 จะเห็นว่าผลลัพธ์จากการคูณเวคเตอร์ระยะยาวกับเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น จะให้ค่า
ความน่าจะเป็นเท่ากับเวคเตอร์ระยะยาว ดังนั้น 

0.8    0.2 

0.1    0.9 

0.33     0.67 
0.33     0.67 

0.37      0.63 
0.31      0.69 

0.66    0.34 
0.17    0.83 

ก 
ข 

ก 
ข 

ก  ข 

ก 
ข 

ก  ข 

ก  ข 

0.33     0.67 
0.33     0.67 

ก 
ข 

ก  ข 
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ถ้ากําหนดให้   
V  หมายถึง เวคเตอร์ระยะยาว หรือความน่าจะเป็นในระยะยาวหรือในสภาวะคงที่ 
P  หมายถึง เมตริกซ์การเปลีย่นแปลง  
 

 จะได้ความสัมพันธ์คือ  
 

Vระยะยาว x P       =     Vระยะยาว 
 

 

หรือเขียนสั้นๆ  
 

จะเห็นว่าการหาคําตอบโดยการยกกําลังเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จะทําให้ได้ผล
ลัพธ์ของเวคเตอร์ระยะยาวเท่ากันคือ 0.33  และ 0.67 ดังนั้น จะใช้วิธีการหาคําตอบเวคเตอร์ระยะ
ยาวโดยใช้สูตร  V x P  =  V   

ในที่นี้การหาความน่าจะเป็นในระยะยาวจะมีรายละเอียดเฉพาะกรณีที่มี 2 สถานะเท่าน้ัน 
แต่หากโจทย์ปัญหามีจํานวนสถานะมากกว่า 2 สถานะก็จะใช้หลักการหาคําตอบเหมือนกัน แต่จะ
แตกต่างกันในขั้นตอนการแก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ในบทนี้จะขอกล่าวถึงเพียง
ตัวอย่างการหาคําตอบกรณี 2 สถานะ ดังตัวอย่างที่ 6.13 และ 6.14  

 
ตัวอย่างที่ 6.13 จากโจทย์ตัวย่างที่ 6.10 การโยกย้ายของประชากรใน 2 เขต คือ เขตหมากแข้ง (S1) 
และเขตหนองสําโรง (S2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 จากที่สร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงและ
เวคเตอร์ความน่าจะเป็นมาแล้ว  

จงพยากรณ์หา   
1)  ความน่าจะเป็นระยะสั้น ที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในหมากแข้งและเขตหนองสําโรง ในปี 

พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เท่าใด  
2)  ความน่าจะเป็นในระยะยาว เมื่อไม่มีการโยกย้ายประชากรแล้ว ว่าจะมีประชากรที่อาศัย

อยู่ในเขตหมากแข้งและเขตหนองสําโรงเท่าใด 
 

วิธีทํา  
จากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง        0.9    0.10.5    0.5   

 

1) หาความน่าจะเป็นในระยะสัน้  
จากสูตร             Vอนาคต    =  Vปัจจุบัน   x   P 

จากเวคเตอร์ปัจจุบันปี 2555;   V    0.8     0.2   
 

1.1) หาความน่าจะเป็นที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหมากแข้งและเขตหนองสําโรง ในปี 
พ.ศ. 2556  

V x P    =     V 
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ปรับสูตรได้ดังนี้ V         P  
จาก  V        0.8     0.2  

แทนค่าตามสูตร จะได้ V        0.8    0.2     0.9      0.10.5     0.5  
 V       0.8  0.9 0.2 0.5      0.8 0.1 0.2 0.5   V       0.72 0.1      0.08 0.1   V         0.82     0.18    

 

ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหมากแข้ง และเขตหนองสําโรงในปี 
พ.ศ. 2556 คิดเป็น 82% และ 18% ตามลําดับ 

 

1.2) หาความน่าจะเป็นที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหมากแข้งและเขตหนองสําโรง ในปี 
พ.ศ. 2557  

ปรับสูตรได้ดังนี้ V         P  
จาก  V        0.82    0.18  

แทนค่าตามสูตร จะได้ V       0.82    0.18     0.9      0.10.5     0.5  
 V       0.82 0.9 0.18 0.5    0.82 0.1 0.18 0.5   V       0.738 0.09      0.082 0.09   V         0.828    0.172   

ดังนั้น  ความน่าจะเป็นที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหมากแข้ง และเขตหนองสําโรงในปี 
พ.ศ. 2557 คิดเป็น 82.8% และ 17.2% ตามลําดับ 

 
2) หาความน่าจะเป็นในระยะยาว  

 

สมมติให้เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในระยะยาว/สภาวะคงที่            
 จากสูตร    V    P     V   
 

 แทนค่า             
0.9      0.10.5     0.5                          

จะได้       0.9 0.5    0.1 0.5        

ค่าด้านซ้ายมีค่าเท่ากับค่าด้านขวา ซึ่งมี 2 ค่า จึงแยกออกมาเป็น 2 สมการ 

น่ันคือ     0.9 0.5             ………….. (1) 
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   0.1 0.5            ………….. (2) 
 

จากคุณสมบัติของเวคเตอร์ผลรวมของค่าความน่าจะเป็นจะเท่ากับหนึ่ง 
ทําให ้             1   

และ                      1    

แทนค่า   ในสมการที่ (1) 

จะได้   0.9 0.5 1         0.9 0.5 0.5         

        0.4 0.5              

            0.4            0.5 

                 0.6            0.5 

                                     ..       0.83 

แทนค่า   ในสมการที่ (2) 

       0.1 0.83 0.5           

              0.083 0.5           

                        0.5       0.083 

                             0.5       0.083 

                                             . .    0.166 0.17 

 

              น่ันคือ       ระยะยาว    0.83     0.17  

ดังนั้น  ในระยะยาวความน่าจะเป็นที่จะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตหมากแข้งและเขตหนอง
สําโรงคิดเป็น 83%  และ 17% ตามลําดับ     

 
ตัวอย่างที่ 6.14 จากโจทย์ตัวย่างที่ 6.11 การเปลี่ยนแปลงของยอดขายของธุรกิจนํ้าอัดลม 2 บริษัท 
คือน้ําอัดลมโค๊ก (S1) และเป๊บซี่ (S2) ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 ซึ่งได้สร้างเมตริกซ์การ
เปลี่ยนแปลงและเวคเตอร์ความน่าจะเป็นแล้ว 
  

จงพยากรณ์หา 
1)  ความน่าจะเป็นระยะสั้น หรือส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊ก

และเป็บซี่ในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557  
2)  ความน่าจะเป็นในระยะยาว หรือส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊ก

และเป็บซี่  
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วิธีทํา  
จากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง         P     0.83    0.170.27    0.73   

จากเวคเตอร์ปัจจุบันปี 2555;    V   0.525    0.475   
 

1) หาความน่าจะเป็นในระยะสัน้  
จากสูตร    Vอนาคต  = Vปัจจุบัน   x   P 
 

1.1) หาความน่าจะเป็นหรือส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊กและเป็บซี่
ในปี พ.ศ. 2556  

ปรับสูตรได้ดังนี้ V         P  
จาก  V        0.525     0.475  

แทนค่าตามสูตร จะได้ V       0.525    0.475     0.83      0.170.27     0.73  V      0.525  0.83 0.475 0.27        0.525 0.17 0.475 0.73  V       0.436 0.128      0.089 0.347     V         0.564     0.436    
 

ดังนั้น  ส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊กและเป็บซี่ในปี พ.ศ. 2556 คิด
เป็น 56.4% และ 43.6% ตามลําดับ 

 

1.2) หาความน่าจะเป็นหรือส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊กและเป็บซี่
ในปี พ.ศ. 2557  

ปรับสูตรได้ดังนี้ V         P  
จาก  V        0.564   0.436  

แทนค่าตามสูตร จะได้ V        0.564    0.436     0.83      0.170.27     0.73  V       0.564  0.83 0.436 0.27        0.564 0.17 0.436 0.73  V       0.468 0.118      0.096 0.318     V         0.586     0.414    



 บทท่ี 6  ตัวแบบมาร์คอฟ 307 

ดังนั้น  ส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊กและเป็บซี่ในปี พ.ศ. 2557 คิด
เป็น 58.6% และ 41.4% ตามลําดับ 

 
2) หาความน่าจะเป็นในระยะยาว  

 

สมมติให้เวคเตอร์ความน่าจะเป็นในระยะยาว/สภาวะคงที่            
 จากสูตร    V    P     V   
 

 แทนค่า             
0.83      0.170.27     0.73                   

 จะได้       0.83 0.27    0.17 0.73        

ค่าด้านซ้ายมีค่าเท่ากับค่าด้านขวา ซึ่งมี 2 ค่า จึงแยกออกมาเป็น 2 สมการ 

น่ันคือ     0.83 0.27             ………….. (1) 

   0.17 0.73            ………….. (2) 
 

จากคุณสมบัติของเวคเตอร์ผลรวมของค่าความน่าจะเป็นจะเท่ากับหนึ่ง 
ทําให ้             1   

และ                      1    

แทนค่า   ในสมการที่ (1) 

จะได้   0.83 0.27 1           0.83 0.27 0.27         

              0.56 0.27          

            0.56           0.27 

                 0.44           0.27 

                                       ..               0.614 

แทนค่า   ในสมการที่ (2) 

       0.17 0.614 0.73             

                   0.1043 0.73           

                               0.73        0.1043 

                                    0.27        0.1043 

                                                        . .     
                                                    0.386  
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                     น่ันคือ          ระยะยาว    0.614     0.386  
 

ดังนั้น  ส่วนแบ่งการตลาดในระยะยาวของน้ําอัดลมย่ีห้อโค๊กและเป็บซี่ คิดเป็น 61.4% และ 
38.6% ตามลําดับ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดของน้ําอัดลมโค๊กและเป๊ปซี่พบว่า เดิมในปี พ.ศ. 
2555 นํ้าอัดลมโค๊กมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 52.5% ส่วนเป๊บซี่มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็น 47.5% 
เมื่อหาส่วนแบ่งการตลาดในระยะสั้นในปี พ.ศ. 2556, ปี พ.ศ. 2557 และในระยะยาว พบว่า 
นํ้าอัดลมย่ีห้อเป๊บซี่มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงเรื่อยๆ จาก 43.6% เหลือ 41.4% และในระยะยาว
เหลือเพียง 38.6% จากประโยชน์ของการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดด้วยการคาดคะเนด้วยตัวแบบ
มาร์คอฟ ทําให้นํ้าอัดลมเป๊บซี่ต้องทบทวนกลยุทธ์การโฆษณาและกลยุทธ์การตลาดอ่ืนๆ ของตัวเองว่า 
มีข้อบกพร่องอย่างไร รวมถึงส่วนผสมทางการตลาดรายการอื่นๆ ที่สําคัญว่าสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เพราะอย่างน้อยการทบทวนข้อผิดพลาดในการดําเนินงานของบริษัทจะช่วยลด
ช่องว่างส่วนแบ่งการตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 
6.6  บทสรปุ 
 

 ตัวแบบมาร์คอฟ เป็นตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่ช่วยพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิด
สถานะใดสถานะหนึ่งในอนาคตเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เป็นตัวแบบที่ไม่แสดงการตัดสินใจโดยตรง 
แต่จะให้ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้ผู้บริหารทําการตัดสินใจคาดการณ์เหตุการณ์หรือ
สถานะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แม่นยําขึ้น โดยการใช้เทคนิคความน่าจะเป็นมาพยากรณ์หาความ
น่าจะเป็น (Probability) ในการเกิดสถานะ (State) ใดสถานะหนึ่งในอนาคตในลักษณะของโจทย์
ปัญหาต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
รูปแบบของตัวแบบมาร์คอฟ สามารถแสดงได้ใน 2 รูปแบบ คือ เมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
(Transition Matrix) และไดอะแกรมหรือลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) ส่วนการพยากรณ์ความ
น่าจะเป็นในอนาคต และถ้าเป็นการพยากรณ์ในระยะสั้นสามารถนําเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงไปคูณ
กับเวคเตอร์ความน่าจะเป็น ส่วนการพยากรณ์ในระยะยาวจะคํานวณได้ตามสูตร ซึ่งต้องใช้หลักการ
คูณเวคเตอร์กับเมตริกซ์ และการแก้สมการเบื้องต้นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 
 ทั้งนี้มีการนําตัวแบบมาร์คอฟไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่หลากหลาย ได้แก่ ศึกษาอัตราการ
ได้มาและการสูญเสียลูกค้าให้แก่คู่แข่งในอนาคต วิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
ในอนาคตได้ ช่วยหาดุลยภาพของตลาดในอนาคต เพ่ือกําหนดจํานวนปริมาณตามความต้องการซื้อใน
อัตราที่เหมาะสม ช่วยตัดสินใจวางแผนเลือกกลยุทธ์การตลาด เอาชนะคู่แข่งขันทางการตลาด 
วิเคราะห์ลูกหน้ี แนวโน้มโอกาสของลูกหน้ีในอนาคต ช่วยวางแผนกําลังคนของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
 
1. ถ้าวันนี้คุณเป็นต่อมาทํางานสาย วันรุ่งขึ้นโอกาสที่เขาจะมาทํางานตรงเวลาเท่ากับ 75% แต่ถ้า
วันนี้เขามาทํางานตรงเวลาโอกาสที่เขาจะมาสายเท่ากับ 60%  

1.1 จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
1.2 จงสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
1.3 ถ้าวันนี้คุณเป็นต่อมาตรงเวลา อยากทราบว่าอีก 2 วันข้างหน้าหรือวันมะรืน โอกาสท่ีเขาจะ

มาทํางานตรงเวลาคิดเป็นเท่าไร 
1.4 จงหาความน่าจะเป็นในระยะยาวว่าคุณเป็นต่อจะมีโอกาสมาทํางานตรงเวลา คิดเป็นเท่าไร 

 
2. คุณสมชาย ทํางานในบริษัทแห่งหนึ่งในย่านสีลม กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นย่านที่การจราจรติดขัด
มาก การเดินทางไปทํางานในแต่ละวันของคุณสมชายจะเลือกวิธีการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในแต่ละวัน ก่อนการตัดสินใจเลือกวิธีการเดินทาง  คุณสมชายจะฟังข่าวรายงานสภาพ
การจราจรจาก จส.100  ซึ่งถ้าวันใดรถติดคุณสมชายจะเลือกเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS  และถ้าวันใด
รถไม่ติดคุณสมชายจะเลือกขับรถยนต์ส่วนตัวไปทํางาน  และจากสถิติการรายงานจราจรที่ผ่านมา
พบว่า  ถ้าวันนี้รถไม่ติดโอกาสที่วันพรุ่งนี้รถจะติดเท่ากับ 40%  และถ้าวันนี้รถติดโอกาสที่วันพรุ่งนี้รถ
จะไม่ติดเท่ากับ 50%    

2.1 จงสร้างเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลง (Transition Matrix)    
2.2 จงสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
2.3 ถ้าวันนี้รถติด  อยากทราบว่าอีก 2 วันข้างหน้าหรือวันมะรืน โอกาสที่คุณสมชายจะ

เดินทางทํางานโดยรถไฟฟ้า BTS คิดเป็นเท่าไร  
2.4 จงหาว่าในระยะยาว โอกาสท่ีคุณสมชายจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปทํางานคิดเป็น

เท่าไร  
 

3. จากเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ จงหาความน่าจะเป็นในสภาวะคงที่/ระยะยาว 
 
 3.1      3.2    
 
 
 

4. สมมติว่ามีบริษัทผู้ผลิตเครื่องเบียร์อยู่ 3 บริษัท คือ บริษัท A, B และ C ซึ่งทั้ง 3 บริษัทต่าง
แข่งขันกันหรือแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันมาโดยตลอด สมมติว่าจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคในรอบ 1 ปี ส่งผลให้มีเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงการซื้อเบียร์จากทั้ง 3 บริษัท เป็นดังนี้  
 
 

0.2        0.8 

0.7        0.3 

0.3        0.7 

0.6        0.4 
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ถ้าในปี พ.ศ. 2555 พบว่าความน่าจะเป็นของส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตเบียร์ของบริษัท A, 
B และ C คิดเป็นเป็น 0.3  0.4  และ 0.3 ตามลําดับ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัททั้งสามไม่
เปลี่ยนแปลง 

4.1 จงหาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทผู้ผลิตเบียร์ทั้งสามบริษทัในปี พ.ศ. 2556 
4.2 จงหาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทผู้ผลิตเบียร์ทั้งสามบริษทัในปี พ.ศ. 2557 

 
5. สมมติว่าในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าในจังหวัดอุดรธานี มีการแข่งขันกันจาก
ผู้ค้ารายใหญ่ 3 ราย ได้แก่ เทสโก้โลตัส  บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และต้ังง่ีสุ่น จากการสํารวจส่วนแบ่ง
การตลาดในเดือนมกราคม พบว่าห้างสรรพสินค้าทั้ง 3 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 35%, 35% 
และ 30% ตามลําดับ จากการสํารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อสินค้า
จากห้างสรรพสินค้าจากรายหนึ่งไปเป็นอีกรายหนึ่ง แสดงได้ดังเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

 
 
 

P    = 
 
 
 

5.1 จงหาส่วนแบ่งการตลาดของห้างสรรพสินคา้ทั้งสามรายในเดือนกุมภาพันธ์ 
5.2 จงหาส่วนแบ่งการตลาดของห้างสรรพสินคา้ทั้งสามรายในเดือนมีนาคม 

 

6. สมมติว่าบริษัทยาสีฟันไทย จํากัด เป็นผู้ผลิตยาสีฟันยี่ห้อดอกบัว ออกจําหน่ายเพ่ือแข่งขันกับ
บริษัทคู่แข่ง อีก 2 รายคือ ผู้ผลิตยาสีฟันยี่ห้อฟันสวย และยี่ห้อฟันขาว จากการสํารวจตลาดใน
ระหว่างปีได้ข้อมูล ดังนี้ 
 ยี่ห้อดอกบัวรักษาลูกค้าเดิมได้ 75% เสียให้กับย่ีห้อฟันสวย 10% และเสียให้กับย่ีห้อฟันขาว 15% 
 ยี่ห้อฟันสวยรักษาลูกค้าเดิมได้ 80%  เสียใหก้ับย่ีห้อดอกบวั 15%  และเสียให้กับย่ีห้อฟันขาว 5% 
 ยี่ห้อฟันขาวรกัษาลูกค้าเดิมได้ 70%  เสียใหก้ับย่ีห้อฟันสวย 20%  และเสียให้กับย่ีห้อดอกบัว 10% 

6.1 จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
6.2 จงสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
6.3 จงหาว่าในสิ้นปียาสีฟันทั้ง 3 ย่ีห้อจะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นเท่าใด ถ้าทราบว่าเมื่อ

ต้นปียาสีฟันดอกบัว และฟันสวย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากัน คือ ยี่หอ้ละ 30%  

A         B          C 

0         0.9        0.1 

0.5       0          0.5 

0.4       0.6        0 

A 

B 

C 

0.75        0.15        0.10   
0.20        0.70        0.10 

0.10        0.15        0.75 

โลตัส 

บ๊ิกซ ี

ต้ังง่ีสุ่น 

โลตัส         บ๊ิกซี       ต้ังง่ีสุ่น 
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7. สมมติว่าในธุรกิจกระดาษ มีผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อยู่ 3 ย่ีห้อ ได้แก่ ผู้ผลิตกระดาษยี่ห้อ 
Double A, Quality และ Idea Green ซึ่งผู้ผลิตกระดาษทั้งสามยี่ห้อทราบว่าดีว่าลูกค้าอาจ
เปลี่ยนแปลงการซื้อสินค้าย่ีห้อหนึ่งไปเป็นอีกย่ีหนึ่งได้ ทั้งนี้เน่ืองมาจากผลของการโฆษณาหรือความ
ไม่พอใจในการให้บริการ หรือจากเหตุอ่ืนๆ ได้ ถ้าผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงความ
เคลื่อนไหวของลูกค้าจากย่ีห้อหนึ่งในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ปรากฏดังตารางข้างล่าง และเพื่อให้การ
คํานวณเป็นไปได้ง่าย จะสมมติให้ปริมาณลูกค้าคงที่ 
 

ยี่ห้อ 
จํานวนลูกค้า (คน) ความเคลื่อนไหวของลูกค้า 
เดือน 
ม.ค. 

เดือน 
ก.พ. 

เสียให ้ ได้จาก 
Aa Quality Idea Aa Quality Idea 

Aa 500 450 0 50 100 0 50 50 
Quality 250 250 100 0 50 75 0 75 
Idea 250 300 25 50 0 50 75 0 
 

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
7.1 จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
7.2 จงสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
7.3 ในเดือนมีนาคม ผูผ้ลิตกระดาษแต่ละรายจะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นเท่าไร 
7.4 ในเดือนเมษายน ผู้ผลิตกระดาษแต่ละรายจะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นเท่าไร 

 
8. สมมติว่าร้านขายอาหารตามสั่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชัฏอุดรธานี มีคู่แข่งที่สําคัญ 3 ร้าน 
ได้แก่ ร้านตุ๊บป่อง ร้านเจ๊แดง และร้านข้าวใหม่ ซึ่งในปัจจุบันทั้ง 3 ร้านมีส่วนแบ่งการตลาด เป็น 0.4  
0.35 และ 0.25 ตามลําดับ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีซึ่งเป็นวัยรุ่น 
ไม่ยึดติดกับร้านใดร้านหนึ่ง และพบว่า ลูกค้ามักจะเปลี่ยนร้านเพื่อชิมรสชาติของอาหารไปเรื่อยๆ จาก
การสํารวจลูกค้าระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า 
 ร้านตุ๊บป่อง สามารถรักษาลกูค้าเก่าไว้ได้ประมาณ 55% อีก 20% ลูกค้าจะเปลี่ยนไปเป็น
ร้านเจ๊แดง และอีก 25% จะเปลี่ยนไปเป็นร้านข้าวใหม่  
 ร้านเจ๊แดง สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ประมาณ 60% อีก 25% ลูกค้าจะเปลี่ยนไปเป็นร้าน
ข้าวใหม่ และอีก 10% จะเปลี่ยนไปเป็นร้านเจ๊แดง 

ร้านขา้วใหม่ สามารถรักษาลกูค้าเก่าไว้ได้ประมาณ 50% อีก 30% ลูกค้าจะเปลี่ยนไปเป็น
ร้านเจ๊แดง และอีก 20% จะเปลี่ยนไปเป็นร้านข้าวใหม่  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
8.1 จงสร้างเมตริกซ์การเปลี่ยนแปลง 
8.2 จงสร้างลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov Chain) แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
8.3 ส่วนแบ่งการตลาดของร้านอาหารทั้ง 3 ร้านซึ่งเป็นคู่แข่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 
8.4 ส่วนแบ่งการตลาดของร้านอาหารทั้ง 3 ร้านซึ่งเป็นคู่แข่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 
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2. อธิบายลักษณะของผู้มารับบริการหรือลูกค้าได้ 
3. อธิบายลักษณะของหน่วยบริการหรือผู้ให้บริการได้ 
4. บอกลักษณะของระบบแถวคอยแบบต่างๆ ได้ 
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6. สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และแจกแจงได้ว่าโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้มีลักษณะเป็น

ตัวแบบแถวคอยแบบใด พร้อมทั้งเลือกใช้สูตรการคํานวณต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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2. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ เทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพ่ือจําแนกลักษณะตัว
แบบแถวคอยให้ถูกต้อง การเลือกใช้สัญลักษณ์และสูตรคํานวณให้ตรงตามลักษณะของตัวแบบ
แถวคอยในลักษณะต่างๆ จากโจทย์ปัญหาที่กําหนดให้โดยละเอียด  

3. แสดงตัวอย่างการคํานวณ พร้อมทั้งแปลความอธิบายการคํานวณตัวแบบแถวคอย
พ้ืนฐาน และการประยุกต์ใช้ตัวแบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจ โดยใช้โจทย์ปัญหาที่กําหนดให้ใน
เอกสารประอบการสอน และแบบฝึกหัดท้ายบทอย่างละเอียด 

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ตัวแบบแถวคอยในลักษณะ
ต่างๆ และการประยุกต์ใช้ตัวแบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจ การเลือกใช้สัญลักษณ์และสูตรการ
คํานวณให้ถูกต้อง โดยใช้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาและในแบบฝึกหัดท้ายบท 

5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีใน
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตลอดจนการคํานวณตามสูตรการคํานวณ และการแปลความหมายจาก
ผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

6. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการแก้ปัญหาตัวแบบในลักษณะต่างๆ 
นอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่
ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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ตัวแบบแถวคอย 
 
 

7.1  บทนํา 
 การรอคอยเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมในแต่ละวัน มีทั้งการรอคอยที่เกี่ยวกับบุคคลและสิ่งของ ซึ่ง
การรอคอยที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น เข้าคิวรอซื้ออาหารในโรงอาหาร เข้าคิวรอชําระเงินกับแคชเชียร์
ในห้างสรรพสินค้า เข้าคิวซื้อต๋ัวชมภาพยนตร์ เข้าคิวรับบริการของธนาคาร เข้าคิวรอรับบริการตรวจ
รักษาจากแพทย์ เป็นต้น และยังมีลักษณะการเข้าคิวในลักษณะอื่นๆ ที่เป็นการรอคิวของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือสิ่งของ เช่น การเข้าคิวเครื่องจักรเพ่ือรอการซ่อมแซม  หรือการเข้าคิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือรอการซ่อม เอกสารที่รอการจัดพิมพ์ พัสดุที่รอการจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการรอคอย
ที่จัดเรียงกันอยู่ในรูปแถวคอย (Queue) เช่น รอเติมแก็ส รอจ่ายเงินช่องเก็บเงินผ่านทางด่วน รอกด
เงินที่เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) เป็นต้น และการรอคอยที่ไม่ได้เรียงเป็นแถวคอยแต่ใช้สิ่งอื่นสร้าง
แถวคอยแทน เช่น บันทึกแจ้งเครื่องจักรขัดข้อง บันทึกแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงมาก ฉะนั้น หากผู้ประกอบการใดสามารถ
วางแผนหรือให้บริการลูกค้าได้เร็วและทันใจลูกค้าที่สุด จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้ก่อน แต่ทั้งนี้การ
ให้บริการลูกค้าต้องเป็นไปภายใต้การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน ซึ่งผู้ประกอบการจึงควร
นําเทคนิคตัวแบบแถวคอยมาปรับใช้เพ่ือตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเกี่ยวกับระบบแถวคอย หรือ
ควรบริหารจัดการกิจการด้านการบริการลูกค้าอย่างไร ลูกค้าจึงจะพอใจมากที่สุด ภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีต้นทุนตํ่าสุด   
 Anderson (2013: 656) กล่าวว่าทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) พัฒนาขึ้นครั้งแรกใน
ปี ค.ศ. 1900 หรือ พ.ศ. 2443 โดย เอ.เค. เออร์แลง (A.K Erlang) วิศวกรโทรคมนาคมชาวเดนมาร์ก 
เพ่ือแก้ไขปัญหาระยะเวลาในการรอคอยของผู้ใช้โทรศัพท์ และหลังจากนั้นทฤษฎีแถวคอยได้มีการ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างแพร่หลาย กับปัญหามีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และยังกล่าวอีกว่า ตัว
แบบแถวคอย เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการให้บริการหรือ
การจัดการแถวคอยสําหรับผู้บริหารได้อย่างดี เป็นการบริหารเวลาที่อยู่ในรูปแบบแถวคอย 
 ขณะที่ Bierman (1986: 529) อ้างในไอยเรศ (2543: 175) กล่าวว่า ทฤษฎีแถวคอย 
หมายถึง กระบวนการนําเสนอหลักการให้บริการแก่ลูกค้าที่ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและส่งผลให้
องค์การเกิดการประหยัดสูงสุด 
 ส่วนสุทธิมา (2555: 310) กล่าวว่า ตัวแบบแถวคอยเป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่ใช้วิเคราะห์
ปัญหาแถวคอย ขึ้นอยู่กับลักษณะในด้านต่างๆ ของระบบแถวคอยที่กําลังศึกษา ได้แก่ ด้านระบบ
แถวคอย ด้านลูกค้า และด้านหน่วยให้บริการ และยังขึ้นอยู่กับเง่ือนไขอื่นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าของระบบท ี่กําลังศึกษาด้วย  
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 ขณะที่กัลยา (2553: 207-208) กล่าวว่า การศึกษาตัวแบบแถวคอยมีเป้าหมายที่จะจัดให้มี
ผู้ให้บริการพอเพียงกับผู้รับบริการ กรณีจัดให้มีผู้ให้บริการน้อยเกินไปย่อมทําให้เกิดแถวคอยยาว อาจ
ทําให้สูญเสียลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่มีเวลารอหรือเกิดความเบื่อหน่ายในการรอ จึงทําให้สูญเสีย
รายได้ แต่ถ้าจัดให้มีผู้บริการมากเกินไป จนไม่เกิดแถวคอยเลยหรือมีพนักงานว่าง ก็จะทําให้ธุรกิจมี
รายจ่ายทั้งด้านค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้นทุนเครื่องมือที่ใช้ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาตัวแบบ
แถวคอยคือ การหาจํานวนหน่วยให้บริการหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะทําให้
ค่าใช้จ่ายรวมตํ่าสุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายในการรอคอย  
 ซึ่งสอดคล้องกับเกรียงศักด์ิ (2548: 127) ที่กล่าวว่า เป้าหมายสําคัญของการแก้ปัญหาตัว
แบบแถวคอย คือ การช่วยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ได้แก่ เวลาและค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าด้านการบริการมากที่สุด 
 และยังสอดคล้องกับวินัย (2551: 193) ที่ได้สรุปต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบแถวคอย มี 2 
ประการ คือ (1) ต้นทุนของเวลาที่รอคอย (Cost of Waiting Time) ซึ่งเกิดกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ในรูปของค่าเสียโอกาสของเวลาที่ใช้ในการรอคอย และค่าความไม่สะดวกหรืออึดอัดใจที่ต้องรอคอย 
และ (2) ต้นทุนของการให้บริการ (Cost of Providing Service) ซึ่งเกิดกับผู้ให้บริการในรูปของค่า
การลงทุนต่างๆ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าจ้าง เงินเดือน เป็นต้น การศึกษาทฤษฎี
แถวคอยจึงเป็นประโยชน์ในการจัดการธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้ค่าคาดหวังของต้นทุนรวมของ
แถวคอยมีค่าน้อยที่สุด  
 จึงสรุปได้ว่า ตัวแบบแถวคอยเป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่นํามาใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการแถวคอย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการหรือลูกค้า และ
ผู้ให้บริหาร จํานวนช่องทางให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดให้มีผู้ให้
บริการเพียงพอกับผู้มารับบริการ โดยการหาจํานวนหน่วยให้บริการท่ีเหมาะสมกับจํานวนผู้มารับ
บริการ เพ่ือใช้ในการจัดการธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายในการรอคอยต่ําสุด  
 
7.2 องค์ประกอบและลักษณะของตัวแบบแถวคอย 

Anderson (2013: 656) กล่าวถึงลักษณะการดําเนินงานของระบบแถวคอยไว้ 6 ประการ ได้แก่  
1) ความน่าจะเป็นที่ไม่มีหน่วยให้บริการในระบบแถวคอย 
2) จํานวนเฉลี่ยของผู้รับบริการในแถวคอย  
3) จํานวนเฉลี่ยของผู้รับบริการในระบบแถวคอย ซึ่งเกิดจากจํานวนลูกค้าที่กําลังรอคอย

รวมกับจํานวนลูกค้าที่กําลังรับบริการ 
4) จํานวนเฉลี่ยของเวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในแถวคอย 
5) จํานวนเฉลี่ยของเวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในระบบแถวคอย ซึ่งเกิดจากเวลาที่

ผู้รับบริการรอคอยรวมกับเวลาที่ให้บริการ 
6) ความน่าจะเป็นของผู้มารับบริการเพื่อรอเข้ารับบริการ 
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 ซึ่งสอดคล้องกับกัลยา (2553: 208) ที่ได้สรุปลักษณะของระบบแถวคอยไว้เป็น 7 ส่วน ดังนี้ 
1) ลักษณะการจัดหน่วยให้บริการ 
2) ขนาดประชากรของผู้เข้ารับบริการ 
3) กฎเกณฑ์ในการให้บริการ 
4) จํานวนหน่วยให้บริการ 
5) ลักษณะการเข้ารับบริการ 
6) การแจกแจงของการเข้ารับบริการ 
7) การแจกแจงของเวลาในการให้บริการ 

 

จากลักษณะของตัวแบบแถวคอยที่มีการแจกแจงไว้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปรวบรวมได้เป็น 
3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของผู้มารับบริการ (The Arrival) ส่วนของผู้ให้บริการ (The Serve) และ
ลักษณะของระบบแถวคอย ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  

 

7.2.1 ส่วนของผู้มารบับริการ/ลูกคา้ (The Arrival) ประกอบด้วย  
1) จํานวนผู้เข้ารับบริการ/ลูกค้า มี 2 ประเภท คือ  

1.1) จํานวนลูกค้ามาได้ไม่จํากัด นับจํานวนไม่ถ้วน จะมาจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ เช่น 
จํานวนลูกค้าที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาล ลูกค้าที่ไปใช้บริการธนาคาร ห้างสรรพสินค้า รถยนต์ที่จะขึ้น
ทางด่วน เป็นต้น  

1.2) จํานวนลูกค้ามีจํานวนจํากัด นับจํานวนได้ถ้วน และมีจํานวนน้อย เช่น จํานวน
เครื่องจักรที่เข้ารับบริการซ่อมของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนเพียง 10 เครื่อง เป็นต้น 

 

2) ลักษณะการเขา้มารับบริการ มี 2 แบบ คือ  
2.1) การเข้ามารับบริการในอัตราที่คงที่ หมายถึง ผู้รับบริการหรือลูกค้าจะเข้ามา

รับบริการในอัตราที่สม่ําเสมอ เช่น ลูกค้าจะเข้ามารับบริการร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งช่ัวโมงละ 6 คน 
หรือเข้ามารับบริการทุกๆ 10 นาที ซึ่งจะสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า 

2.2) การเข้ามารับบริการแบบสุ่ม หมายถึง ผู้มารับบริการหรือลูกค้าจะเข้ามารับ
บริการแบบไม่สม่ําเสมอหรือไม่แน่นอน การมารับบริการของลูกค้าจะมาอย่างสุ่ม และเป็นอิสระจาก
กัน ลูกค้าจะมาเมื่อไรก็ได้ หรือการมารับบริการของลูกค้าคนท่ี 1 จะไม่มีผลต่อการมารับบริการของ
ลูกค้าคนท่ี 2 หรือ 3 เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะมีลูกค้ามารับบริการก่ี
คน และการเข้ามารับบริการของลูกค้าแต่ละคนจะเป็นอิสระต่อกัน ในการวิเคราะห์จึงต้องใช้ค่าเฉลี่ยของ
จํานวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ซึ่งต้องแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของการเข้ามารับบริการว่าเป็น
แบบใด  ข้อมูลการเข้ามารับบริการของลูกค้าแบบสุ่มมี 2 ลักษณะ คือ 
 2.2.1)  อัตราการเข้ารับบริการ คือ ผู้เข้ารับบริการหรือลูกค้าโดยเฉลี่ยก่ีคน
ต่อหนึ่งหน่วยเวลา เช่น จํานวนผู้มารับบริการตรวจจากแพทย์ 5 คนต่อช่ัวโมง หรือจํานวนลูกค้าผู้มา
รับบริการร้านสะดวกซื้อ 20 คนต่อช่ัวโมง  
 2.2.2)  เวลาระหว่างการเข้ามารับบริการ คือ เวลาห่างโดยเฉลี่ยระหว่างการ
เข้ามารับบริการในระบบของลูกค้าแต่ละคน ในระยะเวลาหนึ่งแล้วผู้ให้บริการสามารถจับค่าสถิติได้ว่า
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ลูกค้าจะมาช่วงเวลาละกี่คน เช่น รถยนต์ที่เข้ามารับบริการเติมนํ้ามันของปั้มนํ้ามันแห่งหนึ่งมีรถยนต์
เข้ารับบริการระยะเวลาห่างกัน 5 นาที แสดงว่า รถยนต์คันที่ 1 คันที่ 2 คันที่ 3 ฯลฯ จะมารับบริการ
ทุก 5 นาที น่ันคือ นาทีที่ 5 จะมีรถยนต์มา 1 คัน นาทีที่ 10 จะมีอีก 1 คัน และนาทีที่ 15 จะมาอีก 1 
คัน ไปเรื่อยๆ   
 

 ระบบแถวคอยส่วนใหญ่จะมีลักษณะการเข้ามารับบริการเป็นการสุ่ม และมีอิสระ
จากกัน น่ันคือ ลูกค้าที่เข้าไปรับบริการจะไม่ขึ้นอยู่กับการมารับบริการของลูกค้าคนก่อน หรือการ
มาถึงของลูกค้าไม่มีความแน่นอน ซึ่งจะมีรูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็น และการลักษณะการ
แจกแจงความน่าจะเป็นผู้มารับบริการที่นิยมใช้เพราะมีความใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริงของลูกค้ามาก
ที่สุด คือ การแจกแจงแบบปัวส์ซอง (Poisson Distribution) ซึ่งสามารถคํานวณความน่าจะเป็นที่จะ
มีลูกค้าเข้ามารับบริการ X ราย ได้ดังนี้ (สุทธิมา, 2555: 313) 

 

 P x  λ λXX!   ; x  = 1, 2, 3, …, n 

 
 โดยที่   P(x) = น่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าเข้ามารับบริการ X ราย (ค่าย่ิงมาก

แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีจํานวนผู้มารับบริการ
เท่ากับ X ราย) 

  x = จํานวนลูกค้าต่อหน่วยเวลา 
λ = อัตราการเข้ามารับบริการ x!  = x แฟคทอเรียล ซึ่งเท่ากับ (x) (x-1) (x-2) … (2) (1) 
e = 2.7183 โดยประมาณ 

 
3) พฤติกรรมของลูกค้าเมื่อมาถงึ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

3.1) ลูกค้ามีความอดทนในการรอ หรือมาถึงจะเข้าแถวรอไม่หนีไปไหนจนกว่าจะ
ได้รับบริการ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ให้บริการไม่จําเป็นต้องปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งพฤติกรรมลูกค้า
แบบน้ีจะพบได้น้อยในปัจจุบัน 

3.2) ลูกค้าไม่มีความอดทนในการรอคอย เมื่อมาถึงถ้าไม่ได้รับบริการหรือเมื่อเห็น
ว่าต้องเข้าแถวรอคอยนานจะไม่รอ จะเปลี่ยนใจไม่เข้ารับบริการ หากแต่ในปัจจุบันการทําธุรกิจอะไรก็
ตาม แม้จะเป็นผู้ริเริ่มหรือก่อต้ังธุรกิจประเภทนี้ก่อนหรือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดก็ตาม ผู้
ให้บริการก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะอีกไม่นานก็จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย และลูกค้าก็จะมีทางเลือกใน
การใช้บริการหลายแห่ง ดังนั้น หากผู้ให้บริการไม่มีการบริหารจัดการแถวคอยให้ดีแล้ว อาจเสียลูกค้า
หรือสูญเสียรายได้ในที่สุด 
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7.2.2 ลักษณะของหน่วยบริการหรอืผู้ให้บริการ (The Serve) มีองค์ประกอบ 3 ประการไดแ้ก่ 
1) จํานวนพนักงานหรือช่องทางการให้บริการ 
 จํานวนพนักงานที่หน่วยธุรกิจหรือผู้ให้บริการจัดไว้เพ่ือรอรับบริการลูกค้า โดยทั่วไป

มีทั้งแบบช่องทางเดียว (Single Channel) และแบบหลายช่องทาง (Multiple Channels) ซึ่งเจ้าของ
กิจการหรือผู้บริหารจะเลือกใช้แบบใดจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างเก่ียวกับผู้รับบริการ 
และลักษณะการให้บริการ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2) ขั้นตอนการให้บริการ มี 2 ลักษณะ คือ 
 2.1)  การบริการขั้นตอนเดียวแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการให้บริการที่รวมอยู่ ณ จุด

บริการหรือขั้นตอนบริการเดียว เช่น การรับชําระเงินในช่องทางออกของซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้าน
สะดวกซื้อ การชําระเงินช่องเก็บเงินผ่านทาง การเข้ารับบริการกดเงินกับเครื่อง ATM เป็นต้น 

 2.2)  การบริการหลายขั้นตอน การบริการจะมีหลายขั้นตอนจึงจะแล้วเสร็จ เช่น 
การเข้ารับบริการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีหลายขั้นตอน โดยข้ันแรกต้องทําบัตรประจําตัวผู้ป่วย
เพ่ือลงประวัติผู้ป่วยก่อน แล้วไปขั้นตอนการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ช่ังน้ําหนัก ตรวจความดัน 
เจาะเลือด เข้าพบแพทย์ รับยาและชําระเงิน และตามลําดับขั้นตอนบริการอ่ืนๆ ไปเรื่อยๆ 

3) ระเบียบการให้บริการ  
 ระเบียบการให้บริการ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ระบบนั้นใช้ในการกําหนดว่าจะบริการ

แก่ลูกค้ารายใดก่อนรายใดหลัง ซึ่งต้องพิจารณาว่าระบบแถวคอยที่กําลังศึกษามีระเบียบการให้บริการ
แบบใด ได้แก่ 

 3.1)  การให้บริการลูกค้าที่มาก่อนได้รับบริการก่อน หรือ First Come First Serve 
(FCFS) เป็นการให้บริการที่ได้รับการยกย่องและยอมรับมากที่สุด 

 3.2)  การให้บริการลูกค้าที่มาทีหลังจะไดรับบริการก่อน หรือ Last Come First 
Serve (LCFS) ซึ่งเป็นระเบียบการให้บริการที่ไม่เป็นที่ยอมรับของการให้บริการโดยทั่วไป 

 3.3)  การให้บริการลูกค้าที่มีความจําเป็นมากกว่าจะได้รับบริการก่อน เช่น การ
ให้บริการของห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาล กล่าวคือ คนป่วยที่ถูกยิงหรือถูกแทงอาการสาหัสย่อมต้อง
ได้รับบริการก่อนคนป่วยที่มีอาการปวดศีรษะหรือเป็นไข้ธรรมดา แม้คนป่วยที่ปวดศีรษะหรือเป็นไข้
จะมาก่อน เพราะการให้บริการของโรงพยาบาลจะให้บริการตามอาการหรือความจําเป็น หรือผู้ป่วยที่
มีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าจะได้รับบริการก่อนนั่นเอง 

4) ความยาวของแถวคอย   
 ความยาวของแถวคอยพิจารณาได้จากพ้ืนที่ในระบบแถวคอยว่าจํากัดหรือไม่จํากัด 

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 4.1)  ความยาวแถวคอยจํากัด หมายถึง พ้ืนที่ในระบบแถวคอยมีจํากัด ทําให้ผู้มา

รับบริการ หรือลูกค้าไม่มีที่จะยืนหรือเข้าแถวรอคอย ทําให้มีจํานวนลูกค้าในแถวคอยมีจํากัดไปด้วย 
เช่น ร้านเสริมสวยที่มีเก้าอ้ีไว้รอรับบริการเพียง 5 ตัว  
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 4.2)  ความยาวแถวคอยไม่จํากัด หมายถึง พ้ืนที่ในระบบแถวคอยมีไม่จํากัด ทําให้
ผู้มารับบริการมีไม่จํากัดด้วย เช่น การเข้ารับบริการช่องทางเก็บเงินผ่านทางของทางด่วน  ซึ่งผู้เข้ารับ
บริการสามารถรอรับบริการได้ในพื้นที่ไม่จํากัดตามเส้นทางของถนน 

5) เวลาที่ใช้ไปในการให้บริการ 
 เวลาที่ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละราย ปกติจะไม่เท่ากัน แต่มีหลายกรณีที่

เท่ากัน โดยเฉพาะการให้บริการในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องใช้เวลา
แปรรูปวัตถุดิบเท่าๆ กันทุกหน่วย มีข้อสมมติฐานว่า การให้บริการลูกค้าแต่ละรายมีการแจกแจง
แบบเอ็กโพเนนเชียล (Exponential Distribution) ซึ่งมี 2 ลักษณะ 

5.1) อัตราการให้บริการแบบคงที่ หมายถึง การให้บริการผู้รับบริการหรือลูกค้าแต่
ละคนจะใช้เวลาเท่ากัน ดังนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายในแต่ละ 1 หน่วยเวลา จะให้บริการลูกค้าได้
เท่ากัน เช่น เครื่องจักรในโรงงานแต่ละตัวจะปิดฝาขวดได้ในอัตราที่เท่ากัน คือ การปิดฝาขวดแต่ละ
ขวดจะใช้เวลา 3 วินาทีเท่ากัน ดังนั้น การให้บริการในอัตราที่คงที่จะปิดฝาขวดได้ 1 ขวดทุก 3 วินาที 
หรือ 1 นาที (60 วินาที) ปิดฝาขวดได้ 20 ขวด  

5.2) อัตราการให้บริการแบบสุ่ม หมายถึง การให้บริการลูกค้าแต่ละรายจะใช้เวลา
ไม่เท่ากัน ดังนั้น ผู้ให้บริการแต่ละรายใน 1 หน่วยเวลาจะให้บริการลูกค้าได้ไม่เท่ากัน เช่น แม่ค้าขาย
อาหารตามสั่งจะให้บริการลูกค้าบางราย 5 นาที บางราย 10 นาที ดังนั้น ในการวิเคราะห์ระบบ
แถวคอยต้องใช้ค่าเฉลี่ยการให้บริการ โดยต้องทราบการแจกแจงของข้อมูลการให้บริการด้วย 
  การเก็บข้อมูลในการให้บริการ จะสามารถทราบได้เพียงระยะเวลาในการให้บริการ 
(Service Time) แต่ในการวิเคราะห์จําเป็นต้องเปลี่ยนเวลาในการให้บริการเป็นอัตราการให้บริการ   
ซึ่งระบบแถวคอยส่วนใหญ่จะมีเวลาที่ใช้ในการให้บริการเป็นแบบสุ่ม โดยมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์
โพเนนเชียล เพราะสอดคล้องกับปัญหาแถวคอย ที่มีค่าความน่าจะเป็นของเวลาที่ให้บริการซึ่งเป็นตัว
แปรสุ่มต่อเนื่อง โดยมีฟังก์ช่ันคือ 

        สําหรับ x ≥ 0  และ μ > 0 

  โดยที่ x = เวลาให้บริการ 
   μ = อัตราเฉลี่ยการให้บริการต่อหน่วยเวลา 
   e = 2.7183 โดยประมาณ 

 โดยท่ัวไปสามารถเปลี่ยนข้อมูลจากเวลาให้บริการเป็นอัตราการให้บริการได้ เมื่อการ
ให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียล โดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ เช่น  

 ในเวลา  5 นาที  แม่ค้าขายอาหารตามสั่งสามารถให้บริการลูกค้าได้ 1 คน  

 ถ้าเวลา 60 นาที แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง จะสามารถให้บริการลูกค้าได้  =   12  คน 
 ดังนั้น  อัตราการให้บริการจึงเท่ากับ  12 คนต่อช่ัวโมง  
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7.2.3 ลักษณะของระบบแถวคอย  แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี ้
1) ระบบแถวคอยช่องทางเดียว ขั้นตอนเดียว 
เป็นระบบแถวคอยขั้นพ้ืนฐานที่มีผูใ้ห้บริการ 1 ช่องทาง ที่ทํากิจกรรมหรือให้บริการ

เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ดังภาพที่ 7.1 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.1  แสดงระบบแถวคอยแบบช่องทางเดียวและขั้นตอนเดียว 
 

2) ระบบแถวคอยช่องทางเดียว หลายขัน้ตอน 
เป็นระบบแถวคอยที่มีผูใ้ห้บริการ 1 ช่องทาง แต่ไม่เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว 

ผู้รับบริการต้องเข้าสู่ขั้นตอนการให้บริการอื่นๆ ต่อไปตามลําดับขั้นตอน ดังภาพที่ 7.2 
 

 

ภาพที่ 7.2  แสดงระบบแถวคอยแบบช่องทางเดียวและหลายขั้นตอน 
 

3) ระบบแถวคอยหลายช่องทาง ขั้นตอนเดยีว 
เป็นระบบแถวคอยขั้นพ้ืนฐานที่มีผูใ้ห้บริการมากกว่า 1 ช่องทาง หรือต้ังแต่ 2 

ช่องทางขึ้นไป และในแต่ละช่องทางสามารถให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ดังภาพที่ 7.3 
 

 

ภาพที่ 7.3  แสดงระบบแถวคอยแบบหลายช่องทางและขั้นตอนเดียว 
 

 

ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 1 

ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 2    

แถวคอย ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 3 

 

 

☺ 

☺ 

☺ 

  ☺ ☺ 
ผู้ให้บริการ
ขั้นตอนที่ 1 

ผู้ให้บริการ
ขั้นตอนที่ 2   

แถวคอย แถวคอย 

   ผู้ให้บริการ ☺ ☺ ☺ 

แถวคอย 
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4) ระบบแถวคอยหลายช่องทาง หลายขัน้ตอน 
เป็นระบบแถวคอยที่มีผู้ให้บริการมากกว่า 1 ช่องทาง หรือต้ังแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป 

และในแต่ละช่องทางไม่สามารถให้บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว แต่ผู้รับบริการต้องเข้าสู่ขั้นตอน
การให้บริการอ่ืนๆ ต่อไปตามลําดับขั้นตอน เช่น การเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ที่มีขั้นตอนหลาย
ขั้นตอน และมีห้องตรวจเพื่อเข้าพบแพทย์ได้หลายห้อง เป็นต้น แสดงระบบแถวคอยได้ ดังภาพที่ 7.4  

 

 

ภาพที่ 7.4  แสดงระบบแถวคอยแบบหลายช่องทางและหลายขั้นตอน 
 

7.3  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหต์ัวแบบแถวคอย 
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ตัวแบบแถวคอย ได้แก่ 
λ = อัตราเฉลี่ยของการเข้ามารับบริการ หรือจํานวนผู้เข้ารับบริการต่อหน่วยเวลา  
μ = อัตราเฉลี่ยของการให้บริการหรือจํานวนลูกค้าโดยเฉลี่ยทีห่น่วยบริการให้บริการ

ได้ต่อหน่วยเวลา 
Lq =    จํานวนลูกค้าผู้รอคอยโดยเฉลี่ยในแถวคอย 
Ls =     จํานวนลูกค้าผู้รอคอยโดยเฉลี่ยทั้งระบบแถวคอย 
Wq = เวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในแถวคอย หรือเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้า 1 คนใช้ในการเข้า

แถวรอคอย 
Ws  =   เวลาที่ผู้รับบริการอยู่ในระบบแถวคอย หรอืเวลาเฉลี่ยที่ลกูค้าต้องเสียไปท้ังระบบ 

ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้ารอคอยอยู่ในแถวคอยรวมกับเวลาที่รับบริการ 
Pn = ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้รับบริการ n รายอยู่ในระบบ 
P0 = ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผู้เข้ามารับบริการ หรือความน่าจะเป็นที่ระบบจะว่าง  
ρ =    สัดส่วนของเวลาที่ผู้ให้บริการต้องทํางาน หรือความน่าจะเป็นในการให้บริการทั้ง

ระบบ หรือความน่าจะเป็นที่ระบบจะไม่ว่าง 

 
ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 1 

  
แถวคอย 

ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 2 

 

  

☺ 
ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 1 

ผู้ให้บริการ
ช่องทางที่ 2 ☺ 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 1 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 2 
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ทั้งนี้ หน่วยเวลาของ λ และ μ จะต้องเหมือนกัน กล่าวคือ หากอัตราเฉลี่ยของการเข้ารับบริการ 
(λ) เป็นต่อช่ัวโมง อัตราเฉลี่ยของการให้บริหาร (μ) จะต้องเป็นช่ัวโมงเหมือนกัน หรือ λ มีหน่วยเป็น
อัตราต่อนาที μ ก็ต้องมีอัตราเป็นต่อนาทีเช่นเดียวกัน เนื่องจากสัญลักษณ์ทั้งสองจะปรากฏในสูตร
คํานวณเพื่อการจัดการแถวคอยอื่นๆ แทบทุกสูตร  
 

หมายเหตุ   :   
 1)  สัญลักษณ์  λ  อ่านว่า แลมดา,  μ  อ่านว่า มิว, และ  ρ  อ่านว่า โรห์    
 2)  จํานวนลูกค้าที่มาถึงแล้วเข้าคิว เรียกว่า ลูกค้าอยู่ในแถวรอคอย (Lq) และจํานวนลูกค้า
อยู่ ณ จุดรับบริการ เรียกว่า ลูกค้ากําลังรับบริการ และจํานวนลูกค้าในแถวคอยและที่กําลังรับบริการ
รวมกันเรียกว่า จํานวนลูกค้าอยู่ในระบบแถวคอย (Ls) 
 3) เวลาที่ลูกค้ารอคอยเพื่อเข้ารับบริการในแถวคอย (Wq) และเวลาที่ลูกค้าใช้รับบริการ
รวมกันเรียกว่า เวลาที่ลูกค้ารอคอยทั้งระบบแถวคอย (Ws) 

 
7.4  ตัวแบบแถวคอยพืน้ฐานที่ทําการศึกษา 
 ในที่น้ีจะทําการศึกษาตัวแบบแถวคอยพื้นฐาน 2 ตัวแบบ คอื 

1. ตัวแบบแถวคอยขั้นตอนเดียว ช่องทางเดียว (M/M/1) ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 
(Single Channel – Single Phase System) 

2. ตัวแบบแถวคอยขั้นตอนเดียว หลายช่องทาง (M/M/S) ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 
(Multiple Channel – Single Phase System) 

 ซึ่งรายละเอียดในการศึกษาแต่ละตัวแบบมีดังนี้ 
 

7.4.1  ตัวแบบแถวคอยแบบ M/M/1 ไม่จํากัดความยาวแถวคอย  
1) ข้อสมมติฐาน    
ตัวแบบแถวคอยที่มีขั้นตอนเดียว ช่องทางเดียว ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 

(M/M/1) มีข้อสมมติฐาน ดังนี้  
1.1) มีจํานวนประชากรไม่จํากัด 
1.2) ระเบียบการให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน 
1.3) ลูกค้ามีทั้งประเภทที่อดทนและไม่อดทนในการรอคอย 
1.4) ไม่จํากัดความยาวแถวคอย  
1.5) ช่วงห่างระหว่างเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริการ มีการแจกแจงแบบแบบปัวส์ซอง   
1.6) ช่วงห่างระหว่างเวลาของการให้บริการ มีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียล  
1.7) รูปแบบของระบบแถวคอยเป็นแบบช่องทางเดียว – ขั้นตอนเดียว (Single 

Channel – Single Phase System) 
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2) สูตรการคํานวณแถวคอยแบบ M/M/1 ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 
 

2.1) จํานวนลูกค้าผู้รอคอยโดยเฉลี่ยในแถวคอย  (Lq) 
 
 

 

 

2.2) จํานวนลูกค้าผู้รอคอยโดยเฉลี่ยทั้งระบบแถวคอย (Ls) 
     
 
 
 
 

2.3) เวลาที่ลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 
  
 
 
 
 

2.4) เวลาที่ลูกค้ารอคอยในแถวคอย (Wq) 
 
 
 
 
 

2.5) ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผูร้ับบริการในระบบแถวคอย (P0) 
  
 
 
 

หรือ          P  1  
 
2.6) ความน่าจะเป็นที่มีผู้รับบริการ n รายภายในระบบแถวคอย (Pn) 

 
 
 
 

λ−μ
λ

=
s

L

λ−μ
=

1
W

s

( )λ−μμ
λ

=
q

W

μ
λ

−=1P
0

n

0n
PP ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
μ
λ

=

( )λ−μμ
λ

=
2

q
L



 

 

325 บทท่ี 7 ตัวแบบแถวคอย 

2.7) สัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 
 
 
 
 
 

ซึ่งการวิเคราะห์ตัวแบบแถวคอยแบบขั้นตอนเดียวและช่องทางเดียว (M/M/1) จะแสดงได้ดัง
ตัวอย่างที่ 7.1 ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 7.1  เครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) เครื่องหนึ่ง ของธนาคารแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏอุดรธานี ผู้จัดการได้เก็บรวบรวมข้อมูลในอดีตพบว่า เวลาที่เครื่อง ATM จ่ายเงินให้กับผู้รับบริการ
มีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเฉลี่ยคนละ 1 นาที และระยะเวลาห่างของผู้รับบริการมีการแจก
แจงแบบปัวส์ซองเฉลี่ย 30 คนต่อช่ัวโมง จงวิเคราะห์ช่วยผู้จัดการธนาคารแห่งนี้ว่า ควรพิจารณาเพิ่ม
เครื่อง ATM ณ จุดบริการน้ีหรือไม่ ถ้าเครื่อง ATM เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการวิเคราะห์
รายการดังนี้ 
      1)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในแถวคอย (Lq)   
      2)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 
      3)  เวลาที่ลูกค้ารอรอคอยในแถวคอย (Wq) 
      4)  เวลาที่ลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 

      5)  สัดส่วนของเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 
      6)  ค่าความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้า 5 คนในระบบแถวคอย (P5) 

วิธีทํา  

วิเคราะห์โจทย์  พบว่าเครื่อง ATM 1 เครื่อง มีลักษณะแถวคอยแบบช่องทางเดียวและ
ขั้นตอนเดียว เนื่องจากการเข้ารับบริการของลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ครั้งละ 1 คน และเป็นการ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการนี้ ดังนั้นจึงเป็นตัวแบบแถวคอยแบบ M/M/1 ไม่จํากัดความยาว
แถวคอย และพบว่า 
 อัตราการเข้ารับบริการ (λ)   =  30  คน/ช่ัวโมง   
 อัตราการให้บริการ (μ)       =    1  นาที/คน   =  60  คน/ช่ัวโมง   
 ทั้งนี้ อัตราการเข้ารับบริการและอัตราการให้บริการจะใช้หน่วยเวลาเหมือนกันคือ อัตราคนต่อ
ช่ัวโมง ทําการวิเคราะห์ระบบแถวคอยในรายการวิเคราะห์ต่างๆ โดยการแทนค่า λ และ μ   ตามสูตร
คํานวณต่างๆ ได้ดังนี้ 
  

1)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในแถวคอย (Lq)   

 จากสูตร     µ µ    

μ
λ

=ρ
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 แทนค่า        

      ,    0.5  คนอยู่ในแถวคอย 
  นั่นคือ ในเวลา 1 ช่ัวโมงจะมีลูกค้ารอคอยในแถวคอยจํานวน 0.5 คน  

 

2)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls)     

       จากสูตร     µ    

 แทนค่า        

      1   คนอยู่ในระบบ 
  นั่นคือ ในเวลา 1 ช่ัวโมงจะมีลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอยจํานวน 1 คน  

 

3)  เวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในแถวคอย (Wq) 

       จากสูตร     µ µ    

 แทนค่า        

      ,       0.0167   ช่ัวโมง 
  นั่นคือ ลูกค้า 1 คนใช้เวลาในการรอคอยในแถวคอยคนละ 0.0167 ช่ัวโมง หรือคิด

เป็น 0.0167 x 60 = 1.002 นาที หรือ 1 นาทีโดยประมาณ 
 

4)  เวลาที่ลูกค้ารอรอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 

       จากสูตร     µ    

 แทนค่า        

     0.033    ช่ัวโมง  
  นั่นคือ ลูกค้า 1 คนใช้เวลาในการรอคอยทั้งระบบแถวคอยคนละ 0.033 ช่ัวโมง 

หรือคิดเป็น 0.033 x 60 = 1.98 นาที หรือ 2 นาทีโดยประมาณ 
 

5)  สัดส่วนของเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 

       จากสูตร   ρ  µ   
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 แทนค่า  ρ   0.5   
 

นั่นคือ สัดส่วนเวลาที่เครื่อง ATM เครื่องนี้ทํางานคือ 50% ของเวลาทํางาน 
ดังนั้น ถ้าเครื่อง ATM เครื่องนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง แสดงว่าเครื่อง ATM 

เครื่องนี้จะให้บริการ 50% หรือ = 0.5 x 24 = 12 ช่ัวโมง และเครื่อง ATM เครื่องนี้จะว่างหรือไม่มี
ลูกค้าเข้ามารับบริการ 50% หรือ = 0.5 x 24 = 12 ช่ัวโมง 

 

6)  ค่าความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้า 5 คนในระบบแถวคอย 
       จากสูตร       จากสูตรต้องหา P0 ก่อน 

 และจากสูตร   1   

  แทนค่า    1  0.5 
 

จากโจทย์ n = 5 แทนค่า P0 เพ่ือหา P5 

จะได้    0.5    

    0.5 0.5   0.5    

    0.0156  
 

นั่นคือ ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าเข้ามารับบริการในระบบแถวคอยพร้อมกันจํานวน 
5 คน เท่ากับ 0.0156 หรือคิดเป็น 1.56%  

 
  สรุป จากการวิเคราะห์พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วลูกค้าแต่ละคนต้องใช้เวลาประมาณ 2 นาที เพ่ือรอ

คอยการเข้ากดเงินจากเครื่อง ATM ใช้เวลารอคอยในแถวคอยเพียง 1 นาที และแถวคอยที่เกิดขึ้นโดย
เฉลี่ยแล้วจะมีลูกค้ารอคอยอยู่ 0.5 คนต่อช่ัวโมง ส่วนในระบบแถวคอยจะมีลูกค้ารอคอยอยู่ 1 คนต่อ
ช่ัวโมง เครื่อง ATM จะมีเวลาทํางานเฉลี่ย 50% ของเวลาทํางาน และเครื่อง ATM จะว่างงานหรือไม่
มีลูกค้าเข้ามารับบริการคิดเป็น 50% ของเวลาทํางาน ส่วนความน่าจะเป็นที่จะพบลูกค้า 5 คนใน
ระบบมีเพียง 0.0156 หรือคิดเป็น 1.56%  
ถ้าเครื่อง ATM เครื่องนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง แสดงว่าเครื่อง ATM เครื่องนี้จะให้บริการ 

50% หรือ 12 ช่ัวโมง และเครื่อง ATM เครื่องนี้จะว่างหรือไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการ 50% หรือ 12 
ช่ัวโมงเช่นกัน  
ดังนั้น ผู้จัดการธนาคารจึงไม่ควรตัดสินใจเพิ่มเครื่อง ATM ณ จุดบริการน้ีอีก เนื่องจากเป็นจุด

บริการที่มีลูกค้าเข้ามารับบริการน้อย และเครื่อง ATM ยังทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

 

328 บทท่ี 7 ตัวแบบแถวคอย 

7.4.2  ตวัแบบแถวคอยแบบ M/M/S  ไม่จํากัดความยาวแถวคอย  
 

 โดยที่   S = จาํนวนช่องทางให้บริการ   และ S = 1, 2, 3, …, n 

1) ข้อสมมติฐาน 
1.1) มีจํานวนประชากรไม่จํากัด 
1.2) ระเบียบการให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน 
1.3) ลูกค้ามีทั้งประเภทที่อดทนและไม่อดทนในการรอคอย 
1.4) ไม่จํากัดความยาวแถวคอย  
1.5) ช่วงห่างระหว่างเวลาที่ลูกค้าเข้ารับบริการมีการแจกแจงแบบแบบปัวส์ซอง   
1.6) ช่วงห่างระหว่างเวลาของการให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียล  
1.7) รูปแบบของระบบแถวคอยเป็นแบบหลายช่องทาง – ขั้นตอนเดียว (Multiple 

Channel – Single Phase System) 
 

2) สูตรการคํานวณแถวคอยแบบ M/M/S ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 
2.1) จํานวนลูกค้าผู้รอคอยในแถวคอย (Lq) 

 
 
 
 
 
 

2.2) จํานวนลูกค้าผู้รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 
 

    
 
 

2.3) เวลาที่ลูกค้ารอคอยในแถวคอย (Wq) 
 
 
 
 

2.4) เวลาที่ลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 
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2.5) ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผูร้ับบริการในระบบแถวคอย P0 
  
 
 
 
 
 
 
 

2.6) สัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :   
n!  อ่านว่า n แฟคทอเรียล     = (n) x (n-1) x (n-2) x (n-3) x … x (1) 
S!  อ่านว่า S แฟคทอเรียล     = (S) x (S-1) x (S-2) x (S-3) x … x (1) 
0!  อ่านว่า 0 แฟคทอเรียล     = 1 
     เช่น       3!     = (3) x (3-1) x (3-2)   =  3 x 2 x 1  =  6 
 และ 0!    = 1 

 

 จากสูตรการคํานวณจะเห็นว่าตัวแบบแถวคอยทั้งสองแบบคือ แบบ M/M1 และแบบ 
M/M/S จะมีสูตรการคํานวณที่แตกต่างกัน ฉะนั้น การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต้อวิเคราะห์ให้ชัดแจนว่า
เป็นโจทย์ปัญหารูปแบบแถวคอยแบบใด ขณะที่ตัวแบบแถวคอยแบบ M/M/S จะมีการเชื่อมโยงของ
สูตรการคํานวณจากสูตรหนึ่งไปอีกสูตรหน่ึง ฉะนั้น การคํานวณจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการคํานวณได้ดังตัวอย่างที่ 7.2 

 
ตัวอย่างที่ 7.2  สมมติว่า ณ ที่ทําการไปรษณีย์แห่งหนึ่งเปิดทําการวันละ 10 ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลา 
08.30 – 18.30 น. มีพนักงานคอยให้บริการลูกค้า 5 คน ให้บริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอน
เดียว ถ้าลูกค้าเข้ามารับบริการเป็นแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง โดยมีเวลาห่างที่ลูกค้าแต่ละ
คนเข้ามารับบริการเฉลี่ย 3 นาทีต่อคน ขณะที่เวลาที่พนักงานแต่ละคนให้บริการลูกค้าเป็นแบบสุ่ม
และมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียลในอัตราเฉลี่ย 5 คนต่อช่ัวโมง ซึ่งในปัจจุบัน ณ ที่ทําการ
ไปรษณีย์แห่งนี้ได้จัดระบบแถวคอยให้บริการเป็นดังนี้  
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จงวิเคราะห์แถวคอยนี้โดยการคํานวณ  

      1)  สัดส่วนของเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 
2)  ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผู้รบับริการในระบบแถวคอย P(0) 
3)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในแถวคอย (Lq)   

      4)  จํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 
      5)  เวลาที่ลูกค้ารอรอคอยในแถวคอย (Wq) 
      6)  เวลาที่ลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 

 
วิธีทํา  

จากโจทย์พบว่า ที่ทําการไปรษณีย์มีพนักงานให้บริการ 5 คน ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จขั้นตอน
เดียว จึงเป็นกรณีตัวแบบแถวคอยแบบขั้นตอนเดียวแต่หลายช่องทางหรือ  M/M/S ไม่จํากัดแถวคอย  
 หา  S  โจทย์กําหนดให้   S  =  5  ช่องทางให้บริการ 
 หา  μ โจทย์กําหนดให้   μ =  5  คน/ช่ัวโมง 
 หา  λ  ในเวลา  3   นาท ี มลีูกค้าเข้ามารับบริการจํานวน  1  คน 
  ถ้าในเวลา  60  นาที จะมีลูกค้าเข้ามารับบริการ   20  คน 
  ดังนั้น  λ  = 20  คน/ช่ัวโมง 

 ทั้งนี้ อัตราการเข้ารับบริการและอัตราการให้บริการจะใช้หน่วยเวลาเหมือนกันคือ อัตราเฉลี่ย
คนต่อช่ัวโมง ทําการวิเคราะห์ระบบแถวคอยในรายการวิเคราะห์ต่างๆ โดยการแทนค่า λ และ μ   

ตามสูตรคํานวณต่างๆ ซึ่งจากความเช่ือมโยงของสูตรคํานวณพบว่า จะต้องหาค่า ρ ก่อน แล้วตามด้วย
ค่า P0, Lq, Ls, Wq และ Ws ตามลําดับ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1) สัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ) 

จากสูตร  ρ   

แทนค่า  ρ     
ρ   0.8   

 

นั่นคือ สัดส่วนเวลาที่พนักงานไปรษณีย์ทํางานคือ 80% ของเวลาทํางาน 

1 2 3 4 5 
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ดังนั้น ถ้าไปรษณีย์แห่งนี้เปิดให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง แสดงว่าพนักงานไปรษณีย์จะทํางาน
ให้บริการ 80% หรือ = 0.8 x 10 = 8 ช่ัวโมง และพนักงานไปรษณีย์จะว่างหรือไม่มีลูกค้าเข้ามารับ
บริการ 20% หรือ = 0.2 x 10 = 2 ช่ัวโมง 

 

2) ความน่าจะเป็นที่ไม่มีผูร้ับบริการในระบบ (P0) 
จากสูตรคํานวณ  
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 แทนค่าตามสูตร จะได้ 

 P    
!   !  !  !  ! !

 

 P          

 P         ,  

 P          .  . .  

 P    . 0.013 
 

นั่นคือ ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการหรือความน่าจะเป็นที่พนักงานจะ
ว่างงาน เท่ากับ 0.013 หรือคิดเป็น 1.3%  

 

3) จํานวนลูกค้าที่รอคอยในแถวคอย (Lq)   

จากสูตร       S!  

 แทนค่า      0.013  .! .   
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L  0.013 4  0.8120  0.2  

L  0.013 1,024 0.8120 0.04  
L  0.013 819.24.8  L  0.013 170.67  2.218 2.22  คน    

นั่นคือ ในเวลา 1 ช่ัวโมงจะมีลูกค้ารอคอยในแถวคอยจํานวน 2.22 คน  
 

4) จํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 

จากสูตร   S      

แทนค่า    S   2.22   

S   2.22  4 6.22  คน 

นั่นคือ ในเวลา 1 ช่ัวโมงจะมีลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอยจํานวน 6.22 คน  

5) เวลาที่ลูกค้ารอรอคอยในแถวคอย (Wq) 

จากสูตร       

แทนค่า      .    0.11  ช่ัวโมง 

นั่นคือ ลูกค้า 1 คนใช้เวลาในการรอคอยในแถวคอยคนละ 0.11 ช่ัวโมง หรือคิดเป็น 0.11 x 
60 = 6.6 นาที หรือ 6 นาที 36 วินาที โดยประมาณ 

 

6) เวลาที่ลูกค้ารอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 
จากสูตร        

แทนค่า      0.11       0.11  0.2 0.31   ช่ัวโมง 

นั่นคือ ลูกค้า 1 คนใช้เวลาในการรอคอยในระบบแถวคอยคนละ 0.31 ช่ัวโมง หรือคิดเป็น 
0.31 x 60 = 18.6 นาที หรือ 18 นาที 36 วินาที โดยประมาณ 
 
 
 



 

 

333 บทท่ี 7 ตัวแบบแถวคอย 

 เมื่อทําการคํานวณตามสูตรต่างๆ ข้างต้นแล้ว สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 
 การให้บริการของพนักงานไปรษณีย์แห่งนี้จะมีลูกค้ารอคอยอยู่ในระบบแถวคอย (Ls) โดยเฉลี่ย
ประมาณ 6.22 คน ทั้งนี้จะมีลูกค้ารอคอยอยู่ในแถวคอย (Lq) โดยเฉลี่ยประมาณ 2.22 คน ในขณะที่
โดยเฉลี่ยแล้วมีลูกค้าอีก 6.22 – 2.22 = 4 คนกําลังรับบริการอยู่ ลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามารับบริการ
เฉลี่ยแล้วใช้เวลารอคอยทั้งระบบ (Ws) คนละประมาณ 18.6 นาที โดยเสียเวลารอคอยอยู่ในแถวคอย 
(Wq) เฉลี่ยคนละประมาณ 6.6 นาที ดังนั้น โดยเฉลี่ยแล้วลูกค้า 1 คน จะเสียเวลาในการรับบริการ 
18.6 – 6.6 = 12 นาที และความน่าจะเป็นที่พนักงานไปรษณีย์จะว่าง (P0) มีค่าเท่ากับ = 0.013 หรือ
คิดเป็น 1.3%  ส่วนความน่าจะเป็นที่พนักงานจะไม่ว่าง (1 – P0) มีค่าเท่ากับ 1 – 0.013 = 0.987 หรือ
คิดเป็น 98.7% 

 
7.5  การประยุกต์ใชต้ัวแบบแถวคอยเพื่อการตัดสนิใจ 
 

 หลังจากที่ได้วิเคราะห์ตัวแบบแถวคอยตามสูตรการคํานวณขั้นพ้ืนฐานแล้วน้ัน จะทําให้ทราบ
ว่าระบบที่กําลังให้บริการอยู่นั้นจะมีลูกค้าที่กําลังรอคอยอยู่กี่คน ลูกค้าแต่ละคนจะเสียเวลาในการรอ
คอยกี่นาที ลูกค้าจะเข้ามารับบริการทีละหลายๆ คนจะมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ และระบบจะมี
โอกาสว่างหรือไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการเท่าใด หรือพนักงานผู้ให้บริการหรือหน่วยบริการทํางานเต็ม
ประสิทธิภาพการทํางานหรือยัง ผู้บริหารควรตัดสินใจเพิ่มหน่วยบริการหรือพนักงานให้บริการหรือไม่ 
และควรกําหนดมาตรฐานการให้บริการลูกค้าอย่างไร เป็นต้น 
 การนําเทคนิคตัวแบบแถวคอยไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ เพ่ือการตัดสินใจบริหารจัดการ
เกี่ยวกับระบบแถวคอยที่ชัดเจนมากขึ้น จะต้องมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวกับระบบ
แถวคอยของแต่ละทางเลือก และจะเลือกทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวกับระบบแถวคอยต่ําสุด  
 กัลยา (2553: 212) และสุทธิมา (2555: 330) กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับระบบแถวคอยมี 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการรอ
คอย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการ (Service Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการตั้งแต่ค่าจ้างพนักงานให้บริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าดูแลรักษาเครื่องมือ  
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  จะพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะมากขึ้น ถ้าจํานวนหน่วยให้บริการหรือผู้ให้บริการมี
มากขึ้น 

2. ค่าใช้จ่ายในการรอคอย (Waiting Cost) เป็นค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียเวลาในการรอ
คอยของลูกค้าผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสียโอกาสในการทํากําไรจากการ
ให้บริการของผู้ให้บริการ หรือการเสียโอกาสในการทําประโยชน์อ่ืนๆ ของลูกค้าในกรณีที่หน่วย
ให้บริการไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ทันที ทําให้ลูกค้าต้องเสียเวลาอยู่ในระบบเพื่อรับบริการ  
 ดังนั้น ทําให้การตัดสินใจเลือกทางเลือกต้องพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับ
ระบบแถวคอยทั้งระบบ  ดังนี้ 
 

 
 
ค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย   = ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการ + ค่าใช้จา่ยในการรอคอย 



 

 

334 บทท่ี 7 ตัวแบบแถวคอย 

 นั่นคือ        TC     =      ( S x Cs ) +  ( Ls x Cw ) 

  
โดยที่ TC คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
 S     คือ จํานวนหน่วยบริการหรือช่องทางให้บริการ 
 Cs    คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของหน่วยให้บริการต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
 Ls   คือ จํานวนลูกค้าที่รอคอยโดยเฉลี่ยของระบบ 
 Cw   คือ ค่าเสียเวลา/ค่าเสียโอกาสในการรอของลูกค้า 1 คนในหนึ่งหน่วยเวลา 
        S x Cs คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
       Ls x Cw คือ ค่าใช้จ่ายในการรอคอย 

 
หมายเหตุ :  ในการหาสมการ TC เพ่ือการตัดสินใจต้องวิเคราะห์ปัญหาให้รอบคอย ซึ่งอาจต้องปรับ

สมการ TC ให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ถ้า S มีมากกว่า 1 ราย และแต่ละรายมีค่า CS ไม่
เท่ากัน ในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการรวมจะต้องคํานวณค่า S x CS 
ของพนักงานแต่ละคนแยกกัน แล้วนําผลคูณของพนักงานแต่ละคนมารวมกัน ก็จะได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้บริการทั้งหมด เป็นต้น 

 การนําตัวแบบแถวคอยไปประยุกต์ใช้เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบแถวคอยทั้งกรณีตัวแบบ 
M/M/1 และ M/M/S จะอธิบายด้วยตัวอย่างที่ 7.3 และ 7.4 ตามลําดับ 
 
ตัวอย่างที่ 7.3  สมมติว่าคุณสมปองต้องการเปิดร้านถ่ายเอกสาร ให้บริการถ่ายเอกสารใต้หอพัก
ขนาดเล็ก แต่ไม่มีงบประมาณมากพอที่จะซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ การเริ่มต้นทําธุรกิจจึงใช้
วิธีการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบริษัท Richo และปัจจุบันได้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แล้วจํานวน 1 
เครื่อง โดยรุ่นที่เช่าอยู่ คือ รุ่น Aficio I ในอัตราค่าเช่าวันละ 500 บาท โดยมีความเร็วในการถ่าย
เอกสารแก่ลูกค้าในอัตราเฉลี่ยช่ัวโมงละ 12 คน และลูกค้าที่มารอรับบริการถ่ายเอกสารมีอัตราเฉลี่ย
ช่ัวโมงละ 10 คน โดยที่ร้านเปิดให้บริการต้ังแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เป็นเวลาวันละ 10 ช่ัวโมง 

เนื่องจากปัจจุบันคุณสมปองพบว่า ในแต่ละวันจะมีลูกค้าที่เข้ามารอรับบริการถ่ายเอกสาร
จํานวนมากขึ้น จึงได้ประเมินว่าลูกค้าที่มารอรับบริการมีค่าเสียโอกาสหรือค่าเสียเวลาคิดเป็นช่ัวโมงละ 
35 บาทต่อคน จึงคิดที่จะเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสารเป็นรุ่นใหม่ที่ให้บริการได้เร็วกว่าเดิม โดยบริษัท
ผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ได้เสนอเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใหม่ที่มีความเร็วเพ่ิมขึ้น และมีค่าเช่าของแต่
ละรุ่นดังตารางข้างล่างนี้   
 

เครื่องถา่ยเอกสาร 
(รุ่น) 

ความเร็วในการ
ให้บริการ (คน/ชม.) 

ค่าเช่า (บาท/วัน) 

Aficio I 12   500 
Aficio II 15 1,100 
Aficio III 20 1,600 
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 ถ้าระยะห่างเวลามาเข้ามารับบริการของลูกค้ามีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง และความเร็วใน
การให้บริการของเครื่องถ่ายเอกสารมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล จงช่วยคุณสมปองตัดสินใจ
ว่าจะเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใด จึงจะเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบแถวคอยต่ําสุด 
 
วิธีทํา  

จากโจทย์พบว่า ร้านถ่ายเอกสารของคุณสมปองมีเครื่องถ่ายเอกสารจํานวน 1 เครื่อง แต่มี
ทางเลือกที่จะเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 ทางเลือกตามรุ่นของเครื่องถ่ายเอกสาร ดังนั้น
โจทย์น้ีจึงเป็นกรณีตัวแบบแถวคอยแบบขั้นตอนเดียวและช่องทางเดียวหรือ  M/M/1 ไม่จํากัดความ
ยาวแถวคอย  

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยเพื่อการตัดสินใจ จะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบ
แถวคอย ว่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นใดให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับระบบแถวคอยรวมต่ําสุด จากสูตรการ
คํานวณ 
  TC     = (S x Cs) +  (Ls x Cw) 
 

จากโจทย์จะเห็นว่า ความเร็วในการให้บริการ (μ) ของเครื่องถ่ายเอกสารแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน 
และค่าเช่าแต่ละรุ่น (Cs) ก็ไม่เท่ากัน แต่มีค่าเสียเวลาในการรอคอย (Cw) เท่ากันคือ ช่ัวโมงละ 35 
บาท/คน ขณะที่ร้านเปิดดําเนินการวันละ 10 ช่ัวโมง แสดงว่าร้านมี Cw วันละ 350 บาท และมีอัตรา
เข้ามารับบริการของลูกค้า (λ) เท่ากันคือ 10 คน/ช่ัวโมง 

และจากสูตรคํานวณพบว่า การหาค่าใช้จ่ายรวม (TC) ทราบสัญลักษณ์ทุกตัวแล้ว ยกเว้น Ls 

ดังนั้นจึงต้องคํานวณหาจํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) จากสูตร      
สามารถแสดงวิธีการคํานวณค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอยจากการเลือกเช่าเครื่องถ่าย

เอกสารแต่ละรุ่นได้ดังนี้ 
 

1)   รุ่น Aficio I 

      จาก     λ =  10 คน/ช่ัวโมง 
  μ  = 12 คน/ช่ัวโมง 
  Cs = 500 บาท/วัน 
  Cw = 35 บาท/ช่ัวโมง   =  35 x 10  =  350  บาท/วัน 
 

หา Ls  จากสูตร    

จะได้               5  คน/ช่ัวโมง 
  

แทนค่า S, Cs, Ls, และ Cw ในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x Cs) +  (LS x Cw) 

จะได้   TC  =  (1 ช่อง x 500 บาท/วัน )  +  ( 5 คน/ชม. x 350 บาท/วัน)         
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TC  =   500 + 1,750   
TC  =  2,250  บาท/วัน  

 

2)   รุ่น Aficio II     

      จาก     λ =  10 คน/ช่ัวโมง 
  μ  = 15 คน/ช่ัวโมง 
  Cs = 1,200 บาท/วัน 
  Cw = 35 บาท/ช่ัวโมง   =  35 x 10  =  350  บาท/วัน 
 

หา Ls จากสูตร    

จะได้                     2  คน/ช่ัวโมง 
  

แทนค่า S, Cs, Ls, และ Cw ในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x Cs) +  (Ls x Cw) 

จะได้   TC  =  (1 ช่อง x 1,100 บาท/วัน )  +  ( 2 คน/ชม. x 350 บาท/วัน)         

TC  =   1,100 + 700   

TC  =  1,800  บาท/วัน  
 

3)   รุ่น Aficio III     

      จาก     λ =  10 คน/ช่ัวโมง 
  μรุ่น II  = 20 คน/ช่ัวโมง 
  Cs = 1,600 บาท/วัน 
  Cw = 35 บาท/ช่ัวโมง 
 

หา Ls  จากสูตร    

จะได้         1  คน/ช่ัวโมง 
  

แทนค่า S, Cs, Ls, และ Cw ในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x Cs) +  (Ls x Cw) 

จะได้   TC  =  (1 ช่อง x 1,600 บาท/วัน )  +  ( 1 คน/ชม. x 35 บาท/ชม. x 10 ชม.ทําการ) 
       TC  =   1,600 + 350   

TC  =  1,950  บาท/วัน  
ดังนั้น  คุณสมปองควรตัดสินใจเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรุ่น Aficio II จึงจะเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ระบบแถวคอยต่ําสุด คิดเป็นเงิน 1,800 บาท/วัน      
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ตัวอย่างที่ 7.4 สมชายคลินิกเปิดบริการรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ปัจจุบันมีผู้เช่ียวชาญซึ่งผ่านการ
อบรมด้านการดูและรักษาผิวเป็นผู้ให้บริการอยู่ 3 คน เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการจะได้รับบัตรคิว แสดง
หมายเลขเรียงตามลําดับก่อนหลังและนั่งรอในที่ที่จัดให้ เมื่อผู้เช่ียวชาญคนใดว่าง เจ้าหน้าที่จะเรียกลูกค้า
ตามหมายเลขบัตรคิว ลูกค้าที่มาก่อนจะได้รับบริการก่อน จากการเก็บข้อมูลพบว่าลูกค้าเข้ามารับ
บริการที่คลินิกในลักษณะสุ่ม โดยมีการแจกแจงแบบปัวส์ซองในอัตราเฉลี่ย 6 คนต่อช่ัวโมง ส่วนเวลา
ที่ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะทําการตรวจและให้คําแนะนําลูกค้ามีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โปเนนเชียล โดย
เฉลี่ยคนละ 20 นาที  

สมชายคลินิกกําลังพิจารณาว่าจะเพิ่มผู้เช่ียวชาญเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นหรือไม่ ถ้าพบว่า
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เช่ียวชาญ 1 คน คิดเป็นช่ัวโมงละ 1,000 บาท ส่วนลูกค้าของคลินิกส่วนใหญ่เป็นผู้
ที่ทํางานแล้ว ประมาณค่าเสียโอกาสในการรอคอยชั่วโมงละ 500 บาท สมชายคลินิกควรจ้างผู้เช่ียวชาญ
เพ่ิมอีกก่ีคน จึงจะเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุด โดยที่ลูกค้าของคลินิกแห่งนี้มีจํานวนไม่จํากัด และแถวคอยก็มี
ความยาวไม่จํากัด  

โดยกําหนดให้ ความน่าจะเป็นที่ไม่มีลูกค้ามารับบริการกรณีมีผู้เช่ียวชาญ 3 คน  4 คน  และ 
5 คน เท่ากับ 0.15, 0.17 และ 0.22 ตามลําดับ 
 
วิธีทํา 
 จากเดิมระบบแถวคอยของคลินิกมีลักษณะ  M/M/3 ไม่จาํกัดความยาวแถวคอย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 สมชายคลินิกต้องการตัดสินใจว่า ระบบแถวคอยจะมีลักษณะเป็นแบบใดดี ควรเป็นแบบเดิม
คือ M/M/3 หรือควรจ้างผู้เช่ียวชาญเพิ่มเป็นแบบ M/M/4  หรือ M/M/5 หรือ  M/M/6  หรือ ....  
โดยไม่จํากัดความยาวแถวคอย   

การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย ว่าควร
จ้างผู้เช่ียวชาญกี่คนจึงจะเสียค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอยต่ําสุด และจะคํานวณหาค่าใช้จ่าย
รวมเกี่ยวกับระบบแถวคอยจากสูตร 

 

  TC     = (S x Cs) +  (Ls x Cw) 
 

จากสูตรจะเห็นว่า การหาค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย (TC) ทราบสัญลักษณ์ทุกตัว
แล้ว ยกเว้น Ls ดังนั้นจึงต้องคํานวณหาจํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) โดยทราบว่า  

อัตราเฉลี่ยที่ลูกค้าเข้ามารับบริการ (λ) = 6 คน/ช่ัวโมง 
ผู้เช่ียวชายแต่ละคนใช้เวลาในการให้บริการลูกค้าคนละ 20 นาที (μ) 
 

1 2 3 
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ทั้งนี้เพ่ือให้ μ มีหน่วยอัตราคน/ช่ัวโมงเหมือนกัน จึงใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
ในเวลา 20 นาที  ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนให้บรกิารลูกค้าได้  1 คน 
ถ้าในเวลา 60 นาที ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะให้บริการลูกค้าได้  3 คน/ช่ัวโมง 

ดังนั้น μ  =  3  คน/ช่ัวโมง 
 

ทางเลือกที่ 1  ระบบแถวคอยแบบ M/M/3  ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 
เป็นระบบแถวคอยแบบเดิมที่ไม่จ้างผู้เชียวชาญเพิ่ม  

      จาก S     = 3 ช่องทาง 
 CS     = 1,000 บาท/คน/ช่ัวโมง 
 CW = 500 บาท/คน/ช่ัวโมง 
 λ    = 6 คน/ช่ัวโมง 
 μ       = 3 คน/ช่ัวโมง 
 P0   = 0.15 
 TC      = (S x Cs) +  (Ls x Cw) 
  

จากสูตร TC ทราบสัญลักษณท์ุกตัวแล้ว ยกเว้น Ls จึงต้องหา Ls ก่อน แต่จะหา Ls ได้ต้องหา 
ρ และ Lq ก่อนตามลําดับ ดังนี้ 

 หา ρ  จากสูตร    

 แทนค่า จะได้      ρ    0.67    
 

หา Lq จากสูตร    S!  

 แทนค่า จะได้     0.15  .! .   

L  0.15 2  0.676  0.33  

L  0.15 8 0.676 0.11  
L  0.15 5.360.66 L  0.15 8.12  L   1.218 1.22  คน/ช่ัวโมง     
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หาจํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 

จากสูตร     S      

แทนค่า      S   1.22     S   2.22  2 4.22  คน/ช่ัวโมง 
 

แทนค่าในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x Cs) +  (Ls x Cw) 

จะได้   TC  =  (3 ช่อง x 900 บาท/ชม.)  +  ( 4.22 คน/ชม. x 500 บาท/ชม.)       
  TC  =   2,700 + 2,110   

TC  =  4,810  บาท/ชั่วโมง  
 
ทางเลือกที่ 2  ระบบแถวคอยแบบ M/M/4  ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 

เป็นระบบแถวคอยที่ไม่จ้างผู้เชียวชาญเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน 
      จาก S     = 4 ช่องทาง 
 Cs     = 900 บาท/คน/ช่ัวโมง 
 Cw = 500 บาท/คน/ช่ัวโมง 
 λ    = 6 คน/ช่ัวโมง 
 μ       = 3 คน/ช่ัวโมง 
 P0   = 0.17 
 TC      = (S x Cs) +  (Ls x Cw) 
  

จากสูตร TC  จึงต้องหา LS ก่อน และจะหา LS ได้ต้องหา Lq และ  ρ ก่อน ดังนี้ 
 

 หา ρ  จากสูตร    

 แทนค่า จะได้      ρ    0.5    
 

หา Lq จากสูตร    S!  
 

 แทนค่า จะได้     0.17  .! .   

L  0.17 2  0.524  0.5  
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L  0.17 16 0.524 0.25  
L  0.17 86 L  0.17 1.33  L   0.2261 0.23  คน/ชั่วโมง    

 

หาจํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบ (Ls) 

จากสูตร     S      

แทนค่า      S   0.23     S   0.23  2 2.23  คน/ช่ัวโมง 
 

แทนค่าในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x CS) +  (LS x CW) 

จะได้   TC  =  (4 ช่อง x 900 บาท/ชม.)  +  (2.23 คน/ชม. x 500 บาท/ชม.)        
  TC  =   3,600 + 1,115   

TC  =  4,715  บาท/ชั่วโมง  
 
ทางเลือกที่ 3  ระบบแถวคอยแบบ M/M/5  ไม่จํากัดความยาวแถวคอย 

เป็นระบบแถวคอยที่ไม่จ้างผู้เชียวชาญเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 5 คน 
      จาก S     = 5 ช่องทาง 
 CS     = 900 บาท / คน / ช่ัวโมง 
 CW = 500 บาท / คน / ช่ัวโมง 
 λ    = 6 คน / ช่ัวโมง 
 μ       = 3 คน / ช่ัวโมง 
 P0   = 0.22 
 TC      = (S x CS) + (LS x CW) 
  

จากสูตร TC  จึงต้องหา LS ก่อน และจะหา LS ได้ต้องหา Lq และ  ρ ก่อน ดังนี้ 
 

 หา ρ  จากสูตร    

 แทนค่า จะได้      ρ    0.4    
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หา Lq จากสูตร    S!  

 แทนค่า จะได้     0.22  .! .   

L  0.22 2  0.4120  0.6  

L  0.22 32 0.4120 0.36  
L  0.22 12.843.2 L  0.22 0.30  L   0.066   คน/ช่ัวโมง    

 

หาจํานวนลูกค้าที่รอคอยในระบบ (Ls) 

จากสูตร     S      

แทนค่า      S   0.066     S   0.066  2 2.066 2.07   คน/ช่ัวโมง 
 

แทนค่าในสูตรค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย  
จาก   TC  =  (S x Cs) +  (Ls x Cw) 
จะได้   TC  =  (5 ช่อง x 900 บาท/ชม.)  +  (2.07 คน/ชม. x 500 บาท/ชม.)        

  TC  =   4,500 + 1,035   
TC  =  5,535  บาท/ชั่วโมง  

 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่า  
หากจ้างผู้เช่ียวชาย 3 คน หรือตัวแบบ M/M/3  จะมี TC  =  4,810  บาท/ช่ัวโมง 
หากจ้างผู้เช่ียวชาย 4 คน หรือตัวแบบ M/M/4  จะมี TC  =  4,715  บาท/ช่ัวโมง 
หากจ้างผู้เช่ียวชาย 5 คน หรือตัวแบบ M/M/5  จะมี TC  =  5,535  บาท/ช่ัวโมง 
จากทฤษฎีต้นทุน เมื่อต้นทุนสูงตํ่าลงมาถึงจุดหนึ่งแล้ว และถ้าต้นทุนได้เริ่มสูงขึ้นอีก ต่อไป

ต้นทุนหรือ TC ก็มีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  
จากผลการคํานวณทั้ง 3 กรณีทางเลือก จะเห็นได้ว่าการมีผู้เช่ียว 4 คน จะมีค่าใช้จ่าย TC ตํ่า

กว่ามีผู้เช่ียวชาญ 3 คน และ 5 คน ดังนั้น หากมีการจ้างผู้เช่ียวชาญเป็น 6 คน, 7 คน, .... จะยิ่งทําให้
ต้นทุนหรือ TC เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงไม่จําเป็นต้องพิจารณากรณีจ้างผู้เช่ียว 6 คน หรือ 7 คน ต่อไป  
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 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสมชายคลินิก ควรจะจ้างผู้เช่ียวชาญเพิ่มอีก 1 คน รวมผู้เช่ียวชาญทั้งหมด
ที่ควรมีคือ 4 คน จึงจะมีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอยต่ําสุดคือ 4,715 บาทต่อช่ัวโมง  
 
7.6  บทสรปุ 
 

ตัวแบบแถวคอย (Queuing Model) เป็นตัวแบบเชิงปริมาณท่ีนํามาใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการแถวคอย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ ระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการหรือลูกค้า 
และผู้ให้บริการหรือจํานวนช่องทางให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายที่จะจัดให้มี
ผู้ให้บริการเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนผู้มารับบริการ  

ตัวแบบแถวคอย จึงมีความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันกันสูงมาก 
เนื่องจากหากผู้ประกอบการสามารถวางแผนหรือให้บริการลูกค้าได้เร็ว และทันใจที่สุด จะสามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้ แต่ทั้งนี้การให้บริการลูกค้าต้องเป็นไปภายใต้การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน 
ที่มีลักษณะระบบแถวคอยที่หลากหลายทั้งด้านผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ เช่น ระบบแถวคอยที่มีผู้
ให้บริการหรือช่องทางบริการช่องทางเดียวและมีขั้นตอนเดียวเบ็ดเสร็จ ระบบแถวคอยที่มีขั้นตอน
เดียวและหลายช่องทางให้บริการ ระบบแถวคอยที่มีช่องทางเดียวแต่การให้บริการมีหลายขั้นตอน 
หรือแม้แต่ระบบแถวคอยที่มีหลายช่องทางและหลายขั้นตอน มีทั้งที่แถวคอยมีความยาวจํากัด และไม่
จํากัด เป็นต้น 
 โดยที่ต้นทุนเกี่ยวกับระบบแถวคอย มี 2 ส่วน คือ (1) ต้นทุนของเวลาที่รอคอยหรือค่าใช้จ่าย
ในการรอคอย (Cost of Waiting Time) ซึ่งเกิดกับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ ในรูปของค่าเสียโอกาส
ของเวลาที่ใช้ในการคอยและค่าความไม่สะดวกหรืออึดอัดใจที่ต้องรอคอย และ (2) ต้นทุนในการ
ดําเนินการให้บริการ (Cost of Providing Service) ซึ่งเกิดกับผู้ให้บริการในรูปของค่าการลงทุนต่างๆ 
เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ค่าจ้าง เงินเดือน เป็นต้น การศึกษาทฤษฎีแถวคอยจึงเป็น
ประโยชน์ในการจัดการธุรกจิโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้ค่าคาดหวังของต้นทุนรวมของแถวคอยมีค่าน้อย
ที่สุด  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 

1. ด่านเก็บเงินผ่านทางแห่งหนึ่ง มีช่องทางที่รถยนต์จะเข้าชําระค่าผ่านทางทั้งหมด 3 ช่อง แต่ตอนนี้
เปิดให้บริการเพียง 1 ช่องทาง จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า รถยนต์มีอัตราการเข้ามาใช้บริการแบบสุ่ม
และมีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง โดยมีระยะห่างของเวลาที่มีรถยนต์เข้ามารับบริการเฉลี่ยช่ัวโมงละ 
120 คัน และเวลาที่พนักงานเก็บเงินให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียลโดยเฉลี่ยคันละ 20 
วินาที ถ้าการจ้างพนักงานมีค่าใช้จ่ายในการจ้างวันละ 350 บาท/คน และค่าเสียโอกาสที่รถยนต์ต้อง
เข้าแถวรอคอยเป็นเงิน 200 บาท/ช่ัวโมง โดยที่พนักงานแต่ละคนจะเข้ากะวันละ 8 ช่ัวโมง จง
วิเคราะห์แถวคอยดังนี้ 

1.1 จํานวนผู้รับบริการที่รอคอยในระบบแถวคอย (Ls) 
1.2 จํานวนผู้รับบริการที่รอยคอยในแถวคอย (Lq) 
1.3 เวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในระบบแถวคอย (Ws) 
1.4 เวลาที่ผู้รับบริการรอคอยในแถวคอย (Wq) 
1.5 สัดส่วนเวลาที่ผู้ให้บริการทํางาน (ρ ) 
1.6 ความน่าจะเป็นที่จะพบรถยนต์ 3 คัน ในระบบแถวคอย 
1.7 จงหาค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอย ถ้ามีช่องทางบริการเก็บเงินผ่านทางจํานวน 

1 ช่องทาง 
1.8 จงช่วยตัดสินว่าควรเปิดช่องเก็บเงินผ่านทางเพิ่มอีก 1 ช่องทาง หรือไม่ โดยท่ีพนักงาน

เก็บเงินจะประจําช่องละ 1 คน และหากเปิดช่องเก็บเงินผ่านทางอีก 1 ช่อง มีความน่าจะเป็นที่จะไม่
มีลูกค้าเข้ามารับบริการ 10%  
 
2. ร้ายขายอาหารประเภทซื้อกลับบ้านแห่งหนึ่ง เวลาที่ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีการแจกแจงแบบปัวส์-
ซองโดยเฉลี่ย 30 คนในเวลา 1 ช่ัวโมง เจ้าของร้านจัดให้มีพนักงานตักอาหาร และห่อใส่ถุงจํานวน
หนึ่ง เวลาที่มีพนักงานแต่ละคนสามารถให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียลโดยเฉล่ีย 9 
คน/ช่ัวโมง ถ้าค่าเสียเวลาที่ลูกค้าแต่ละคนรอคอยคิดเป็นช่ัวโมงละ 30 บาท และค่าจ้างพนักงานตัก
อาหารคนละ 40 บาท/ช่ัวโมง โดยทางร้านเปิดให้บริการวันละ 5 ช่ัวโมง และถ้ามีข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ถ้า
จ้างพนักงาน 4 คน พนักงานจะมีเวลาว่างหรือความน่าจะเป็นที่ไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการคิดเป็น 
35% ถ้าจ้างพนักงาน 5 คน พนักงานจะมีเวลาว่างคิดเป็น 25% และถ้าจ้างพนักงาน 6 คน พนักงาน
จะมีเวลาว่างคิดเป็น 10%  
 จงช่วยเจ้าของร้านตัดสินใจว่าควรจ้างพนักงานบริการกี่คนจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ระหว่าง
การจ้างพนักงาน 5 คน, 6 คน หรือ 7 คน 
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3. ร้านขายอาหารจานด่วนทางโทรศัพท์ มีพนักงานรับโทรศัพท์เพ่ือรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า 1 คน  ถ้า
พนักงานไม่ว่างหรือกําลังให้บริการ และถ้ามีลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสั่งอาหารจะมีเสียงตอบรับแบบ
อัตโนมัติให้ลูกค้ารอจนกว่าพนักงานจะว่าง ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาสั่งอาหารโดยเฉลี่ย 10 คน/ช่ัวโมง เวลา
ในการรับคําสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ละคนเฉลี่ยคนละ 5 นาที  ค่าจ้างพนักงานรับโทรศัพท์จ้างเป็นรายชั่วโมง 
คือ 40 บาท/คน/ช่ัวโมง และค่าเสียหายหรือค่าเสียเวลาที่ลูกค้าต้องรอคอยทางโทรศัพท์คิดเป็นคนละ 
100 บาท/ช่ัวโมง ถ้าเวลาที่ลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสั่งอาหารมีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง และเวลาที่
พนักงานให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียล  

3.1  จงหาเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าต้องรอคอยก่อนที่จะมีพนักงานมารับโทรศัพท์กรณีมีพนักงาน 1 
คน และ 2 คน 

3.2 จงช่วยเจ้าของร้านขายอาหารพิจารณาว่าควรจะจ้างพนักงานรับโทรศัพท์เพ่ิมอีก 1 คน 
หรือไม่ ถ้าความน่าจะเป็นที่ไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการหรือความน่าจะเป็นพนักงานจะว่างงานเท่ากับ 
15%  
 
4.  สถานีบริการน้ํามันแห่งหนึ่งเปิดบริการ 24 ช่ัวโมง ปัจจุบันมีหัวจ่ายนํ้ามันดีเซลอยู่ 1 หัวจ่าย  
รถยนต์ที่ใช้นํ้ามันดีเซลเข้ามารับบริการโดยเฉลี่ยช่ัวโมงละ 12 คัน  และเวลาในการให้บริการเฉลี่ยคัน
ละ 4 นาที  

จงคํานวณว่าสถานีบริการนํ้ามันแห่งนี้ควรเพิ่มหัวจ่ายนํ้ามันดีเซลอีก 1 หัวจ่ายหรือไม่ ถ้า
พบว่า การติดต้ังหัวจ่ายจะมีค่าใช้จ่าย 50,000 บาท/หัวจ่าย ค่าเสียหายที่ลูกค้าต้องรอคอยคิดเป็นคัน
ละ 150 บาท/ช่ัวโมง และความน่าจะเป็นที่ไม่มีลูกค้าเข้ามารับบริการเท่ากับ 20% ถ้าเวลาที่ลูกค้าเข้า
มารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง และเวลาที่หัวจ่ายสามารถให้บริการมีการแจกแจงแบบเอ๊กซ์-
โพเนนเชียล 
  
5.  นายมานพมีโครงการเปิดร้านมานพคาร์แคร์ โดยให้บริการล้างรถเป็นหลัก เขาคาดว่าจะมีลูกค้านํา
รถเข้ามารับบริการล้างรถทุกๆ 10 นาทีต่อ 1 คัน โดยที่เวลาที่ลูกค้าเข้ามารับบริการมีลักษณะการ
แจกแจงแบบปัวส์ซอง และถ้าเขาตั้งใจว่าจะสร้างพ้ืนที่หรือช่องสําหรับล้างรถไว้บริการลูกค้าได้ครั้งละ 
3 คัน และจะจัดจ้างพนักงานล้างรถช่องละ 3 คน รวมทั้งหมด 9 คัน ซึ่งแต่ละช่องทางให้บริการล้าง
รถจะใช้เวลาในการให้บริการล้างรถโดยเฉลี่ยคันละ 20 นาที ที่มีลักษณะการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนน-
เชียล  

จงช่วยนายมานพเจ้าของร้านวิเคราะห์ระบบแถวคอยของกิจการดังนี้ 
5.1  ลูกค้าแต่ละคนจะใช้เวลาในการอคอยเพื่อเข้าล้างรถคนละกี่นาที 
5.2  ใน 1 ช่ัวโมงจะมีลูกค้านํารถมาเข้าแถวรอคอยเพื่อเข้ารับบริการกี่คัน 
5.3  ถ้าพนักงานแต่ละคนมีค่าจ้างวันละ 300 บาท และลูกค้าแต่ละคนมีค่าเสียเวลาในการ

รถคอยคนละ 50 บาทต่อช่ัวโมง ร้านมานพคาร์แคร์จะมีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับระบบแถวคอยชั่วโมง
ละกี่บาท 

5.4  ถ้าใน 1 วันร้านมานพคาร์แคร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ร้านคิวคิว
จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบแถวคอยวันละกี่บาท 
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6.  ร้านถ่ายเอกสารซุปเปอร์ A ให้บริการถ่ายเอกสารบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา โดยลักษณะของเวลาที่ลูกค้าเข้ามารับบริการมีการแจกแจงแบบปัวส์ซอง ใน
อัตราเฉลี่ย 12 คน/ช่ัวโมง  ในร้านมีเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ที่มีระยะเวลาห่างที่ลูกค้าเข้ามารับ
บริการเป็นการแจกแจงแบบเอ๊กซ์โพเนนเชียลในอัตราเฉลี่ยคนละ 4 นาที  

เนื่องจากธุรกิจร้านถ่ายเอกสารมีการแข่งขันกันรุนแรงมาก และลูกค้าเป็นประเภทไม่มีความ
อดทนในการรอคอย นั่นคือ หากลูกค้าที่มารับบริการไม่ได้รับบริการทันที ลูกค้าจะไปถ่ายเอกสารร้าน
อ่ืน และไม่กลับมาใช้บริการที่ร้านซุปเปอร์ A อีก ถ้าร้านเคยได้กําไรเฉลี่ยจากลูกค้าคนละ 10 บาท/
ช่ัวโมง ร้านฯ จะขาดกําไรจาการรอคอยไปชั่วโมงละเท่าใด วันละเท่าใด ถ้าร้านฯ เปิดให้บริการลูกค้า
ต้ังแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8 

ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. บทนํา 
2. ข้อดีและข้อเสยีของการเก็บสินค้าคงคลัง 
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 
4. วัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลงั 
5. หลักการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) 
6. การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อ

โดยไม่ต้องรอ  
7. การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และไม่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อ

โดยต้องรอ  
8. การหาปริมาณสินค้าสํารอง (Safety Stock) 
9. การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด เมื่อมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ  
10. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของตัวแบบสินค้าคงคลัง ข้อดีและข้อเสียของการมีสินค้าคงคลังได้ 
2. อธิบายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังได้ 
3. อธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลัง ว่าสามารถอธิบายหรือตอบคําถาม

อะไรได้บ้าง 
4. จดจําสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบสินค้าคงคลังได้ 
5. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาตัวแบบสินค้าคงคลัง เพ่ือแจกแจงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคํานวณได้

ถูกต้อง 
6. วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อแจกแจงตัวแบบสินค้าคงคลังแต่ละแบบได้ 
7. วิเคราะห์และคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดของตัวแบบสินค้าคงคลังแต่ละ

แบบได้  
8. วิเคราะห์และหาปริมาณสินค้าสํารอง (Safety Stock) ได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับความหมายสินค้าคงคลัง ข้อดีข้อเสียของการมีสินค้า
คงคลัง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลัง และหลักการของ
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
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2. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวแบบสินค้าคงคลังขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีกราฟ 
3. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการคํานวณ และการเลือกใช้สูตรในการ

คํานวณตัวแบบสินค้าคงคลังแบบต่างๆ  
4. แสดงตัวอย่างการคํานวณโดยการใช้สูตรคณิตศาสตร์ของตัวแบบสินค้าคงคลังแบบต่างๆ 

รวมทั้งการคํานวณหาปริมาณสินค้าสํารอง (Safety Stock) พร้อมทั้งอธิบายและแปลความหมายจาก
การคํานวณโดยละเอียด 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจจํานวนกลุ่มละ 5 – 6 คน เพ่ือร่วมกันฝึก
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพ่ือแจกแจงและเลือกใช้สัญลักษณ์และสูตรการคํานวณให้ถูกต้อง โดยใช้โจทย์
ปัญหาในเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบท  

6. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบสินค้าคงคลังลักษณะต่างๆ รวมถึงการหาปริมาณสินค้า
สํารอง การแปลผลการวิเคราะห์เพ่ือการอธิบายและวางนโยบายสินค้าคงคลัง 

7. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีใน
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตลอดจนการคํานวณตามสูตรการคํานวณ และการแปลความหมายผลลัพธ์
ที่ได้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

8. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการแก้ปัญหาตัวแบบในลักษณะต่างๆ 
นอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่
ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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บทที่ 8 

ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
 
8.1  บทนํา 

 

ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) เป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่มีการนําไปใช้อย่าง
แพร่หลาย เริ่มต้ังแต่แฮร์ริส (Harris) ได้พัฒนาหลักการที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ “ตัวแบบปริมาณ
สั่งซื้อประหยัดสุด (Economic Order Quantity Model: EOQ) ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งตัวแบบปริมาณ
สั่งซื้อประหยัดสุดเป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่ช่วยในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วน
อุปกรณ์ในการผลิต หรือกําหนดปริมาณการสั่งผลิตสินค้าได้อย่างเหมาะสม และต่อมาอีกประมาณ 
20 ปี มี เรย์มอนด์ (F.E. Raymond) เป็นผู้พัฒนาตัวแบบปริมาณสั่งซื้อประหยัดสุดของแฮร์ริสต่อ จน
สามารถนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น (สุทธิมา, 2555: 236) จนทําให้ปัจจุบันบางองค์กรหรือบาง
ธุรกิจสามารถวางการแผนควบคุมสินค้าคงคลัง จนทําให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
ได้มากมายมหาศาล 

Render, Stair, and Hanna (2006 อ้างใน วินัย, 2551: 167) ได้ให้ความหมายของสินค้า
คงคลัง ไว้ว่า เป็นสินค้าหรือวัตถุดิบที่หน่วยธุรกิจจัดเก็บรักษาไว้สําหรับใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น 
เพ่ือการจําหน่ายหรือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปเป็นสินค้า อันเป็นผลผลิตของกิจการ
ต่อไป สินค้าคงคลังจึงมีหลายลักษณะ เช่น วัตถุดิบ (Raw Materials) ช้ินส่วนและส่วนประกอบ 
(Parts and Components) ช้ินงานหรือสินค้าที่กําลังผลิต (Work-in-Process) สินค้าสําเร็จรูป 
(Finished Goods) สิ่งของใช้สอย (Supplies) เป็นต้น ซึ่งมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ของกิจการอาจมีค่ามากถึง 50% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Invested Capital)  

ซึ่งสอดคล้องกับ Anderson (2013: 608) ที่กล่าวว่า สินค้าคงคลัง หมายถึง สินค้าหรือวัสดุที่
ไม่ได้ใช้ แต่องค์กรจัดเตรียมไว้ใช้ในบางช่วงเวลาหรือในอนาคต โดยรวมถึงวัตถุดิบ ส่วนหนึ่งของสินค้า
ที่ซื้อมา ส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบย่อย ที่ใช้ในกระบวนการทํางาน สินค้าสําเร็จรูป วัสดุ
สิ้นเปลือง เป็นต้น แต่เป็นเรื่องยากที่หน่วยงานจะสามารถพยากรณ์ได้ว่า ควรจะคงให้มีรายการต่างๆ 
เหล่าน้ีคงเหลือไว้ในอนาคตเท่าใด อาจต้องใช้การพยากรณ์ยอดขายสินค้า ช่วงเวลาในการผลิต ความ
ต้องการซื้อ และความจําเป็นที่ต้องใช้ต่างๆ ซึ่งการบริหารจัดการสินค้าคงคลังต้องสามารถตอบปัญหา
ได้ 2 ข้อ คือ (1) ควรสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไปเท่าไหร่ และ (2) เมื่อไหร่ที่ควรสั่งซื้อครั้งต่อไป  

ขณะที่กัลยา (2553: 164) ให้ความหมายของสินค้าคงคลังไว้ว่า เป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือ
วัตถุดิบ หรือสินค้าสําเร็จรูปที่องค์กรเก็บไว้เพ่ือจําหน่ายหรือนํามาผลิตเป็นสินค้าต่อไป 

และสุทธิมา (2555: 237) ก็ได้ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันว่า เป็นสิ่งของใดๆ ที่เก็บไว้
ในโกดัง คลังสินค้า หรือสถานที่เก็บสินค้า เพ่ือรอการนําไปใช้ และยังได้แยกประเภทสินค้าคงคลัง
ออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
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1) วัตถุดิบหรือช้ินส่วนอุปกรณ์ที่จัดซื้อมาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 
2) สินค้าระหว่างผลิต 
3) วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
4) สินค้าสําเร็จรูปที่ซื้อมา หรือผลิตเสร็จแล้วรอที่จะขายให้ลูกค้า 

 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สินค้าคงคลัง หมายถึง วัตถุดิบ อุปกรณ์ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่ใน
กระบวนการผลิตที่องค์กรจัดเก็บไว้เพ่ือรอการผลิต และสินค้าสําเร็จรูปที่องค์กรผลิตเองหรือซื้อมา แต่
จัดเก็บไว้เพ่ือรอจําหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป 

สินค้าคงคลัง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสําเร็จรูป ล้วนเป็น
รายการสินทรัพย์ที่มีความสําคัญกับองค์กรหรือธุรกิจ เพราะหากองค์กรสต๊อกหรือเก็บไว้มากเกินไป
จะทําให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า ซึ่งเป็นต้นทุนจมที่ต้องรับภาระค่าดอกเบี้ย ค่า
ดูแลรักษา ค่าเสื่อมราคา และค่าสูญหาย เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีการสต๊อกหรือเก็บ
สินค้าไว้น้อยเกินไป ก็จะทําให้องค์กรขาดโอกาสในการผลิตสินค้า หรือทําให้มีสินค้าไม่พอขายกับ
ความต้องการซื้อของลูกค้า ขาดกําไรที่ควรจะได้รับ และยังทําให้ลูกค้าขาดความน่าเช่ือถือ หรือขาด
ความไว้วางใจ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กร 

ดังนั้น หากองค์กรสามารถวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีวัตถุดิบ อุปกรณ์และช้ินส่วน
เพียงพอกับกําลังการผลิต และสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการซื้อของลูกค้า โดยไม่เก็บ
วัตถุดิบ อุปกรณ์และช้ินส่วน หรือสินค้าสําเร็จรูปไว้มากหรือน้อยเกินไป จะทําให้องค์กรสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะตามมาได้มาก และจะเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้เปรียบคู่แข่งไปพร้อมๆ กัน 

ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ ก่อนที่จะมีการวางแผนหรือควบคุมสินค้าคงคลังด้วยตัวแบบสินค้าคงคลัง 
จะเริ่มจากการทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการมีสินค้าคงคลัง และต้นทุนหรือค่าใช้
เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง และจะเน้นเฉพาะตัวแบบสินค้าคงคลังที่จะช่วยในการตัดสินใจการจัดการสินค้า
คงคลังที่เป็นตัวแบบพ้ืนฐาน ได้แก่ การคํานวณปริมาณสั่งซื้อประหยัดที่สุด การหาจุดสั่งซื้อที่ดีที่สุด
หรือจุดสั่งซ้ํา (Reorder Point) ระยะเวลาห่างของการสั่งซื้อแต่ละครั้ง จํานวนครั้งที่สั่งซื้อ และต้นทุน
รวมเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง แต่จะไม่กล่าวถึงแนวทางและระบบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง 
 

8.2 ข้อดีและข้อเสียของการเก็บสินค้าคงคลัง 
จากที่กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า การสต๊อกหรือการเก็บสินค้าคงคลังไว้เพ่ือรอการผลิต และรอ

จําหน่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้เขียนได้สรุปและรวบรวมข้อดีและข้อเสียของการเก็บสินค้าคงคลัง ได้
ดังนี้ 

8.2.1 ข้อดีของการเก็บสินค้าคงคลัง 
การจัดเก็บหรือการมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก องค์กรจะมีลักษณะการสั่งซื้อครั้งละ

มากๆ แต่จะสั่งซื้อจํานวนน้อยครั้ง ซึ่งมีข้อดีของการมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก ดังนี้ 
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1) การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจํานวนมาก ผู้ขายจะลดราคาวัตถุดิบหรือสินค้าให้ 
และสุดท้ายจะทําให้องค์กรสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบหรือต้นทุนสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสั่งผลิตต่อหน่วยได้ 
ที่เรียกว่าการประหยัดต่อหน่วยการสั่งซื้อหรือการประหยัดต่อหน่วยผลิต (Economy of Scale)  

2) การสั่งซื้อสินค้าจํานวนมาก จะทําให้องค์กรประหยัดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 
เนื่องจากจะเป็นจ้างหรือจ่ายแบบเหมา หรือเกิดการประหยัดต่อขนาดการขนส่งได้ด้วย 

3) การสั่งซื้อสินค้าจํานวนมาก จะทําให้ไม่ต้องสั่งซื้อบ่อยครั้ง และจะทําให้องค์กร
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกใบสั่งซื้อ การติดตามการสั่งซื้อ การตรวจรับ
สินค้า เป็นต้น 

4) กรณีสินค้าคงคลังเป็นวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้า จะทําให้
องค์กรรักษาระดับการผลิตสินค้า การผลิตสินค้ามีความสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วัตถุดิบ
หรือช้ินส่วนอุปกรณ์ขาดตลาดหรือผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม แต่ถ้า
หากองค์กรมีการจัดเก็บหรือสต๊อกสินค้าคงคลังไว้ จะทําให้องค์กรไม่ได้รับผลกระทบเรื่องการขาด
วัตถุดิบหรือช้ินส่วนประกอบ แต่ยังสามารถผลิตสินค้าได้อย่างสม่ําเสมอ  

5) กรณีสินค้าคงคลังเป็นสินค้าสําเร็จรูป ทําให้องค์กรมีสินค้าจําหน่ายเพียงพอกับ
ความต้องการซื้อของลูกค้าตลอดเวลา ไม่มีสินค้าขาด ซึ่งจะทําให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในการสั่งซื้อ
สินค้าที่จะมีสินค้าขายให้แน่นอน และยังทําให้องค์กรมีโอกาสในการทํากําไรจากการขายสินค้าได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาหรือเทศกาลที่ลูกค้ามีความต้องการซื้อมากๆ หรือช่วงวิกฤตเหตุการณ์
ไม่ปกติจนทําให้สินค้าขาดแคลนหรือหายาก ดังนั้นองค์กรที่มีการสต๊อกหรือเก็บสินค้าคงคลังไว้ก็จะมี
สินค้าขายและได้ประโยชน์ 

8.2.2 ข้อเสียของการเก็บสินค้าคงคลัง 
 การจัดเก็บหรือการมีสินค้าคงคลังไว้จํานวนมาก เป็นลักษณะที่องค์กรมีการสั่งซื้อครั้ง

ละมากๆ ซึ่งจะมีข้อเสียดังนี้ 
1) การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจํานวนมาก จะทําให้มีต้นทุนค่าวัตถุดิบ ช้ินส่วน

อุปกรณ์ หรือค่าสินค้าที่สั่งซื้อและต้องชําระไปก่อน เป็นต้นทุนจมอยู่กับวัตถุดิบที่ยังไม่ได้นําไปผลิต 
หรือจมอยู่กับสินค้าที่ยังไม่ได้ขาย 

2) การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้ามาเก็บไว้จํานวนมาก จะทําให้องค์กรรับภาระค่า
ดูแลรักษา ค่าเช่าสถานที่ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญหาย เป็นต้น  

3) กรณีที่เป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์ช้ินส่วน หรือสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอด เช่น ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรศัพท์ และเสื้อผ้าแฟช่ัน เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบหรือสินค้าเหล่าน้ีหากเก็บไว้มากเกินไป ใช้ไม่
หมดหรือขายไม่หมด จะกลายเป็นสินค้าล้าสมัย (Obsolescence Inventory) และผู้ค้าต้องนํา
ออกมาขายในราคาถูกหรือไม่ก็ตัดเป็นสินค้าเสื่อมสภาพไป ซึ่งทําให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น และจะทําให้ผล
กําไรขององค์กรลดลงในที่สุด 
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8.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 
การจัดการสินค้าคงคลังในองค์กรที่มีวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีมูลค่าการใช้ต่อปีสูง มีความจําเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องทําการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ก่อนการนําไปแก้ปัญหาด้วยตัวแบบ
สินค้าคงคลัง เพ่ือช่วยการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ณ จุดที่จะทําให้มีค่าใช้จ่ายตํ่าสุด ซึ่งค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ที่จะเกิดขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

8.3.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) 

 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นทุนของวัตถุดิบ อุปกรณ์ช้ินส่วน หรือสินค้าคงคลังนั้นๆ ที่
เกิดขึ้น ทั้งจากการสั่งซื้อ หรือการผลิตเอง ตัวอย่างเช่น 

- ร้ายขายกาแฟสด มีต้นทุนผลิตภัณฑ์เกิดจากค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ 
ค่ากาแฟ ค่าแก้วและหลอด ค่านํ้าตาล นมสด นมข้นหวาน ค่านํ้า และค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

- ร้ายขายเสื้อผ้าแฟชั่น มีต้นทุนผลิตภัณฑ์จากค่าสินค้าที่สั่งซื้อมาขาย ได้แก่ ค่า
เสื้อผ้า ค่าถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก เป็นต้น 

8.3.2 ต้นทุนในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) 

 ต้นทุนในการสั่งซื้อ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทําการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า
คงคลังนั้นๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท 

1)  ค่าใช้จ่ายส่วนคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ขึ้นกับปริมาณ/จํานวนสินค้าที่สั่งซื้อ เช่น 
เงินเดือนฝ่ายจัดซื้อ พนักงานขนของ การออกใบสั่งซื้อ ค่าจดหมาย ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ในการ
ติดตามการสั่งซื้อ เป็นต้น 

2)  ค่าใช้จ่ายส่วนแปรผัน เป็นค่าใช้จ่ายที่ขึ้นกับปริมาณ/จํานวนสินค้าที่สั่งซื้อ เช่น 
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเข้าคลัง ต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ค่าอุปกรณ์สํานักงานหรือเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

 
8.3.3 ต้นทุนการเก็บรักษา (Carrying Cost) 
 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าสํารองไว้

ในคลัง ซึ่งจะแปรผันตามจํานวนสินค้าที่เก็บและระยะเวลาที่เก็บ ได้แก่ 
1) ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน เนื่องจากกิจการต้องเสียเงินไปกับการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า

มาเก็บไว้ในคลัง หรือค่าเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการนําเงินจํานวนที่เป็นมูลค่าสินค้าคง
คลังไปลงทุน 

2) ค่าสถานที่ในการเก็บรักษา ได้แก่ ค่าเช่าโกดังสินค้า และค่าเสื่อมราคาโกดังสินค้า 
เป็นต้น 

3) ค่าดูแลรักษา ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือนพนักงานบันทึกสินค้า และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.) ในการดูแลเฝ้าสินค้าที่โกดังสินค้า ค่านํ้า ค่าไฟฟ้าในโกดังสินค้า เป็นต้น 

4) ค่าขนย้ายสินค้า ได้แก่ ค่ารถยก รถเครน ในการขนย้ายสินค้าภายในโกดังสินค้า ค่า
พนักงานขับรถยกเพื่อขนย้ายสินค้า เป็นต้น 
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5) ค่าประกันภัยสินค้า เพ่ือลดความเสี่ยงกรณีสินค้าเกิดความเสียหาย หรือเกิดเหตุไฟ
ไหม้ น้ําท่วม เป็นต้น 

6) ค่าเสื่อมสภาพล้าสมัย หรือค่าสูญหายกรณีที่สินค้าเก็บไว้นานเกินไปจนเสื่อมสภาพ 
หรือล้าสมัย หรือสินค้ามีนํ้าหนักสูญหายไปตามสภาพ เป็นต้น 

 
8.3.4 ต้นทุนกรณีเกิดสินค้าขาด (Stockout Cost) 
 ต้นทุนกรณีการเกิดสินค้าขาด เป็นต้นทุนที่พิจารณาจากค่าเสียโอกาส (Opportunity 

Cost) เมื่อเกิดกรณีสินค้าขาดหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความต้องการซื้อมากกว่าจํานวนสินค้าคงคลังที่
มีอยู่ (Shortage Cost) เป็นต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่พอขาย ทําให้สูญเสียโอกาสที่
จะได้กําไร รวมถึงช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์องค์กรที่ต้องเสียไป เนื่องจากไม่มีสินค้า
เพียงพอที่จะสนองตอบความต้องการซื้อของลูกค้าได้ 

 การคํานวณต้นทุนกรณีเกิดสินค้าขาด เกิดจากกําไรต่อหน่วยของสินค้า บวกกับต้นทุน
ในส่วนของชื่อเสียงของกิจการที่เสียไป โดยคิดเป็นต่อหน่วยของสินค้าที่ไม่มีพอขาย 

 ซึ่งต้นทุนกรณีเกิดสินค้าขาดจะสูงหรือตํ่าขึ้นอยู่กับกิจการให้ความสําคัญมากน้อย
เพียงไร กิจการนั้นมีคู่แข่งมากหรือน้อย เพราะหากมีคู่แข่งมากและถ้าเกิดเหตุการณ์สินค้าขาดจนไม่มี
ขายให้ลูกค้าจะทําให้สูญเสียลูกค้าให้แก่คู่แข่งไปเลย และถ้าเป็นกรณีที่สินค้าน้ันเป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้า การที่วัตถุดิบขาดอาจเป็นเหตุให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ทําให้ส่ง
สินค้าไม่ทันตามคําสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจถึงขั้นต้องเสียค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งสินค้าไม่ทัน 
และเป็นที่แน่นอนว่าต้องสูญเสียความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือจากลูกค้าไป หรือเพื่อให้
สายการผลิตไม่หยุด กิจการอาจต้องเร่งหาซื้อวัตถุดิบหรือส่วนประกอบเป็นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องซื้อใน
ราคาที่แพงกว่าปกติ ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนองค์กรกรณีสินค้าขาด 

จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนที่สําคัญ 2 ส่วน คือ ต้นทุนใน
การส่ังซื้อและต้นทุนในการเก็บรักษา ซึ่งต้นทุนทั้งสองมีความพันธ์กันไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือ
แปรผกผันกัน กล่าวคือ ถ้าต้องการประหยัดต้นทุนในการสั่งซื้อ จะต้องสั่งซื้อครั้งละปริมาณมากๆ 
และทําให้ต้องมีสินค้าคงคลังจํานวนมาก ซึ่งจะทําให้กิจการต้องรับภาระต้นทุนในการเก็บรักษาสูง 
ขณะที่ถ้าต้องการประหยัดต้นทุนในการเก็บรักษาจะต้องสั่งซื้อครั้งละปริมาณน้อยๆ ซึ่งต้องสั่งซื้อ
บ่อยครั้ง ก็จะทําให้กิจการต้องมีต้นทุนในการสั่งซื้อสูง ดังนั้น จึงต้องคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังรวมต่ําที่สุด (Economic Order 
Quantity: EOQ) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุนทั้งสองได้ดังภาพที่ 8.1  
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ภาพที่ 8.1  แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังกับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง 
 
8.4  วัตถุประสงค์ของการใชต้ัวแบบสินค้าคงคลงั 
 จากที่กล่าวมาบ้างแล้ว จะเห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการใช้ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
คือ การหาจํานวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ที่จะทําให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังตํ่าสุด ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนการเก็บรักษา และต้นทุนที่
เกิดขึ้นกรณีสินค้าขาด ดังได้กล่าวในรายละเอียดไว้แล้ว และสิ่งที่องค์กรจะต้องพิจารณา ได้แก่ 

1) จํานวนหรือปริมาณสินค้าที่ควรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง (How Much to Order) เมื่อปริมาณ
สินค้าคงคลังลดน้อยลง และกิจการจะต้องสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเพ่ิมเติม ผู้ตัดสินใจต้องวิเคราะห์หา
ปริมาณสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้สั่งซื้อในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป เพราะหาก
ปริมาณสินค้าคงคลังไม่มีความเหมาะสมจะทําให้เกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็น ซึ่งได้กล่าวในรายละเอียด
มาแล้วน้ัน เพ่ือเป็นข้อมูลสําคัญที่จะทําให้องค์กรลดต้นทุนและเพิ่มกําไรได้ในที่สุด 

2) ช่วงเวลาในการสั่งซื้อ หรือความถี่ในการสั่งซ้อ (When to Order) การสั่งซื้อสินค้าครั้ง
ต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อระดับสินค้าคงคลังลดลงมาถึงระดับหนึ่ง หรือที่เรียกว่า จุดสั่งซื้อซ้ําหรือจุดสั่งซื้อ
เพ่ิม (Reorder Point) ซึ่งผู้ตัดสินใจต้องวิเคราะห์หาจุดสั่งซื้อซ้ําน้ีเพ่ือให้มีสินค้าไม่ขาด และทันเวลา
ตามความต้องการใช้เพ่ือการผลิต หรือความต้องการซื้อของลูกค้าน่ันเอง เพราะถ้าไม่มีการพิจารณา
หาจุดสั่งซื้อซ้ํา แต่จะสั่งซื้อครั้งต่อไปเมื่อสินค้าในโกดังหรือในคลังหมด จะทําให้สินค้าขาดหรือไม่มี
สินค้าขาย หรือไม่มีวัตถุดิบเพ่ือการผลิตระหว่างการสั่งซื้อ เช่น ถ้าการสั่งซื้อต้องใช้เวลาในการรอ
สินค้าจนกว่าจะได้สินค้าต้องใช้เวลารวม 5 วัน แต่ถ้าไม่พิจารณาจุดสั่งซื้อ จะทําให้กิจการต้องหยุด
การผลิต 5 วันเพราะไม่มีวัตถุดิบ หรือต้องเสียโอกาสในการขายสินค้าและขาดกําไรไปเป็นเวลา 5 วัน
น่ันเอง 

ค่าใช้จ่าย 

ปริมาณการสั่งซ้ือต่อครั้ง (Q*) 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า  
คงคลังรวม 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้า  
คงคลังรวมต่ําสุด 

Q* 
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8.5  หลักการหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดท่ีสดุ 
(Economic Order Quantity: EOQ) 

การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด เป็นการคํานวณหาปริมาณสินค้าที่อาจจะสั่งให้
โรงงานของบริษัทผลิตในแต่ละครั้ง หรือเป็นการสั่งซื้อปริมาณสินค้า/วัตถุดิบจากแหล่งภายนอกบริษัท 
ถ้าสั่งซื้อแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก/ปริมาณมาก ค่าเก็บรักษาสินค้าคงคลังก็จะมาก แต่ต้นทุนในการ
สั่งซื้อจะน้อย ในทางตรงกันข้าม ถ้าในแต่ละครั้งสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนน้อยก็จะทําให้ต้นทุนในการ
สั่งซื้อรวมต่อปีสูง แต่ค่าเก็บรักษาสินค้าคงคลังจะต่ํา 

การคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด หรือตัวแบบ EOQ เป็นตัวแบบที่เป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายมาแล้วกว่า 70 ปี (สุทธิมา, 2555: 240) ที่ใช้ในการกําหนดปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
แต่ละคร้ังที่เหมาะสม และทําให้กิจการมีต้นทุนรวมเกี่ยวกับระบบสินค้าคงคลังตํ่าสุด ทั้งนี้ตัวแบบ 
EOQ มีการพิจารณาเป็นรอบ 1 ปี (Annual Period Time) ซึ่งมีข้อสมมติฐาน เง่ือนไข ตัวแปรหรือ
สัญลักษณ์ และสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

8.5.1 ข้อสมติฐานหรือเงื่อนไขของตัวแบบ EOQ 

กัลยา (2553: 167) ได้สรุปเง่ือนไขของการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
หรือตัวแบบ EOQ ไว้ดังนี้ 

1) ต้องทราบหรือสามารถประเมินปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบหรือต้องการซื้อ
สินค้าต่อปี  

2) ปริมาณความต้องการซื้อในแต่ละช่วงเวลาคงที่ เช่น ความต้องการซื้อพัดลมมา
ขายเดือนละ 50 เครื่อง แสดงว่าเป็นความต้องการซื้อ 600 เครื่องต่อปี 

3) ได้รับสินค้าครบจํานวนตามที่สั่งซื้อ (ไม่มีการทยอยส่งสินค้า) 
4) ไม่เกิดเหตุการณ์ปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ 
5) ทราบหรือสามารถประมาณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

สินค้าคงคลัง 
6) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งคงที่ และไม่ขึ้นกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
7) ต้นทุนสินค้าต่อหน่วยคงที่ และไม่ขึ้นกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อ 
8) ค่าเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อหน่วยคงที่ 
9) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อแต่ละครั้งคงที่ 
10) ระยะเวลาที่สั่งสินค้าหรือระยะเวลาในการรอสินค้าจนกว่าจะได้รับสินค้าแต่ละ

ครั้งคงที่ (Constant Lead Time) 
 

8.5.2 ตัวแปรหรือสัญลักษณ์ที่เก่ียวข้อง 
ตัวแปรหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมี 2 ส่วน คือ ตัวแปรหรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในสูตรการ

คํานวณ คือ ตัวแปรลําดับที่ (1) ถึง (6) และตัวแปรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ตอบคําถามตามวัตถุประสงค์
ของตัวแบบสินค้าคงคลัง คือตัวแปรลําดับที่ (7) ถึง (12) ซึ่งได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี้ 
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1) ปริมาณความต้องการสินค้าทั้งปี  =     d หน่วย/ปี 
2) ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง (Order Cost)    =     a    บาท/ครั้ง 
3) ต้นทุนสินค้าที่สั่งซื้อต่อหน่วย (ราคาต้นทุน)   =     c    บาท/หน่วย 
4) อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าต่อปี (%)  =     i   บาท/ปี 
5) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วย  =     ic บาท/หน่วย/ปี 
6) ระยะเวลาส่งสินค้าที่สั่งซื้อ หรือระยะเวลารอสินค้า =     L   หน่วยเวลา 
7) ช่วงระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อสนิค้าแต่ละครั้ง  =     หน่วยเวลา 
8) จํานวนหรือปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อในแต่ละครั้ง  =     หน่วย 
9)   จุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจุดสั่งซ้ํา (Reorder Point)  =    *R  หน่วย 
10)  จํานวนครั้งที่สั่งซื้อ ณ จุด EOQ  =   ครั้ง/ปี 
11)  ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง  =   บาท/ปี 
12)  ต้นทุนรวมทั้งหมด (รวมต้นทุนผลิตภัณฑ์)  =   บาท/ปี 
 

8.5.3 สูตรที่ใช้ในการคํานวณ ณ จุดประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด (EOQ) 

1) ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Q*) จะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนในการสั่งซื้อเท่ากับ
ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า 

 
 
 
 

2) ระยะเวลาห่างของการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง (T*) 
 
 
 
 

3) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังรวมต่อปี (K*) 
 
 
 
 

4) จุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจุดสั่งซ้ํา (Reorder Point) (R*)  
  
 
 

หมายเหตุ : การคํานวณจุดสั่งซ้ือที่ดีท่ีสุดหรือจุดสั่งซํ้า (R*) จะใช้ในกรณีท่ีตัวแบบสินค้าคง
คลังไม่ได้รับสินคา้ทันทีท่ีสั่งซ้ือ 

   
จํานวนวันทําการ

 

 2
 

 2
 

 √2  
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5) จํานวนครั้งในการสั่งซื้อ (N*) 
 

 
 
 
 

8.5.4 ลักษณะของตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัดที่สุด 
ตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัดที่สุด หรือตัวแบบ EOQ มีหลายลักษณะ ซึ่งในที่น้ี

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1)  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่

สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ (Zero Lead Time) 
2)  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และไม่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันที

ที่สั่งซื้อโดยต้องรอ (Non-Zero Lead Time) 
3) การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด เมื่อมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ 

(Quantity Discount) 
 

ซึ่งรายละเอียดของตัวแบบการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดแต่ละลักษณะเป็นดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

8.6 การหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดท่ีสุด และได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีท่ี
สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ (EOQ Model: Zero Lead Time) 

เป็นตัวแบบสินค้าคงคลังที่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนที่สั่งซื้อทันทีที่สั่งซื้อ โดยไม่ต้องรอสินค้า 
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่กิจการที่สั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรืออยู่ใกล้เคียงกัน
มาก มีเง่ือนไขดังนี้ 

1) ทราบความต้องการซื้อสินค้าต่อปี และความต้องการซื้อมีความสม่ําเสมอ 
2) เมื่อสั่งซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าครบตามจํานวน 

 

การคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เพ่ือให้มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเกี่ยวกับระบบสินค้า
คงคลังรวมต่ําที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) ในที่น้ีจะมีวิธีในการคํานวณ 2 วิธี คือ วิธี
ตาราง และวิธีใช้สูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดในการคํานวณดังนี้ 

 8.6.1  วิธีตาราง 
 การหาคําตอบโดยวิธีตารางเป็นการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด โดยการ
คํานวณด้วยมือที่ต้องใช้ความเข้าใจในหลักการ ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการหาคําตอบโดยวิธีสูตร
คณิตศาสตร์ เพราะหากเข้าใจการหาคําตอบโดยวิธีตารางแล้วจะทําให้เข้าใจที่มาของสูตรการคํานวณ 
โดยไม่จําเป็นต้องท่องจํา ขณะที่การหาคําตอบโดยวิธีตารางจําเป็นต้องทําความเข้าในรายละเอียด ใช้
ความเข้าใจในแต่ละรายการจะแสดงวิธีการคํานวณได้ดังตัวอย่างที่ 8.1 และ 8.2 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 8.1 บริษัท แก้วใจอุตสาหกรรม จํากัด เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ทําการสั่งซื้อช้ินส่วน
ประกอบเพื่อใช้ในการผลิตจากบริษัทฟูจิสึ จํากัด บริษัทแก้วใจอุตสาหกรรมประมาณการว่าต้องการใช้
ส่วนประกอบชนิดน้ีปีละ 2,400 ช้ิน โดยมีต้นทุนราคาชิ้นละ 10 บาท จากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ประมาณการว่า การส่ังซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะเสียค่าใช้จ่าย 40 บาท และต้นทุนการเก็บรักษาคิดเป็น 
12% ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย  
 จงหาปริมาณการสั่งซื้อช้ินส่วนประกอบที่ประหยัดที่สุด โดยวิธีตาราง 
 จากการพิจารณาข้อมูลการใช้ส่วนประกอบนี้ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าการใช้วัตถุดิบมีลักษณะ
การใช้ที่สม่ําเสมอ คือ เดือนละ 200 ช้ิน ถ้ามีการจัดหาช้ินส่วนชนิดน้ีไว้ต้ังแต่ต้นปีในปริมาณที่เพียงพอ
ใช้ตลอดทั้งปี คือ 2,400 ช้ิน สามารถแสดงระดับสินค้าคงคลังในแต่ละเดือนได้ดังภาพที่ 8.2 
 

 

ภาพที่ 8.2  แสดงลักษณะความต้องการสินค้าที่สม่ําเสมอ 
 

การหามูลค่าสนิค้าคงคลังเฉลี่ย เกิดจากคา่เฉลี่ยของมูลค่าสินค้าคงคลงัต้นงวดและปลายงวด 
หรือมูลค่าสินคา้คงคลังต้นงวดบวกมูลค่าสินค้าคงคลังปลายงวดหารด้วยสอง ตามสูตรดังนี้ 

1ม.ค.  1ก.พ.   1มี.ค.  1เม.ย. 1พ.ค.  1มิ.ย.  1ก.ค.  1ส.ค.  1ก.ย.  1ต.ค.  1พ.ย.  1ธ.ค.เดือน 

2,400 

1,800 

1,400 

1,000 

600 

400 

1 ม.ค.   2,400   ชิ้น 
1 ก.พ.   2,200   ชิ้น 
1 มี.ค.   2,000   ชิ้น 
1 เม.ย.  1,800   ชิ้น 
1 พ.ค.   1,600   ชิ้น 
1 มิ.ย.   1,400   ชิ้น 
1 ก.ค.   1,200   ชิ้น 
1 ส.ค.   1,000   ชิ้น 
1 ก.ย.     800   ชิ้น 
1 ต.ค.     600   ชิ้น 
1 พ.ย.     400   ชิ้น 
1 ธ.ค.     200   ชิ้น 
31 ธ.ค.       0   ชิ้น 
รวม    15,600  ชิ้น 

ปริมาณ
(ชิ้น) 
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การหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยดัที่สุด (EOQ) เป็นจุดที่ต้นทุนในการสั่งซื้อเท่ากับต้นทุนในการ
เก็บรักษาสินคา้คงคลัง ดังนี้ 
 
 

 
 

จากหลักการทัง้หมดเหล่าน้ีจะแสดงวิธีการคํานวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดของ
ตัวอย่างที่ 8.1 ได้ดังนี้ 

 

วิธีทํา จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพบวา่ 
 ความต้องการสินค้าทั้งปี    =   2,400 ช้ิน 
 ราคาสินค้า =       10 บาท/ช้ิน 
 ต้นทุนในการสัง่ซื้อ =       40 บาท/ครั้ง 

 อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา  =     12%  ของมูลค่าสินคา้คงคลังเฉลี่ย หรือ = 0.12 
 

การคํานวณปริมาณการสั่งซื้อประหยัดที่สุดโดยวิธีตาราง แบ่งออกเป็น 7 คอลัมน์ ดังตารางที่ 8.1  

ตารางที่ 8.1  แสดงการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อช้ินส่วนประกอบที่ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลัง
ที่สุดของตัวอย่างที่ 8.1 

 (1)             (2)              (3)              (4)              (5)            (6)              (7) 
จํานวนครั้ง 
ที่สั่งซื้อ/ปี 

ปริมาณการ
สั่งซื้อ/ครั้ง 

มูลค่าที่
สั่งซื้อ/ครั้ง 

มูลค่าสินค้าคง
คลังเฉลี่ย 

ต้นทุนใน
การสั่งซื้อ 

ต้นทุนในการ
เก็บรักษา 

ค่าใช้จ่ายรวม
สินค้าคงคลัง 

1      2,400   24,000       12,000         40       1,440       1,480  
2      1,200     12,000         6,000         80         720         800  
3        800      8,000         4,000       120         480         600  
4        600      6,000         3,000       160         360         520  
5        480      4,800         2,400       200         288         488  
6        400      4,000         2,000       240         240         480  
7 343 3,430 1,715 280 205.8 485.8 

มูลค่าสินค้าคลงัเฉลี่ย      มูลค่าสินค้าคงคลังตน้งวด มูลค่าสินค้าคงคลังปลายงวด
 

 

เนื่องจากตัวแบบสินค้าคงคลงัมีลักษณะการใช้สินค้าอย่างสม่ําเสมอ และเมื่อสั่งซื้อจะได้รับสินค้า
ครบตามจํานวนที่สั่งซื้อทันท ีจึงทําให้สินค้า ณ สิ้นงวดเท่ากับศูนย์ ดังนัน้ การหามูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย
จึงเกิดจากมูลค่าสินค้าคงคลงัต้นงวดหารด้วยสอง ดังนี้ 

 

หรือ   มูลค่าสนิค้าคลังเฉลี่ย  มูลค่าสินค้าคงคลังต้นงวด
 

ต้นทุนในการสั่งซื้อ   =   ต้นทุนการเก็บรกัษา 
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จากตารางที่ 8.1 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้นทุนสั่งซื้อเท่ากับ
ต้นทุนในการเก็บรักษา หรือในบรรทัดที่ตัวเลขในช่อง คอลัมน์ที่ (5)  =  (6)  ณ บรรทัดหรือจํานวน
ครั้งในการสั่งซื้อครั้งที่ 6  
 
ดังนั้น  ควรสั่งซื้อสินค้าจํานวน 6 ครั้ง คร้ังละ 400 ช้ิน คิดเป็นเงินมูลค่า 4,000 บาท/ครั้ง จึงจะเป็น

การสั่งซื้อที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับสินค้าคงคลังตํ่าที่สุดคือ 480 บาทต่อปี 
 

หมายเหตุ : ที่มาของการคํานวณตัวเลขในตาราง 
 

ช่อง  (2) = ความต้องการซื้อทั้งปี 
         ช่อง (1) 

ช่อง  (3) = ช่อง (2) * ราคาสินค้า 
ช่อง  (4) = ช่อง (3)  
       2 
ช่อง  (5) = ช่อง (1) x ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง 
ช่อง  (6) = อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา x ช่อง (4) 
ช่อง  (7) = ช่อง (5) + ช่อง (6) 

 

จากตัวอย่างที่ 8.1 จะเห็นว่าหลักการคํานวณค่าในตาราง จะเป็นการหาจากทีละคอลัมน์ โดย
เริ่มจากคอลัมน์ที่ 1, 2 ไปเรื่อยๆ น่ันคือ ค่าในคอลัมน์ถัดไปจะถูกต้องค่าในคอลัมน์ก่อนหน้าน้ีต้อง
ถูกต้องก่อนนั่นเอง และเพื่อเป็นการฝึกความเข้าใจในหลักการคํานวณ ควรคํานวณทีละบรรทัดหรือที
ละจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ และจะหยุดการคํานวณเมื่อต้นทุนในการสั่งซื้อ (ช่องที่ 5) เท่ากับต้นทุนในการ
เก็บรักษา (ช่องที่ 6) ซึ่งจะเป็นจํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่ทําให้ต้นทุนสินค้าคงคลังรวมต่ําสุดหรือเป็น
จุดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ที่สุด ฉะนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการคํานวณพอสมควร ทั้งนี้
เพ่ือให้เข้าใจการคํานวณด้วยวิธีตารางมากขึ้น จะให้ฝึกการคํานวณต่อด้วยตัวอย่างที่ 8.2 ดังนี้ 

 
ตัวอย่างที่ 8.2  สมมติว่าบริษัท ยานยนต์มอเตอร์ จํากัด ประกอบธุรกิจประกอบรถยนต์ทําการสั่งซื้อ
อะไหล่รถยนต์ชนิด A จากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยใน 1 ปี มีความต้องการใช้อะไหล่รถยนต์ชนิด A 
จํานวน 4,000 ช้ิน มีต้นทุนในการสั่งซื้อ 10 บาทต่อครั้ง ต้นทุนในการเก็บรักษา 25% ของมูลค่า
สินค้าคงคลังเฉลี่ย และต้นทุนวัสดุที่สั่งซื้อช้ินละ 2 บาท  

จงคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ประหยัดที่สุดโดยวิธีตาราง 
 

วิธีทํา จากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพบว่า 
 ความต้องการสินค้าทั้งปี    =   4,000  ช้ิน 
 ราคาสินค้า =    2 บาท/ช้ิน 
 ต้นทุนในการสัง่ซื้อ =   10 บาท/ครั้ง 
 อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา   = 25%  ของมูลค่าสินคา้คงคลังเฉลี่ย หรือ = 0.25 
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ตารางที่ 8.2  แสดงการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ประหยัดต้นทุนสินค้าคลังที่สุด 
ของตัวอย่างที่ 8.2 

    (1)            (2)              (3)            (4)             (5)             (6)               (7) 
จํานวนครั้ง 
ที่สั่งซื้อ/ปี 

ปริมาณการ
สั่งซื้อ/ครั้ง 

มูลค่าที่
สั่งซื้อ/ครั้ง 

มูลค่าสินค้า
คงคลังเฉลี่ย 

ต้นทุนใน
การสั่งซื้อ 

ต้นทุนในการ
เก็บรักษา 

ค่าใช้จ่ายรวม
สินค้าคงคลัง 

1      4,000       8,000        4,000          10   1,000.00   1,010.00  
2      2,000       4,000        2,000          20     500.00     520.00  
3      1,334       2,668        1,334          30     333.50     363.50  
4      1,000       2,000        1,000          40     250.00     290.00  
5        800       1,600           800          50     200.00     250.00  
6        667       1,334           667          60     166.75     226.75  
7        572       1,144           572          70     143.00     213.00  
8        500       1,000           500          80     125.00     205.00  
9        445         890           445          90     111.25     201.25  
10        400        800          400        100     100.00     200.00  
11        364         728           364        110       91.00     201.00  

 
จากตาราง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้นทุนสั่งซื้อเท่ากับต้นทุนใน

การเก็บรักษา หรือในบรรทัดที่ตัวเลขในช่องคอลัมน์ที่ (5) = (6) ณ บรรทัดหรือจํานวนครั้งในการ
สั่งซื้อครั้งที่ 10  
 
ดังนั้น  ควรสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 400 ช้ิน คิดเป็นเงินมูลค่าคร้ังละ 800 บาท 

จึงจะมีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับสินค้าคงคลังตํ่าที่สุดคือ 200 บาทต่อปี  
 

จากการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดโดยวิธีตาราง เป็นวิธีการคํานวณที่ง่าย 
แต่ต้องใช้เวลาในการคํานวณพอสมควร และจะหาคําตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าต้นทุนในการสั่งซื้อ (ช่องที่ 
5) เท่ากับต้นทุนในการเก็บรักษา (ช่องที่ 6) และคําตอบ ณ จุดที่ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุดไม่
สามารถบอกได้ว่าจะมากหรือน้อย หากโจทย์ปัญหาใดที่การสั่งซื้อ ณ จุดที่ประหยัดที่สุด (EOQ) 
จํานวนน้อยครั้ง การคํานวณโดยวิธีตารางก็จะต้องใช้เวลาในการหาคํานวณมาก จนกว่าจะพบจํานวน
ครั้งในการซื้อที่ทําให้ประหยัดที่สุดน่ันเอง ดังนั้น จึงมีวิธีการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด
ที่สุดโดยวิธีสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งจะใช้เวลาในการคํานวณน้อยกว่า และง่ายกว่า หากแต่ผู้คํานวณต้อง
ทราบสูตรการคํานวณ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในการคํานวณก่อน และยังสามารถใช้กับลักษณะของตัว
แบบสินค้าคงคลังที่หลากหลายได้ด้วย ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
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8.6.2 วิธีสูตรคณิตศาสตร ์
   จากท่ีได้อธิบายวิธีการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดโดยวิธีตาราง ซึ่งเป็นการสร้างความ
เข้าใจในหลักการหาคําตอบ โดยการหาไปเรื่อยๆ จนกว่าต้นทุนในการสั่งซื้อจะเท่ากับต้นทุนในการ
เก็บรักษา ซึ่งค่อนข้างใช้เวลาในการคํานวณพอสมควร ขณะที่การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
สามารถหาได้อีกวิธีคือ การใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการคํานวณ ซึ่งได้แสดงสัญลักษณ์และสูตรไว้แล้วใน
หัวข้อ 8.5.2 และ 8.5.3  ซึ่งจะทําให้การหาคําตอบทําได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ตัวแบบสินค้าคงคลังที่มี
การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดและได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ (EOQ 
Model: Zero Lead Time) สามารถแสดงตัวอย่างการคํานวณได้ดังตัวอย่างที่ 8.3 และ 8.4 ดังนี้ 
    
ตัวอย่างที่ 8.3  สมมติว่าร้านอุดรพัดลม เป็นผู้จําหน่ายพัดลมทุกย่ีห้อรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี  
จากอดีตที่ผ่านมาร้านอุดรพัดลมมียอดขายพัดลมเดือนละ 20 เครื่อง โดยมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้ง
ละ 120 บาท พัดลมที่สั่งซื้อมีราคาเครื่องละ 500 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาคิดเป็น 12% ของ
มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย ถ้าการสั่งซื้อพัดลมจะได้รับทันทีที่สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ 

จงคํานวณหาปริมาณสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งที่ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด ระยะเวลาห่างใน
การส่ังซื้อแต่ละครั้ง จํานวนคร้ังที่สั่งซื้อต่อปี และต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยต่อปี ถ้าใน 1 ปี 
ร้านอุดรพัดลมมีจํานวนวันทําการ 300 วัน 
 
วิธีทํา จากโจทย์พิจารณาค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 
 ความต้องการสินค้าทั้งปี (d)   =    20 x 12  =  240 เครื่อง/ปี 
 ราคาต้นทุนสินค้า  (c)   =    500  บาท/เครื่อง 
 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง (a)    =    120  บาท/ครั้ง 
 อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (i)     =    12%   หรือ 0.12 

1) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สดุ (Q*) 
 

จากสูตร   2
 

 แทนค่า      .   

  57,60060   √960 

    30.98  หรือประมาณ  31 เครื่องต่อครั้ง 
 

ทั้งนี้ปริมาณพัดลมที่สั่งซื้อต้องเป็นจํานวนเต็มและจะปัดเศษทศนิยมขึ้นเสมอ แมจ้ะมีทศนิยม
ตํ่ากว่า 0.5 กต็าม เนื่องจากหากกิจการปัดเศษปริมาณสั่งซื้อพัดลมทิ้งจะเป็นการสั่งสินค้าตํ่ากว่าความ



 

 

363 บทท่ี 8 ตัวแบบสินค้าคงคลัง 

ต้องการ ซึ่งจะทําให้กิจการเสีย่งที่จะมีสินค้าไม่พอขาย หรอืจะเสียโอกาสในการขายสินค้าไปด้วย
น่ันเอง   
 

2) ระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อตอ่ครั้ง (T*) 
 

จากสูตร   
 

 

 แทนค่า    .     

  ,           √0.016667 

    0.13   ปี  หรือ  0.13 x 300 = 39 วันทําการ  
 

3) จํานวนครั้งในการสั่งซื้อ (N*) 

จากสูตร          
 

แทนค่า        7.74   ครั้ง หรือ 8 ครั้งต่อปี  
 

4) ต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายเก่ียวกับสินค้าคงคลงัรวมต่อป ี(K*) 
  

 จากสูตร        √2  

  

 แทนค่า  √2 120 240 0.12 500 
 

 แทนค่า  3,456,000  1,859.03  บาทต่อปี 
 
ดังนั้น  ร้านอุดรพัดลมควรสั่งซื้อพัดลมจํานวนครั้งละ 31 เครื่อง  โดยการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะสั่งซื้อ

ห่างกันครั้งละ 39 วันทําการ  จํานวนครั้งที่สั่งซื้อ 8 ครั้งต่อปี ซึ่งนโยบายนี้จะทําให้มีค่าใช้จ่าย
สินค้าคงคลังรวมโดยเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 1,859.03 บาทต่อปี 

 
ตัวอย่างที่ 8.4 สมมติว่า บริษัทบีซี คอมพิวเตอร์ จํากัดทําการผลิตไมโครชิฟ ซึ่งเป็นช้ินส่วน
คอมพิวเตอร์ออกจําหน่าย บริษัทได้ทําการวิเคราะห์พบว่าความต้องการของตลาดต่อสินค้าชนิดน้ี
พบว่า ใน 1 ปีมีความต้องการปีละ 35,000 ช้ิน ในการเตรียมการผลิตแต่ละครั้ง ทางบริษัทประเมินดู
แล้วพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลิตครั้งละ 700 บาท  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาไมโครชิฟที่
ทําการผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้จําหน่วยคิดเป็นเงินช้ินละ 25 บาทต่อปี 
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ในฐานะที่ท่านเป็นนักศึกษาผู้เช่ียวชาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จงช่วยบริษัทวางนโยบาย
เกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดตามเง่ือนไข EOQ โดยควรให้บริษัททําการผลิตไมโครชิฟครั้งละกี่ช้ินจึง
จะประหยัดที่สุด การผลิตแต่ละครั้งควรมีระยะเวลาห่างกันนานกี่วัน และต้นทุนรวมเกี่ยวกับสินค้าคง
คลังเฉลี่ยต่อปีกี่บาท ถ้าบริษัทมีจํานวนวันทําการ 300 วัน 

 

วิธีทํา จากโจทย์พิจารณาค่าต่างๆ ได้ดังนี้ 
 ความต้องการสินค้า (d)     =    35,000 ช้ิน/ปี 
 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าต่อหน่วย (ic)     =     25   บาท/ช้ิน/ปี 
 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการผลติ (a)    =    700 บาท/ครั้ง 

1) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สดุ (Q*) 
 

จากสูตร    

 แทนค่า      ,
 

  49,000,00025   1,960,000 

    1,400  ช้ินต่อครั้ง 
 

2) ระยะเวลาห่างในการผลิตสนิค้าแต่ละครัง้ (T*) 
 

จากสูตร   
 

 

 แทนค่า     ,   

  , ,       √0.0016  

    0.04   ปี  หรือ  0.04 x 300 = 12 วันทําการ  
 

3) จํานวนครั้งในการสั่งซื้อ (N*) 

จากสูตร          
 

แทนค่า      ,,  25  ครั้งต่อปี  
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4) ต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายสินค้าคงคลงัรวมเฉลีย่ต่อปี (K*) 
  

 จากสูตร  √2   
 

 แทนค่า  2 700 35,000 25 
 

 แทนค่า  1,225,000,000  35,000  บาทต่อปี 
 

ดังนั้น  บริษัทบีซีคอมพิวเตอร์ จํากัด ควรทําการผลิตไมโครชิฟครั้งละ 1,400 ช้ิน  โดยการผลิตสินค้า
แต่ละคร้ังควรห่างกันครั้งละ 12 วันทําการ  จํานวนครั้งที่ผลิตปีละ 25 ครั้ง ซึ่งนโยบายนี้จะ
ทําให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังรวมโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 35,000 บาทต่อปี 

 

8.7  การหาปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดท่ีสุดและไม่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีท่ี
สั่งซื้อโดยต้องรอ (Non-Zero Lead Time) 

 ตัวแบบการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและไม่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่สั่งซื้อ 
เป็นตัวแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพราะบางกิจการต้องซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือ
จากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยงานหรือกิจการอ่ืนที่อยู่ห่างไกลกัน จึงทําให้ต้องมี
ระยะเวลาในการรอสินค้าต้ังแต่เริ่มสั่งสินค้าจนกว่าจะได้รับสินค้า (Lead Time: L) บางกิจการสั่ง
สินค้าจากต่างประเทศต้องรอสินค้านานเป็นเดือน บางกิจการรอไม่นาน 3-5 วัน หรือ 1-2 สัปดาห์ 
เป็นต้น  
 ดังนั้น ตัวแบบในลักษณะนี้จึงต้องมีการตัดสินใจเพิ่มเติมว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าเมื่อใด หรือควร
สั่งซื้อเมื่อสินค้าในคลังเหลือเท่าใด เพราะหากรอให้สินค้าในคลังหมดจึงทําการสั่งซื้อจะทําให้กิจการ
เกิดความเสียหาย เพราะจะไม่มีสินค้าขายหรือไม่มีวัตถุดิบใช้ในการผลิตระหว่างที่รอสินค้าหรือ
วัตถุดิบน่ันเอง ดังนั้น จึงต้องตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบก่อนที่สินค้าหรือวัตถุดิบในคลังสินค้าจะ
หมด จึงมีสูตรการคํานวณหาจุดสั่งซื้อที่ดีที่สุด (Reorder Point: R*) หรือจุดสั่งซ้ํา หรือปริมาณสินค้า
คงเหลือในคลังที่ควรทําการสั่งซื้อครั้งต่อไป ดังนี้  
   
 
 
 
 

โดยให้    L  =  ระยะเวลาที่ต้องรอสินค้าที่สั่งซื้อนับจากวันที่มีการสั่งซื้อจนได้รับสินค้า 
 R*  =   จุดสั่งซื้อที่ดีที่สดุหรือจุดสั่งซ้ํา  

 
 
 

 
จํานวนวันทําการ
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ตัวอย่างที่ 8.5 สมมติว่า บริษัทบีบีเทค จํากัด ทําการผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง 
ต้องการซื้อวัตถุดิบชนิด B มาใช้เพ่ือผลิตสินค้าปีละ 2,400 ช้ิน ราคาวัตถุดิบเท่ากับ 60 บาท/ช้ิน 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้งเท่ากับ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบใน
คลังสินค้าคิดเป็น 10% ต่อปี และระยะเวลาส่งสินค้านาน 5 วัน สมมติว่าใน 1 ปี บริษัทมีวันทํางาน 
300 วัน  

จงหาปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบชนิด B ที่ทําให้ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด ระยะเวลาห่างใน
การส่ังซื้อวัตถุดิบแต่ละครั้ง จุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจุดสั่งซื้อซ้ํา และต้นทุนรวมเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
เฉลี่ยต่อปี  
 
วิธีทํา   จากโจทย์พิจารณาค่าต่างๆ ได้ดงันี ้
 ความต้องการสินค้า (d)      =   2,400 ช้ิน 
 ราคาวัตถุดิบ/สินค้า (c)      =       60 บาท/ช้ิน 
 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (a)    =     200 บาท/ครั้ง 
 ระยะเวลาส่งสินค้า (L)   =        5 วัน 
 อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (i)   =    10%   หรือ 0.1 
 

1) ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สดุ (Q*) 
 

จากสูตร    

 แทนค่า        ,.    

  960,0006   160,000 

   400  ช้ินต่อครั้ง 
 

2) ช่วงระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง (T*) 
  

 จากสูตร   
 

 

 แทนค่า     .    ,   

  ,       √0.02777  

    0.17   ปี  หรือ  0.17 x 300 = 51 วันทําการ  
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3) จุดสั่งซื้อที่ดีทีสุ่ด หรือจุดสัง่ซื้อซ้ํา (R*)  
 

จากสูตร    R   
จํานวนวันทาํการ

 

 

 แทนค่า      R    2,400  5 300    12,000300  
 

       R    ,    40  ช้ิน  

 การกําหนดจุดสั่งซ้ําหรือจํานวนวัตถุดิบชนิด B ที่เหลือในคลังสินค้าแล้วให้ทําการสั่งซื้อครั้ง
ต่อไป จะพิจารณาปัดเศษขึ้นแม้จะไม่ถึง 0.5 ก็ตาม เนื่องจากหากปัดเศษทิ้งจะทําให้กิจการมีโอกาส
วัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิต  
 

4) ต้นทุนหรือคา่ใช้จ่ายสินค้าคงคลงัรวมต่อป ี(K*) 
  

 จากสูตร     K    √2adic   
 

 แทนค่า K  √2 200 2,400 0.1 60 
 

 แทนค่า K  5,760,000  2,400  บาทต่อปี 
 

ดังนั้น  บริษัทบีบีเทค จํากัด ควรสั่งซื้อวัตถุดิบชนิด B เมื่อจํานวนวัตถุดิบในคลังสินค้าลดลง
เหลือเท่ากับ 40 ช้ิน หรือจะสั่งซื้อห่างกันแต่ละครั้งเท่ากับ 51 วันทําการ และควรสั่งซื้อวัตถุดิบคร้ังละ 
400 ช้ิน ซึ่งนโยบายนี้จะทําให้ต้นทุนรวมสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 2,400 บาทต่อปี 
 

8.8  การหาปริมาณสนิคา้สํารอง (Safety Stock) 

การคํานวณหาปริมาณสินค้าสํารอง เป็นตัวแบบสินค้าคงคลังที่ต่อเนื่องจากหัวข้อที่ 8.7 ที่เป็น
ตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ได้ครบตามจํานวนที่สั่งซื้อทันที แต่มีระยะเวลาที่ต้องรอสินค้า เนื่องจาก
การสั่งซื้อสินค้าที่ต้องรอสินค้าต้องสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนที่สินค้าจะหมด ขณะที่ในความเป็นจริงสิ่งที่
กิจการไม่สามารถควบคุมได้เลยคือ ความต้องการซื้อของลูกค้า จึงทําให้ระหว่างที่กิจการรอสินค้าหรือ
วัตถุดิบอยู่นั้นลูกค้าอาจมีความต้องการเพิ่มขึ้นก็ได้ หรือกิจการจําเป็นต้องผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นเพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทําให้กิจการไม่สามารถขายสินค้าหรือไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ เพราะต้องรอสินค้าหรือวัตถุดิบในระหว่างที่สั่งซื้อสินค้าล็อตใหม่ ดังนั้น ระหว่างที่รอสินค้าหรือ
วัตถุดิบหากกิจการสามารถจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบมาใช้ก่อนหรือมีการสํารองสินค้าหรือวัตถุดิบไว้ จะ
สามารถแก้ปัญหาสินค้าไม่พอขาย หรือวัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิตได้ 

จากตัวอย่างที่ 8.5 การสั่งซื้อวัตถุดิบชนิด B ที่มีระยะเวลาในการรอ 5 วัน และพบว่าควรสั่งซื้อ
วัตถุดิบครั้งละ 400 ช้ิน จุดสั่งซ้ําหรือจุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจํานวนวัตถุดิบที่รอผลิตระหว่างการสั่งซื้อ
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ค่าเสียหายทีเ่กิดจากสินค้าไม่พอใช้ต่อปี  =  (จํานวนสินค้าที่ไม่พอใช้) x (ค่าเสียหายที่เกิด
จากสินค้าไม่พอใช้) x (จํานวนครั้งที่สั่งซื้อต่อ
ปี) x (โอกาสทีส่ินค้าไม่พอใช้) 

ค่าใช้จ่ายรวม  =  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าสํารอง + ค่าเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่พอใช้ 

จุดสั่งซื้อเม่ือมีการสํารองสนิค้า = จุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจดุสั่งซ้ํา + จํานวนสินค้าสํารอง 

ครั้งต่อไปจํานวน 40 ช้ิน และการสั่งซื้อให้ห่างกันครั้งละ 51 วันทําการ แสดงว่าบริษัทต้องการใช้
วัตถุดิบชนิดน้ีวันละ 8 ช้ิน ซึ่งในความเป็นจริงระหว่างที่รอวัตถุดิบอยู่น้ัน ลูกค้าอาจมีความต้องการซื้อ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะทําให้กิจการต้องการวัตถุดิบเพ่ือการผลิตมากกว่าวันละ 8 ช้ิน และถ้ากิจการไม่มีวัตถุ
สํารองไว้เลยจะทําให้กิจการผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการซื้อของลูกค้าได้ ดังนั้น การจัดหา
วัตถุดิบสํารองจึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิตหรือการขาย ระหว่างช่วงเวลาที่
รอวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินค้าล็อตใหม่  

ดังนั้น กิจการจึงควรหาจํานวนสินค้าสํารอง (Safety Stock) ที่เหมาะสม เพราะหากกิจการ
สํารองสินค้าหรือวัตถุดิบไว้มากเกินไป จะทําให้กิจการรับภาระต้นทุนในการเก็บรักษามากเกินไป
น่ันเอง  

 

วิธีการคํานวณหาปริมาณสินค้าสํารอง (Safety Stock) 

เนื่องจากการคํานวณหาจํานวนสินค้าสํารอง เป็นการหาปริมาณสินค้าที่กิจการควรสํารองไว้ 
เนื่องจากป้องกันไม่ให้กิจการเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้ามี
มากกว่าปริมาณสินค้าที่เหลือในคลังสินค้าหรือที่เหลือในสต๊อก ระหว่างที่รอสินค้าล็อตใหม่ที่กําลังจะ
ได้รับจากการสั่งซื้อ ในที่น้ีผู้วิเคราะห์ต้องทราบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากสินค้าหรือวัตถุดิบไม่ขาย 
หรือไม่พอใช้ (Known Stock out Costs) ซึ่งการวิเคราะห์จําเป็นต้องทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 2 ส่วน คือ 

1) การแจกแจงความน่าจะเป็นของความต้องการซื้อในช่วงเวลาที่รอรับสินค้าล็อตใหม่  
2) ค่าเสียหายที่เกิดจากปริมาณความต้องการซื้อมากกว่าสินค้าที่เหลือในช่วงเวลาที่รอ
สินค้าล็อตใหม่ (Stock out Costs)  

การคํานวณค่าใช้จ่ายรวมกรณีที่ต้องสํารองสินค้า เกิดจากค่าเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่พอใช้ 
รวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าที่ต้องสํารอง มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 

 

 

 
 

 
 

และ 
 

 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมทั้ง 2 ส่วน ผู้วิเคราะห์จะต้องสามารถหาเพิ่มเติมได้ และจะ

แสดงตัวอย่างการคํานวณได้ดังตัวอย่างที่ 8.6 



 

 

369 บทท่ี 8 ตัวแบบสินค้าคงคลัง 

ตัวอย่างที่ 8.6  จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 8.5 พบว่าบริษัทบีบีเทค จํากัด มีความต้องการใช้วัตถุดิบ
ชนิด B ในการผลิตสินค้าปีละ 2,400 ช้ิน จากการคํานวณแล้วพบว่า บริษัทควรทําการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ครั้งละ 400 ช้ิน โดยการสั่งซื้อควรห่างกันครั้งละ 51 วันทําการ หรือสั่งซื้อปีละ 6 ครั้ง และมีจุดสั่งซ้ํา
หรือมีสินค้าในคลังเหลือ 40 ช้ิน จึงทําการสั่งซื้อครั้งต่อไป ซึ่งนโยบายนี้จะทําให้ต้นทุนรวมสินค้าคงคลัง
โดยเฉลี่ยตํ่าสุดเท่ากับ 2,400 บาทต่อปี  
 ในระหว่างรอวัตถุดิบจํานวน 5 วัน บริษัทต้องมีวัตถุดิบเพ่ือการผลิตจํานวน 40 ช้ิน แสดงว่า
บริษัทต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตระหว่างรอวัตถุดิบวันละ 8 ช้ิน และถ้าทราบว่าหากบริษัทไม่มี
วัตถุดิบพอใช้ในการผลิตจะมีค่าความเสียหายเกิดขึ้นช้ินละ 20 บาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
วัตถุดิบช้ินละ 10 บาท 
 ทางผู้บริหารของบริษัทมีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมว่า บริษัทควรมีการสํารองวัตถุดิบไว้เพ่ือ
การผลิตระหว่างรอวัตถุดิบที่กําลังสั่งซื้อล็อตใหม่หรือไม่ และหากต้องสํารองควรสํารองไว้กี่ช้ิน 
 ถ้าผู้บริหารมีข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความต้องการใช้วัตถุดิบชนิด B ในการผลิตสินค้าในอดีต
จํานวน 20 ครั้งที่ผ่านมา ดังข้อมูลในตารางที่ 8.3 
 
ตารางที่ 8.3  แสดงความต้องการใช้วัตถุดิบชนิด B ในการผลิตสินค้าของบริษัทบีบีเทค จํากัด 

ระหว่างรอวัตถุดิบที่กําลังสั่งซื้อล็อตใหม่ จํานวน 51 วัน  
 

ความต้องการใช้วัตถุดิบชนดิ B (ชิ้นต่อ 51 วัน) จํานวนครั้ง 
33 2 
36 3 
40 12 
45 2 
49 1 
รวม 20 

 
 จงช่วยผู้บริหารตัดสินใจว่า ควรมีการสํารองวัตถุดิบไว้เพ่ือการผลิตระหว่างรอวัตถุดิบที่กําลัง
สั่งซื้อล็อตใหม่หรือไม่ และหากต้องสํารองควรสํารองไว้กี่ช้ิน 
 
วิธีทํา   การพิจารณาว่าบริษัทควรมีการสํารองวัตถุดิบหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของค่า

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบไม่พอใช้ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารอง ซึ่ง
มีวิธีการคํานวณดังนี้ 

 

จากตารางที่ 8.3 นํามาคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความต้องการใช้วัตถุดิบในการ
ผลิตสินค้า ได้ดังตารางที่ 8.4 
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ตารางที่ 8.4  แสดงความน่าจะเป็นเกีย่วกับความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า ของตัวอย่างที่ 8.6 
 

ความต้องการใช้วัตถุดิบชนดิ B  
(ชิ้นต่อ 51 วัน) 

จํานวนครั้ง ความนา่จะเปน็ 

33 2 2/20    =  0.1 
36 3 3/20    =  0.15 
40 12 12/20  =  0.6 
45 2 2/20    =  0.1 
49 1 1/20    =  0.05 
รวม 20 1.0 

 
จากผลการวิเคราะห์ที่ทราบว่า บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุชนิด B เพ่ิมเมื่อในคลังสินค้ามีวัตถุดิบ

เหลือ 40 ช้ิน และจากตารางที่ 8.4 ซึ่งเป็นสถิติความต้องการใช้วัตถุดิบชนิด B ที่ตํ่ากว่าและสูงกว่า 
40 ช้ิน หมายความว่า 

1) ถ้าความต้องการใช้วัตถุดิบตํ่ากว่า 40 ช้ิน แสดงว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเหลือในช่วงที่รอหลัง
สั่งซื้อวัตถุดิบ มี 2 ครั้ง คือ  

1.1) ความต้องการใช้วัตถุดิบ 33 ช้ิน เกิดขึ้น 2 ครั้ง คิดเป็นความน่าจะเป็น = 0.1 
1.2) ความต้องการใช้วัตถุดิบ 36 ช้ิน เกิดขึ้น 3 ครั้ง คิดเป็นความน่าจะเป็น = 0.15 
รวมความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุดิบเหลือ เท่ากับ 0.1 + 0.15 = 0.25  

 
2) ถ้าความต้องการใช้วัตถุดิบสูงกว่า 40 ช้ิน แสดงว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบไม่พอใช้ในช่วงที่รอ

วัตถุดิบระหว่างการสั่งซื้อ มี 2 ครั้ง คือ  
2.1) ความต้องการใช้วัตถุดิบ 45 ช้ิน เกิดขึ้น 2 ครั้ง คิดเป็นความน่าจะเปน็ = 0.1 
2.2) ความต้องการใช้วัตถุดิบ 49 ช้ิน เกิดขึ้น 1 ครั้ง คิดเป็นความน่าจะเป็น = 0.05 
รวมความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุดิบไม่พอใช้หรือวัตถุดิบขาด เท่ากับ 0.1 + 0.05 = 0.15  

 

จากตารางที่ 8.4 จะเกิดเหตุการณ์สินค้าไม่พอใช้อยู่ 2 ครั้ง จึงนํามาคํานวณหาค่าใช้จ่ายร่วม
เกี่ยวกับการสํารองสินค้าระหว่างรอสินค้าที่สั่งซื้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าเสียหายที่เกิดจาก
วัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารอง จะนําเหตุการณ์ต้ังแต่การมี
วัตถุดิบพอใช้หรือไม่ต้องสํารอง และเหตุการณ์ที่วัตถุดิบไม่พอใช้ซึ่งต้องสํารองวัตถุดิบ ในตารางมา
พิจารณาหาคาใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้ 

1) ถ้าไม่มีการสํารองวัตถุดิบ  
ถ้าบริษัทไม่มีการสํารองวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิต แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่การผลิตจะต้อง

การใช้วัตถุดิบครั้งละ 40 ช้ินต่อรอบการผลิต 51 วัน หรือบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการสํารอง
วัตถุดิบทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้ 

 

0.25 

0.15 
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1.1) ค่าเสียหายที่เกิดจากวัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิต  
ถ้าบริษัทไม่มีการสํารองวัตถุดิบ จากตารางที่ 8.4 พบว่ามี 2 เหตุการณ์ที่วัตถุดิบจะ

ไม่พอใช้คือ ถ้าการผลิตต้องใช้วัตถุดิบ 45 ช้ิน และ 49 ช้ิน และถ้าวัตถุดิบไม่พอใช้จะเกิดความ
เสียหายช้ินละ 20 บาท ดังนี้ จากสูตร 

 

ค่าเสียหายทีเ่กิดจากวัตถุดิบไม่พอใช้ต่อปี  =  (จํานวนสินค้าที่ไม่พอใช้) x (ค่าเสียหายที่เกิดจาก
สินค้าไม่พอใช้) x (จํานวนครั้งที่สั่งซื้อต่อปี) x 
(โอกาสที่สินค้าไม่พอใช้) 

 

1.1.1) เมื่อการผลิตต้องใช้วัตถุดิบในการผลิตจํานวน 45 ช้ิน จะทําให้วัตถุดิบไม่
พอใช้ หรือวัตถุดิบขาดไปจํานวน 45 – 40 = 5 ช้ิน ดังนั้นจะเกิดความเสียหายดังนี้ 
 ความเสียหายที่วัตถุดิบไม่พอใช้  =  (5 ช้ิน) x (20 บาท) x (6 ครั้ง) x (0.1) 

   = 60 บาท  
1.1.2) เมื่อการผลิตต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต 49 ช้ิน จะทําให้วัตถุดิบไม่พอใช้ 

หรือวัตถุดิบขาดไปจํานวน 49 – 40 = 9 ช้ิน ดังนั้นจะได้  
 ความเสียหายที่วัตถุดิบไม่พอใช้  =  (9 ช้ิน) x (20 บาท) x (6 ครั้ง) x (0.05) 
  = 54 บาท    
รวมค่าเสียหายที่เกิดจากวัตถุดิบไม่พอใช้เมื่อบริษัทไม่สํารองวัตถุดิบ = 60 + 54  =  114  บาท 

 

1.2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารอง 
ถ้าบริษัทไม่มีการเก็บสํารองวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเหตุการณ์ต้องการใช้วัตถุดิบ 45 ช้ิน 

หรือ 49 ช้ิน บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบสํารอง หรือค่าใช้จ่ายจะเท่ากับ 0 บาท 
 

2) ถ้าบริษัทมีการเก็บวัตถุดิบสํารอง 
ถ้าบริษัทมีการเก็บสํารองวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิต แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่การผลิต

จะต้องการใช้วัตถุดิบมากว่า 40 ช้ินต่อรอบการผลิต 51 วัน บริษัทจะไม่เกิดความเสียหายหากเกิด
เหตุการณ์วัตถุดิบไม่พอใช้ แต่จะมีเพียงเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารองไว้ ซึ่งมีวิธีการ
คํานวณค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการสํารองวัตถุดิบทั้ง 2 ส่วน เป็นดังนี้ 

2.1) ค่าเสียหายที่เกิดจากวัตถุดิบไม่พอใช้ในการผลิต  
ถ้าบริษัทมีการสํารองวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิตจะไม่มีค่าเสียหายที่จะเกิดจากวัตถุดิบ

ไม่พอใช้ในการผลิต หรือค่าเสียหายเท่ากับ 0 บาท 
2.2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารอง  

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบสํารอง จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเก็บวัตถุดิบสํารองไว้
สําหรับการผลิตที่ต้องใช้วัตถุดิบมากกว่า 40 ช้ิน จากตารางที่ 8.4 บริษัทจะเก็บรักษาวัตถุดิบสํารองไว้ 
2 เหตุการณ์ คือ ถ้าการผลิตต้องใช้วัตถุดิบ 45 ช้ิน และ 49 ช้ิน ขณะที่การเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารอง
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ไว้มีค่าใช้จ่ายช้ินละ 10 บาท การหาค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบที่สํารองทั้ง 2 เหตุการณ์เป็น
ดังนี้ 

2.2.1)  เมื่อการผลิตต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต 45 ช้ิน จะทําให้วัตถุดิบที่มีไม่
พอใช้ ทําให้บริษัทต้องสํารองวัตถุดิบไว้จํานวน 45 – 40 = 5 ช้ิน ถ้าสํารองวัตถุดิบไว้จะมีค่าใช้จ่าย
ดังนี้  

ค่าเก็บรักษาสินค้าสํารอง  =  (5 ช้ิน) x (10 บาท)  
  = 50 บาท    

2.2.2)  เมื่อการผลิตต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิต 49 ช้ิน จะทําให้วัตถุดิบที่มีไม่
พอใช้ ทําให้บริษัทต้องสํารองวัตถุดิบไว้จํานวน 49 – 40  = 9 ช้ิน ถ้าสํารองวัตถุดิบไว้จะมีค่าใช้จ่าย
ดังนี้  

ค่าเก็บรักษาสินค้าสํารอง  =  (9 ช้ิน) x (10 บาท)  
  = 90 บาท    
 

สรุปค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละกรณี ซึ่งเกิดจากค่าเสียหายเมื่อมีวัตถุดิบไม่พอใช้ รวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบสํารอง ดังตารางที่ 8.5 
 

ตารางที่ 8.5  แสดงการคํานวณค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการสํารองวัตถุดิบของตัวอย่างที่ 8.6 
 

จํานวนวัตถุดิบที่
สํารอง (ช้ิน) 

ค่าเสียหายเมื่อวัตถุดิบไม่
พอใช้ในการผลิต (บาท) 

ค่าเก็บรักษาวัตถุดิบ
สํารอง (บาท) 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(บาท) 

0 ช้ิน (ไม่สํารอง) 60 + 54  =  114  0 114 
5  ช้ิน 0 50 50 
9  ช้ิน 0 90 90 

 

จากตารางที่ 8.5 สรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายรวมต่ําสุดคือ กรณีมีการสํารองวัตถุดิบไว้ จํานวน 5 ช้ิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 50 บาท  

ดังนั้น บริษัทจึงควรเลือกที่จะสํารองวัตถุดิบไว้ใช้ในการผลิต และควรสํารองวัตถุดิบไว้
จํานวน 5 ช้ิน และจากรายละเอียดการคํานวณ จะมีจุดสั่งซื้อเมื่อมีการสํารองวัตถุดิบหรือให้สินค้าคง
ในคลังคงเหลือจํานวน 40 + 5 = 45 ช้ิน จึงทําการสั่งซื้อครั้งต่อไป 
 

8.9 การหาปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยัดท่ีสุด เม่ือมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ  
(Quantity Discount) 

  

 จากตัวแบบสินค้าคงคลังทั้ง 2 ลักษณะในหัวข้อ 8.6 และ 8.8 เป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือ
วัตถุดิบที่ราคาสินค้าต่อหน่วยคงที่ ไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบคร้ังละเท่าใดก็ตามผู้ขายก็จะขาย
สินค้าหรือวัตถุดิบให้ในราคาเท่าเดิม ดังตัวอย่างที่ 8.1 - 8.6 แต่ปัจจุบันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ผู้ขายจะเสนอราคาขายต่อหน่วยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าซื้อปริมาณมากจะได้ส่วนลดมาก ซึ่งจะทํา
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ให้ราคาต่อหน่วยของสินค้าหรือวัตถุดิบที่สั่งซื้อลดลง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าปริมาณ
มากต่อครั้ง และหากเป็นผู้ค้าที่ต้องการลดต้นทุนสินค้าก็จะยินดีรับข้อเสนอ เพ่ือจะได้ขายสินค้าใน
ราคาตํ่ากว่าคู่แข่งและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับกิจการได้น่ันเอง แต่การสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจํานวน
มากต่อครั้ง จะทําให้ผู้ซื้อต้องรับภาระต้นทุนด้านการเก็บรักษาสินค้าที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าดอกเบี้ย 
ค่าประกันภัย ค่าเสื่อมสภาพ และค่าดูแลรักษา เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนค่าสินค้าและต้นทุนในการสั่งซื้อ
จะลดลง เนื่องจากการสั่งซื้อจะสั่งจํานวนน้อยครั้ง หรือไม่จําเป็นต้องสั่งซื้อบ่อยครั้งนั่นเอง 
 ทั้งนี้ตัวแบบในลักษณะนี้ ยังอยู่ภายใต้ลักษณะการสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าครบทันทีที่สั่งซื้อโดยไม่
ต้องรอสินค้า โดยที่ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่สั่งซื้อต่อหน่วยไม่เท่ากัน จึงเป็นการตัดสินใจว่า กิจการ
ควรสั่งซื้อสินค้าอย่างไรจึงจะทําให้มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ําสุด ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ส่วน 
ได้แก่ ต้นทุนค่าสินค้าทั้งปี ต้นทุนในการสั่งซื้อต่อปี และต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อปี ซึ่ง
จะแตกต่างกับลักษณะตัวแบบสินค้าคงคลัง 2 ลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว ที่มีการพิจารณาเพียงเฉพาะ
ต้นทุนในการสั่งซื้อและต้นทุนในการเก็บรักษา  

 การพิจารณาการสั่งซื้อสินค้ากรณีสั่งซื้อแบบมีส่วนลด มีหลักในการพิจารณา 2 ส่วน คอื  
1. การพิจารณาสั่งซื้อตามเง่ือนไขค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังตํ่าสุด (EOQ) ซึ่งสามารถพิจารณา

โดยใช้สูตรการคํานวณเหมือนกับลักษณะตัวแบบการสั่งซื้อ 2 กรณีแรก เพ่ือพิจารณาว่าราคา ณ จุด
เสนอขายจุดใดสามารถเลือกซื้อได้ตามความสามารถหรือเป็นไปตามความต้องการใช้สินค้าของกิจการ  

2. พิจารณาการสั่งซื้อโดยเปรียบเทียบจากต้นทุนรวมทั้งหมด ภายใต้เง่ือนไขการสั่งซื้อที่
เป็นไปได้ โดยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ
ที่สั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ และค่าใช้ในการเก็บรักษา เพ่ือเปรียบเทียบขนาดการสั่งซื้อแบบ
ประหยัดกับการได้ส่วนลด แล้วเลือกวิธีการสั่งซื้อที่ทําให้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ําที่สุด โดยใช้ปริมาณ
การสั่งซื้อที่สามารถซื้อได้ตามช่วงส่วนลด จากสูตร  

 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด     
 

หมายเหต:ุ  Q* ทีใ่ช้แทนในสูตร K** สําหรับกรณีที่สั่งซื้อไม่ได้ตามช่วงบังคับซื้อหรือช่วงเสนอขาย ให้
ใช้ Q* ที่สามารถซื้อได้ แต่ต้องต่ําสุดตามปริมาณที่บังคับซื้อ หรือที่เรียกว่า ปริมาณบังคับ
ซื้อขอบเขตบนสุด  

 
ตัวอย่างที่ 8.7  สมมติว่า บริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ทําการสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตผ้าผืนจากบริษัทไทยการ์เมนท์ จํากัด บริษัทศิริไทยผ้าผืนฯ ต้องการใช้วัตถุดิบชนิดน้ีเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตสินค้าปีละ 2,400 ช้ิน โดยที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ 20% 
ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 400 บาท  ขณะที่การสั่งซื้อบริษัทไทย
การ์เมนท์ ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับปริมารการสั่งซื้อ และราคาวัตถุดิบที่สั่งซื้อ ดังนี้ 

หากทางโรงงานซื้อวัตถุดิบในปริมาณ 1 - 499 ช้ิน  จะขายให้ในราคาชิน้ละ 15 บาท   
หากซื้อมากกว่า 500 - 999 ช้ิน จะขายให้ในราคาชิ้นละ 13 บาท  และ 
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หากซื้อ 1,000 ช้ินขึ้นไป จะขายให้ในราคาชิ้นละ 10 บาท  
จงพิจารณาว่า บริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ควรมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดน้ีอย่างไร  

 
วิธีทํา   จากโจทย์พิจารณาค่าต่างๆ ได้ดงันี ้
 ความต้องการสินค้าทั้งปี (d)    =    2,400 ช้ิน 
 ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (a)  =   400 บาท/ครั้ง 
 อัตราค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (i)   =      20%   หรือ 0.2 

 เนื่องจากเป็นกรณกีารตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบโดยที่ราคาสินค้าไม่คงที่ กล่าวคือ ราคาสินค้าจะ
ถูกลงเมื่อสั่งซื้อปริมาณมากขึ้น จึงแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ การหาปริมาณการสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่ประหยัดที่สุด (Q*) ที่สามารถซื้อได้หรือเป็นไปตามช่วงเสนอขายของบริษัทไทยการ์เมนท์ 
แล้วจึงทําการคํานวณหาค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ตํ่าสุดจากการสั่งซื้อที่เป็นไปได้ ณ ระดับราคาสินค้าที่
แตกต่างกัน จึงแบ่งออกเป็น 3 กรณีตามช่วงเสนอขายและราคา ได้ดังนี้ 
กรณีที่ 1  การสั่งซื้อวัตถุดิบในช่วงที่ 1 ต้ังแต่ปริมาณ 1 - 499 ช้ิน   

ในราคา (c1) = 15 บาท/ช้ิน 
หาปริมาณสนิค้าทีส่ั่งซื้อต่อครั้งทีป่ระหยัดที่สุด (Q*) ตามเงื่อนไข EOQ  

 

จากสูตร    

 แทนค่า     ,.    

  1,920,0003  

  √640,000  800  ช้ิน 
 

หาจํานวนครั้งที่สั่งซื้อ จากสตูร    

แทนค่า  จะได้   ,    3  ครั้งต่อปี 
 

หากบริษัทต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคา 15 บาท และต้องการมีต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคง
คลังตํ่าสุด (EOQ) ควรสั่งซื้อวัตถุดิบคร้ังละ 800 ช้ิน โดยทําการสั่งซื้อปีละ 3 ครั้ง แต่เนื่องจากเงื่อนไข
ของบริษัทไทยการ์เมนท์ที่ระบุว่า ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจํานวน 1 – 499 ช้ิน ซึ่งหากบริษัทศิริไทยผ้าผืนฯ 
สั่งซื้อจํานวน 800 ช้ิน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าและไม่ได้อยู่ในปริมาณที่เสนอขายตามเงื่อนไข จึง
แสดงว่าบริษัทศิริไทยผ้าผืนฯ ไม่จําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในราคา 15 บาท ปริมาณ 800 ช้ิน แต่บริษัทมี
โอกาสที่จะซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกกว่าน้ี หรือมีโอกาสประหยัดต้นทุนรวมได้มากกว่าน้ีนั่นเอง  
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แต่ถ้าต้องการซื้อวัตถุดิบในราคา 15 บาท ซึ่งจะแสดงวิธีการคํานวณต้นทุนรวมทั้งหมดดังนี้  
หาต้นทนุรวมทั้งหมด (K**)  

จากสูตร        

 แทนค่า      15 2,400    ,  .   
 

 36,000  ,  ,
 

 36,000  1,200  1,200 

 38,400  บาท 

 ดังนั้น หากบริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาชิ้นละ 15 บาท ควร
สั่งซื้อครั้งละ 800 ช้ิน ซึ่งจะทําให้มีต้นทุนรวมทั้งหมด 38,400 บาทต่อปี แต่เนื่องจากปริมาณสินค้าที่
สั่งซื้อมากกว่าปริมาณเสนอขายตามราคาที่กําหนด บริษัทจึงควรพิจารณาราคาวัตถุดิบตามเง่ือนไข
อ่ืนๆ  
 

กรณีที่ 2  การสั่งซื้อวัตถุดิบในช่วงที่ 2 ต้ังแต่ปริมาณ 500 - 999 ช้ิน   
ในราคา (c2) = 13 บาท/ช้ิน 
หาปริมาณสนิค้าทีส่ั่งซื้อต่อครั้งทีป่ระหยัดที่สุด (Q*) 

 

จากสูตร    
 

 แทนค่า     ,.    

   1,920,0002.6  

   738,461.54  859.34  หรือ 860 ช้ิน 
 
หากบริษัทต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคา 13 บาท และต้องการมีต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคง

คลังตํ่าสุด (EOQ) ควรสั่งซื้อวัตถุดิบคร้ังละ 860 ช้ิน ซึ่งเป็นปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทไทยการ์เมนท์
เสนอขายพอดี คือ 500 – 999 ช้ิน และยังเป็นจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดในเงื่อนไขปริมาณวัตถุดิบที่
เสนอขาย และเมื่อนําปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดน้ีไปคํานวณต้นทุนรวมทั้งหมด เป็นดังนี้  
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หาต้นทนุรวมทั้งหมด (K**)  

จากสูตร        

 แทนค่า      13 2,400    ,  .    

 31,200  ,  ,
 

 36,000  1,116.28  1,118 

 38,234.28   บาท 

 ดังนั้น หากบริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาชิ้นละ 13 บาท ควร
สั่งซื้อครั้งละ 860 ช้ิน ซึ่งจะทําให้มีต้นทุนรวมทั้งหมด 38,234.28 บาทต่อปี  
 

กรณีที่ 3  การสั่งซื้อวัตถุดิบในช่วงที่ 3 ต้ังแต่ปริมาณ 1,000 ช้ินขึ้นไป 
ในราคา (c2) = 10 บาท/ช้ิน 
หาปริมาณสนิค้าทีส่ั่งซื้อต่อครั้งทีป่ระหยัดที่สุด (Q*) 

 

จากสูตร    
 

 แทนค่า     ,.    

   1,920,0002  

   √960,000  979.80  หรือ 980 ช้ิน 
 

หากบริษัทต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคา 10 บาท และต้องการมีต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคง
คลังตํ่าสุด (EOQ) ควรสั่งซื้อวัตถุดิบคร้ังละ 980 ช้ิน แต่เง่ือนไขที่บริษัทไทยการ์เมนท์เสนอขายใน
ราคา 10 บาท ต้องสั่งซื้อ 1,000 ช้ินขึ้นไป จึงทําให้ปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดไม่ตกอยู่ในปริมาณ
สินค้าที่เสนอขาย หรือไม่สามารถซื้อได้  

น่ันคือ หากบริษัทศิริไทยผ้าผืนฯ ต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบจํานวน 980 ช้ินในราคาชิ้นละ 10 
บาท บริษัทไทยการ์เมนท์ฯ จะไม่ขายให้ แต่หากบริษัทศิริไทยผ้าผืนฯ ต้องการซื้อวัตถุดิบในราคา 10 
บาท ก็สามารถซื้อได้ โดยปริมาณที่ควรซื้อคือปริมาณขอบเขตบนสุดหรือปริมาณบังคับซื้อตํ่าสุด น่ัน
คือ ปริมาณ 1,000 ช้ิน เพราะการสั่งซื้อ 1,000 ช้ิน เป็นปริมาณที่ไม่ทําให้ต้นทุนสินค้าคงคลังตํ่าสุดอยู่
แล้ว จึงไม่จําเป็นที่จะซื้อปริมาณมากกว่า 1,000 ช้ิน เพราะจะยิ่งทําให้ต้นทุนสินค้าคงคลังสูงขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ น่ันเอง เมื่อนําปริมาณสั่งซื้อที่สามารถซื้อได้คือ 1,000 ช้ิน ไปคํานวณต้นทุนรวมทั้งหมดดังนี้  
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หาต้นทนุรวมทั้งหมด (K**)  

จากสูตร       

 แทนค่า     10 2,400    ,,  .   ,  

 24,000  ,,  ,
 

   24,000  960  1,000 

  25,960  บาท 

 ดังนั้น หากบริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาชิ้นละ 10 บาท ควร
สั่งซื้อครั้งละ 1,000 ช้ิน ซึ่งจะทําให้มีต้นทุนรวมทั้งหมด 25,960 บาทต่อปี  

 

สรุปเปน็ 2 กรณี ได้ดังนี ้
 1) หากบริษัทศิริไทยผ้าผืน จํากัด ต้องการสั่งซื้อ ณ จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) ตาม
ความเป็นไปได้ของช่วงส่วนลดทางการค้า ควรทําการสั่งซื้อครั้งละ 860 หน่วย ตามช่วงเสนอขายช่วงที่ 
2 ในราคาชิ้นละ 13 บาท  
 2)  แต่หากบริษัทเลือกสั่งซื้อโดยพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงต้นทุนค่า
สินค้าด้วยแล้ว ควรสั่งซื้อวัตถุดิบครั้งละ 1,000 ช้ิน (ขอบเขตบนสุดของช่วงส่วนลดที่ 3) จึงจะมี
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ําที่สุด คือ 25,960 บาทต่อปี 
 
8.10 บทสรุป 

สินค้าคงคลังมีความสําคัญกับองค์กรหรือธุรกิจ เพราะหากองค์กรสต๊อกหรือเก็บไว้มากเกินไป
จะทําให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าคงคลัง ซึ่งเป็นต้นทุนจมที่ต้องรับภาระค่า
ดอกเบี้ย ค่าดูแลรักษาสินค้า ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญหาย เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีการ 
สต๊อกหรือเก็บสินค้าไว้น้อยเกินไป ก็จะทําให้องค์กรขาดโอกาสในการผลิตสินค้า หรือทําให้มีสินค้าไม่
พอขายกับความต้องการซื้อของลูกค้า ขาดกําไรที่ควรจะได้รับ และยังทําให้ลูกค้าขาดความน่าเช่ือถือ 
หรือขาดความไว้วางใจด้วย ฉะนั้น กิจการจึงควรนําตัวแบบสินค้าคงคลังมาใช้ในการวางแผนการ
จัดการสินค้าคงคลัง ว่าควรมีการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างไร จํานวนกี่ครั้ง คร้ังละกี่หน่วย จึงจะ
ทําให้การสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้งเหมาะสมที่สุด (Economy Order Quantity: EOQ)  

ตัวแบบการสั่งซื้อสินค้าที่ประหยัดที่สุด หรือตัวแบบ EOQ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1)  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่

สั่งซื้อโดยไม่ต้องรอ (Zero Lead Time)  
2)  การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด และไม่ได้รับสินค้าครบตามจํานวนทันทีที่

สั่งซื้อโดยต้องรอ (Non-Zero Lead Time) โดยจะมีการพิจารณาหาคําตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดสั่งซื้อ
หรือจุดสั่งซ้ําเมื่อต้องรอสินค้า (Reorder Point) และการหาปริมาณสินค้าสํารอง (Safety Stock)  
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3) การหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด เมื่อมีส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ 
(Quantity Discount) โดยจะพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนรวมทั้งหมด ซึ่งรวมต้นทุนค่าสินค้าหรือ
วัตถุดิบกับต้นทุนสินค้าคงคลัง ทั้งนี้เพ่ือการตัดสินใจว่าควรสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบตามช่วงส่วนลดใน
ราคาเท่าใด และสั่งซื้ออย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด 

เนื้อหาในบทนี้ได้นําตัวแบบสินค้าคงคลังมาใช้ในการพิจารณาทั้งภายใต้สภาวะที่มีความ
ต้องการซื้อสินค้าคงที่ การสั่งซื้อได้รับสินค้าทันทีที่สั่งซื้อ และการสั่งซื้อไม่ได้รับสินค้าทันทีแต่ต้องรอ
สินค้าที่สั่งซื้อ และภายใต้ตัวแบบสินค้าที่ราคาสินค้าที่คงที่และไม่คงที่ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องตอบคําถาม
เกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้ง จํานวนครั้งที่สั่งซื้อ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่ตํ่าสุด 
ตลอดจนจุดสั่งซ้ําและจํานวนสินค้าสํารอง 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 
 
 

1. บริษัทไทยชูส์ จํากัด เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายรองเท้าบุรุษและสตรี การผลิตบริษัทจะสั่งซื้อพ้ืน
รองเท้าชนิดหนึ่งจากบริษัทบาทา จํากัด ซึ่งการผลิตรองเท้าของบริษัทไทยชูส์ฯ เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ 
จึงประมาณความต้องการใช้พ้ืนรองเท้าในการผลิตปีละ 640 คู่ มีต้นทุนการสั่งซื้อครั้งละ 60 บาท 
และประมาณว่าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคิดเป็น 12% ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย  ขณะที่บริษัท
บาทา จํากัด ขายพ้ืนรองเท้าให้ในราคาคู่ละ 100 บาท   
 จงช่วยวางนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลังที่จะทําให้การสั่งซื้อประหยัดที่สุด โดยบริษัทไทยชูส์ 
จํากัด ควรสั่งซื้อพ้ืนรองเท้าชนิดน้ีปีละกี่ครั้ง การสั่งซื้อควรสั่งครั้งละกี่คู่ คิดเป็นเงินมูลค่าที่สั่งซื้อครั้ง
ละกี่บาท และมีต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังรวมต่ําสุดก่ีบาทต่อปี โดยวิธีตาราง 
 
2. สมมติว่า บริษัทซันสตาร์ จํากัด สั่งซื้อเตาอบไมโครเวฟจากต่างประเทศมาจําหน่าย โดยประมาณ
จอดขายได้เดือนละ 20 เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เตาอบไมโครเวฟคิดเป็น 12% ของมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย และเตาอบไมโครเวฟที่ซื้อมามีต้นทุน
เครื่องละ 10,000 บาท   
 จงวางนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังที่จะทําให้ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด โดยบริษัทซัน-
สตาร์ จํากัด ควรสั่งซื้อเตาอบไมโครเวฟปีละกี่ครั้ง การสั่งซื้อควรสั่งครั้งละกี่เครื่อง คิดเป็นเงินมูลค่าที่
สั่งซื้อครั้งละกี่บาท และจะเสียค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังรวมต่ําสุดก่ีบาทต่อปี โดยวิธีตาราง 
 
3. สมมติว่าโรงงานผลิตเครื่องผสมอาหารแห่งหนึ่ง ต้องการสั่งซื้อมอเตอร์จากต่างประเทศมาใช้เป็น
ส่วนประกอบในการผลิตเครื่องผสมอาหารเพื่อจําหน่ายในประเทศ และถ้าการผลิตเป็นไปอย่าง
สม่ําเสมอโรงงานจึงได้ประมาณความต้องการในการสั่งมอเตอร์เข้ามาปีละ 40,000 ตัว โดยที่โรงงาน
เปิดทําการ 350 วัน และข้อมูลในการสั่งซื้อและการเก็บรักษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อโดยตรง     120 บาท/ครั้ง        
ค่าขนส่งเข้า            20 บาท/ครั้ง 
ค่าดอกเบี้ย      5 บาท/ตัว/ปี  
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาโดยตรง    3 บาท/ตัว/ปี  

จงวางนโยบายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการคํานวณ ดังนี้ 
3.1 ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สุดควรสั่งมอเตอร์ครั้งละกี่ตัว 
3.2 จํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดควรสั่งกี่ครั้ง 
3.3 ระยะเวลาห่างในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง  (หรอืสั่งครั้งหนึ่งใช้ได้นานกี่วัน) 
3.4 ค่าใช้จ่ายสินคา้คงคลังรวมเฉลี่ยต่อปีกี่บาท 
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4. สมมติว่า ร้านโชคอํานวย เป็นผู้จําหน่ายนํ้าตาลทรายในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมียอดขายน้ําตาล
เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ประมาณยอดขายน้ําตาลได้ปีละ 4,000 กิโลกรัม การสั่งซื้อแต่ละครั้งมี
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 120 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลังคิดเป็น 10% ต่อ
ปี การส่ังซื้อน้ําตาลทรายของร้านโชคอํานวยจะสั่งจากบริษัทนํ้าตาลพืชผล จํากัด ซึ่งขายน้ําตาลให้ใน
ราคากิโลกรัมละ 20 บาท และการสั่งซื้อน้ําตาลแต่ละครั้งต้ังแต่สั่งซื้อจนกว่าจะได้รับสินค้าต้องรอ
สินค้านาน 7 วัน ขณะที่ใน 1 ปี ร้านโชคอํานวยมีวันทําการ 350 วัน    
 จงวางนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังที่จะทําให้ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด โดยใช้สูตร
คณิตศาสตร์ในการคํานวณ ดังนี้ 

4.1 ปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัดที่สดุ ควรสั่งซื้อครัง้ละกี่กิโลกรัม 
4.2 จํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดควรสั่งกี่ครั้ง 
4.3 ช่วงระยะเวลาห่างในการซื้อแต่ละครั้งควรห่างกันนานกี่วัน 
4.4 จุดสั่งซื้อที่ดีที่สดุหรือจุดสั่งซื้อซ้ําควรให้มีนํ้าตาลในคลังสินค้าเหลือกี่กิโลกรัม 
4.5 ต้นทุนสินค้าคงคลังรวมโดยเฉลี่ยต่อปีกี่บาท 

 
5. สมมติว่าร้านนีออน จังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้จําหน่ายหลอดไฟฟ้า โดยมียอดขายหลอดไฟฟ้าเป็นไป
อย่างสม่ําเสมอทุกเดือน และพบว่าในแต่ละเดือนขายหลอดไฟฟ้าได้ 50 หลอดต่อเดือน โดยที่ต้นทุน
หลอดไฟฟ้าหลอดละ 200 บาท ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 12 บาท  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาคิด
เป็น 13% ต่อปี 
 โดยการสั่งซื้อหลอดไฟฟ้าร้านนีออนจะสั่งซื้อทางไปรษณีย์จากบริษัทเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าที่ติดต่อค้าขายกันมานาน และในการสั่งซื้อร้านนีออนจะใช้เวลาในการจัดเอกสาร
และไปส่งไปรษณีย์ 1 วัน แล้วทางไปรษณีย์จะจัดส่งใบสั่งซื้อให้บริษัทเนชั่นแนล จํากัด โดยใช้เวลาอีก 
1 วัน  ส่วนทางบริษัทเนชั่นแนล จํากัด จะใช้เวลาเตรียมหลอดไฟฟ้าตามใบสั่งซื้อ 3 วัน และใช้เวลา
ในการจัดส่งให้แก่ร้านนีออนทางรถบรรทุกอีก 2 วัน ขณะที่ร้านนีออนเปิดทําการ 300 วัน   
 จงวางนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังที่จะทําให้ประหยัดต้นทุนสินค้าคงคลังที่สุด โดยใช้สูตร
คณิตศาสตร์ในการคํานวณ ดังนี้ 

5.1 ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าต่อครัง้ที่ประหยัดที่สุด ควรสั่งครั้งละกี่หลอด 
5.2 จํานวนครั้งในการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดควรสั่งกี่ครั้ง 
5.3 ช่วงระยะเวลาห่างในการสั่งซือ้แต่ละครั้งควรห่างกันนานกี่วัน 
5.4 จุดสั่งซื้อที่ดีที่สดุหรือจุดสั่งซื้อซ้ําควรให้มีนํ้าตาลในคลังสินค้าเหลือกี่หลอด 
5.5 ต้นทุนสินค้าคงคลังรวมต่อปีโดยเฉลี่ยก่ีบาท 

 
6. สมมติว่าห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดรการช่าง เป็นผู้จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมียอดขาย
เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ และห้างหุ้นส่วนจํากัดอุดรการช่าง ได้ประมาณยอดขายแล้วพบว่า ใน 1 ปี  
ห้างฯ จะมียอดขายอะไหล่รถยนต์เป็นจํานวน 2,400 ช้ิน โดยมีต้นทุนในการสั่งซื้อครั้งละ 160 บาท  
และต้นทุนการเก็บรักษาเป็น 40% ต่อปี ที่ผ่านมาห้างหุ้นส่วนจํากัดอุดรการช่าง เคยจะสั่งซื้ออะไหล่
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รถยนต์จากบริษัทเจริญยนต์ จํากัด ในราคาหน่วยละ 40 บาท แต่ปีนี้บริษัทเจริญยนต์ฯ ได้เสนอ
ส่วนลดมาให้เพ่ิมเติมจากท่ีเคยสั่งซื้อ ดังต่อไปนี้ 
 

จํานวนที่สั่งซือ้ ราคาต่อหน่วย 
1– 499 หน่วย 

500 – 999 หน่วย 
1,000  หน่วยขึ้นไป 

40.00  บาท 
30.00  บาท 
15.00  บาท 

 
 จงช่วยห้างหุ้นส่วนจํากัดอุดรการช่าง ตัดสินใจว่าควรสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์ครั้งละกี่ช้ิน จึงจะทําให้
เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่ําสุด โดยการหา 

6.1 ปริมาณการสั่งซื้อตามเงื่อนไข EOQ ของราคาแต่ละช่วงพร้อมอธิบาย 
6.2 ต้นทุนรวมทั้งหมด และปริมาณการสั่งซื้อเมื่อพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมดที่ตํ่าสุด 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9 
ทฤษฎีการแข่งขัน 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. บทนํา 
2. เง่ือนไขของการแข่งขัน 
3. การแข่งขัน 2 ฝ่ายที่มีผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) 
4. รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน 
5. การตัดสินใจเกี่ยวกับทฤษฎีการแข่งขัน 
6. หลักเกณฑ์ในการแก้ปัญหา 
7. ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
8. ขั้นตอนของการวิเคราะห์การแข่งขัน 
9. การแก้ปัญหากรณีเป็นกลยทุธ์เด่ียว 
10. การแก้ปัญหากรณีเป็นกลยทุธ์ผสม 
11. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และเงื่อนไขของทฤษฎีการแข่งขันได้ 
2. อธิบายลักษณะการแข่งขัน 2 ฝ่ายที่มีผลรวมเป็นศูนย์ได้ 
3. วิเคราะห์กลยุทธ์ และสร้างตารางผลตอบแทนจากจากการแข่งขันได้ 
4. จําแนกประเภทของกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ว่าเป็นกลยุทธ์เด่ียวหรือกลยุทธ์ผสม 
5. บอกความแตกต่างระหว่างการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์เด่ียวและกลยุทธ์ผสมได้ 
6. อธิบายหลักเกณฑ์การแก้ปัญหาการแข่งขัน ทั้งกรณีการแข่งขันกลยุทธ์เด่ียวและกรณี 

กลยุทธ์ผสมได้ 
7. วิเคราะห์และอธิบายได้ว่าคู่แข่งขันแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร มี

สัดส่วนเท่าใด  
8. วิเคราะห์และอธิบายได้ว่าผลการแข่งขันมีค่าคาดหมายเป็นเท่าใด คู่เล่นฝ่ายใดเป็นผู้ได้

หรือผู้เสีย และมีผลได้หรือผลเสียเป็นเท่าใด 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับความสําคัญ และเงื่อนไขของการแข่งขัน ตลอดจน
เทคนิคในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่เล่นแต่ละฝ่าย และเงื่อนไขของการแข่งขัน  

2.  แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และจําแนกกลยุทธ์การแข่งขันของคู่เล่นแต่ละฝ่าย และ
อธิบายการสร้างตารางผลตอบแทนจากการแข่งขนัอย่างละเอียด  
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3. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ประเภทของการแข่งขัน จากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ของการแข่งขันแต่ละประเภทโดยละเอียด  

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แจกแจงกล
ยุทธ์ที่คู่เล่นแต่ละฝ่ายใช้ในการแข่งขัน และวิเคราะห์เง่ือนไขของการแข่งขัน เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
ตารางผลตอบแทนของการแข่งขันจากผู้เล่นแต่ละฝ่าย โดยใช้โจทย์ปัญหาในเนื้อหาและแบบฝึกหัด
ท้ายบท  

5. ให้นักศึกษาในกลุ่มวิเคราะห์ประเภทของการแข่งขัน เพ่ืออธิบายว่าคู่เล่นแต่ละฝ่าย
เลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร มีสัดส่วนความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์อย่างไร และผลจาก
การแข่งขันสุดท้าผู้เล่นฝ่ายใดเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย และผลได้หรือเสียเป็นจํานวนเท่าใด 

6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีใน
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตลอดจนการคํานวณ และการแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งตอบ
ข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

7. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการแก้ปัญหาตัวแบบในลักษณะต่างๆ 
นอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่
ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 
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ทฤษฎีการแข่งขัน  
 
 

9.1  บทนํา 
ปัจจุบันการดําเนินชีวิตล้วนต้องเผชิญกับการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรื่องการเรียน 

การทํางาน การแข่งขันทางการเมือง หรือการแข่งขันทางการค้า และผลของการแข่งขันล้วนแต่มีผล
ต่อผู้ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ขณะที่การแข่งขันได้เกิดขึ้นมานานคู่
กับสังคมไทย มีการทายผลการแข่งขันด้วยการเดิมพันหรือการพนันเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม 

โดยเฉพาะการแข่งขันในวงการธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
หรือขนาดเล็ก ล้วนปฏิเสธไม่ได้ว่า การแข่งขันหรือคู่แข่งขันเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ ที่
จะทําให้เอาชนะคู่แข่งขันหรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การแพ้จนต้องล้มเลิกกิจการไป
ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผลของการแข่งขันทั้งสิ้น ฉะนั้น หากองค์กรใดสามารถวางแผนการแข่งขันกับคู่แข่งขัน
ทางธุรกิจได้ดี มีการศึกษาข้อมูลว่าคู่แข่งจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรในการแข่งขันอย่างไร และมีโอกาสใช้
มากหรือน้อยเพียงใด ก็จะยิ่งทําให้องค์กรหรือกิจการนั้นวางแผนรับมือการแข่งขันนั้นได้ จึงทําให้ 
ประสบผลสําเร็จหรือได้ประโยชน์จากการแข่งขัน และอาจกลายเป็นผู้ครองตลาดสินค้าประเภทนั้นไป
เลยก็ได้ 

ด้วยการแข่งขันมีบทบาทสําคัญกับทุกส่วนทุกองค์กร จึงได้รวบรวมความหมาย และลักษณะ
ของการแข่งขัน ซึ่งมีผู้สรุปไว้ดังนี้ 

เกรียงศักด์ิ (2548; 189) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) ไว้ว่า เป็น
หลักการใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในสถานการณ์แข่งขัน การ
แข่งขันมีลักษณะผู้เสียเปรียบและผู้ได้เปรียบ ทําให้ผลตอบแทนการแข่งเป็นศูนย์ (Zero Sum 
Game) โดยที่การได้เปรียบและเสียเปรียบมีผลกระทบซึ่งกันและกัน (Interdependent) ฝ่ายหน่ึงจะ
ดําเนินกลยุทธ์เพ่ือไปห้ําหั่นกับอีกฝ่ายหนึ่ง 

ขณะที่กัลยา (2553; 230) ให้ความหมายไว้ว่า การแข่งขันหรือเกม (Game) เป็นการแข่งขัน 
โดยที่มีผู้แข่งขันต้ังแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป  

ซึ่งคล้ายกับ Anderson (2013; 155) ที่ให้ความหมายไว้ว่า ทฤษฎีเกม (Game Theory) 
เป็นการศึกษาการใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพ่ือการแข่งขัน โดยมีผู้เล่นหรือผู้แข่งขัน 2 ฝ่ายหรือมากกว่า  

และยังสอดคล้องกับสุทธิมา (2555; 378) ที่ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการแข่งขันที่มีผลได้
ผลเสียเป็นเดิมพัน โดยมีผู้ ตัดสินใจ 2 ฝ่ายหรือมากกว่า 2 ฝ่าย ทําการตัดสินใจปัญหาซึ่งมี
ผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน การชนะหรือได้ผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งหมายถึงการแพ้หรือการเสีย
ประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การแข่งขันหรือเกม หมายถึง การแข่งขันระหว่างฝ่ายต่างๆ ต้ังแต่ 2 ฝ่าย
ขึ้นไป โดยที่ผลการแข่งขันจะมีการชนะหรือการได้ผลประโยชน์ของฝ่ายหน่ึง ส่วนอีกฝ่ายหน่ึงจะเป็น
ฝ่ายแพ้หรือผู้เสียผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยการศึกษาทฤษฎีการแข่งขันจะเป็นการศึกษาการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการแข่งขัน 

 

ลักษณะของการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ (เกรียงศักด์ิ, 2548: 189)  
1) การแข่งขันภายใต้สภาวะรู้เขารู้เรา (A Game of Complete Information) เป็น

สภาวะที่แต่ละฝ่ายสามารถรู้ข้อมูลของอีกฝ่ายได้ ทําให้สามารถคาดเดากลยุทธ์ของคู่แข่งขันได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการแข่งขันลักษณะนี้ในความเป็นจริงเกิดขึ้นได้ยาก เพราะคู่แข่งจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยง่าย 
ขณะเดียวกันคู่แข่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา เช่น ข้อมูล
งบการเงิน ก่อนมีการเปิดเผยคู่แข่งจะมีการปรับแต่งข้อมูลก่อน จึงไม่สามารถนํามาอ้างอิงหรือใช้
ประโยชน์ได้ทั้งหมด เป็นต้น 

2) การแข่งขันภายใต้สภาวะรู้เขาไม่รู้เรา หรือรู้เราไม่รู้เขา (A Game of Incomplete 
Information) เป็นสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบัน เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดา
กลยุทธ์ จํานวนเงิน ทรัพยากร รวมทั้งความสามารถของคู่แข่งขันได้ตลอดเวลาทั้งหมด จนกว่าคู่
แข่งขันจะเริ่มดําเนินการหรือแสดงออกมาให้เราเห็น เราจึงจะคาดเดาผลลัพธ์หรือผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับกิจการของเราได้ ซึ่งเป็นการประเมินคู่แข่งภายหลังเกิดการดําเนินงานแล้วน่ันเอง 

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งทางธุรกิจกันอย่างรุนแรง ผู้บริหารที่สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์
การแข่งขันของคู่แข่งขันได้ ย่อมจะสามารถวางแผนการผลิต การขาย การตลาด การเงิน งานบุคคล 
และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยํา ซึ่งจะทําให้กิจการมีโอกาสเป็นผู้นําธุรกิจได้ในที่สุด  
 

9.2  เง่ือนไขของการแข่งขัน 
 ตัวแบบทฤษฎีการแข่งขัน ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อการตัดสินใจในการเลือกใช้กลยุทธ์ และการ
วางแผนการแข่งขันกับคู่แข่งขัน มีข้อสมมติฐานหรือเงื่อนไขการแข่งขัน ดังนี้ 

1) จํานวนผู้แข่งขันต้องมีจํานวนนับได้ และในบทนี้จะวิเคราะห์การแข่งขันที่มีผู้แข่งขันเพียง 2 
ฝ่าย  

2) ผู้แข่งขันแต่ละฝ่ายจะต้องมีกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันที่จะนํามาใช้ในการแข่งขัน ที่มี
จํานวนกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันนับจํานวนได้  

3) จํานวนกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันที่คู่แข่งขันแต่ละฝ่ายเลือกใช้ในการแข่งขันจะเท่ากัน
หรือไม่เท่ากันก็ได้  

4) ผู้แข่งขันอาจเลือกใช้กลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันหนึ่งกลยุทธ์หรือใช้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ก็
ได้ แต่จะไม่ทราบล่วงหน้าว่าคู่แข่งขันจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด หรือเป็นลักษณะการแข่งขันที่เรียกว่า “รู้
เราแต่ไม่รู้เขา (A Game of Incomplete Information)” 

5) ผลได้และผลเสียจากการแข่งขันของทุกฝ่ายรวมกันเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) 
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9.3  การแขง่ขัน 2 ฝ่ายท่ีมีผลรวมเป็นศูนย ์(Zero Sum Game) 

 การแข่งขันที่มีผลรวมของการแข่งขันเป็นศูนย์ เป็นปัญหาการตัดสินใจในสภาวการณ์แข่งขัน
ที่มีคู่แข่งขัน 2 ฝ่าย (Two-person Game) หรือผู้เล่น 2 ทีม หรือ 2 บริษัท หรือ 2 คน เป็นต้น ซึ่งจะ
พบว่าผลได้ของผู้แข่งขันฝ่ายที่ 1 จะเกิดจากผลเสียของผู้เล่นฝ่ายที่ 2 หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายที่ 
1 เป็นผู้เสีย จะทําให้ผู้เล่นฝ่ายที่ 2 เป็นผู้ได้ และผลได้ขอผู้เล่นฝ่ายที่ 2 จะได้เท่ากับผลเสียจากผู้เล่น
ฝ่ายที่ 1 และเมื่อนําผลได้และผลเสียจากทั้งสองฝ่ายมารวมกัน จะได้ผลรวมมีค่าเท่ากับศูนย์ จึงเรียก
การแข่งขันในลักษณะนี้ว่า เกมผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) และการแข่งขันของผู้เล่นทั้งสอง
ฝ่ายจะไม่มีการเจรจาต่อรองกัน หรือไม่มีการแบ่งผลได้หรือผลเสียให้ฝ่ายอ่ืนที่ไม่อยู่ในการแข่งขัน  

ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายในการวิเคราะห์การแข่งขัน เนื้อหาการวิเคราะห์การแข่งขันในบทนี้จึงเป็นการ
วิเคราะห์การแข่งขันที่เกิดจากคู่แข่งเพียง 2 ฝ่าย ขณะที่ในความเป็นจริงแล้วการแข่งขันสามารถ
เกิดขึ้นได้หลายๆ ฝ่าย และอาจต้องเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันกับหลายฝ่ายไปพร้อมๆ กัน ซึ่ง
หลักการแข่งขัน 2 ฝ่ายน้ีก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ เพียงแต่การวิเคราะห์ให้วิเคราะห์การแข่งขันที
ละคู่แข่งนั่นเอง ซึ่งหลักการวิเคราะห์การแข่งขันจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
  
9.4  รูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน 
 ผลจากการแขง่ขันของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย สามารถแสดงได้ในรูปแบบของเมตริกซ์หรือตาราง
ผลตอบแทน โดยให้ 

ผู้เล่นคนที่ 1 หรือผู้เลน่ A ซึ่งเป็นเจ้าของตารางที่จะแสดงกลยุทธ์ทีใ่ช้ในการแข่งขันและผลจาก
การแข่งขันอยู่ในตารางด้านแถวนอน (Row) โดยมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1, 2,..., m 

ผู้เล่นคนที่ 2 หรือผู้เล่น B ซึ่งเป็นคู่แข่งของผู้เล่น A และจะแสดงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งและ
ผลจากการแข่งขันอยู่ในตารางด้านแถวตั้ง (Column) โดยมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 
1, 2, ..., n  

สามารถแสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทนจากการแข่งขันของผู้เช่น A และ B ได้ดัง
ตารางที่ 9.1 

 
ตารางที่ 9.1  แสดงรูปแบบทั่วไปของตารางผลตอบแทน 
 

กลยุทธข์อง A กลยุทธข์อง B 
1 2 3 … n 

1 a11 a12 a13 … a1n 
2 a21 a22 a23  a2n 
 
 

     

m am1 am2 am3  amn 
 

. . . 
. . . 

. . . 
. . . 

. . . 
. . . 
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 จากตารางที่ 9.1 หมายความว่า ผู้เล่น A เป็นเจ้าของตารางผลตอบแทน มีกลยุทธ์ที่ใช้
แข่งขันจํานวน m กลยุทธ์ ขณะที่ผู้เล่น B เป็นคู่แข่งขันของผู้เล่น A และมีกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
จํานวน n กลยุทธ์  
 ค่าผลตอบแทนจากการแข่งขันของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ในแต่ละตําแหน่งในตารางยกตัวอย่าง
อธิบายได้ดังนี้ 

a11 หมายถึง ผลตอบแทนจากการแข่งขัน ถ้าผู้เล่น A เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 1 และผู้เล่น B 
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 1 เหมือนกัน  

a12 หมายถึง ผลตอบแทนจากการแข่งขัน ถ้าผู้เล่น A เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 1 และผู้เล่น B 
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 2  

a13 หมายถึง ผลตอบแทนจากการแข่งขัน ถ้าผู้เล่น A เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 1 และผู้เล่น B 
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 3 

a21 หมายถึง ผลตอบแทนจากการแข่งขัน ถ้าผู้เล่น A เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 2 และผู้เล่น B 
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 1 

a22 หมายถึง ผลตอบแทนจากการแข่งขัน ถ้าผู้เล่น A เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 2 และผู้เล่น B 
เลือกใช้กลยุทธ์ที่ 2 เหมือนกัน 
  

แปลความหมายจากผลการแข่งขัน จากตารางผลตอบแทนที่ 9.1 สรุปได้ว่า 
ถ้า aij เป็นบวก หมายถึง ผู้เล่น A หรือเจ้าของตารางซึ่งอยู่ด้านแถวนอน เป็นผู้ชนะหรือเป็น

ผลได้ของ A ขณะที่ผู้เล่น B หรือคู่แข่งจะเป็นฝ่ายแพ้หรือเป็นผลเสียของ B  
ถ้า aij เป็นลบหมายถึง ผู้เล่น A เป็นผู้แพ้หรือเป็นผลเสียของ A ขณะที่ผู้เล่น B จะเป็นฝ่าย

ชนะหรือเป็นผลได้ของ B 
 
ตัวอย่างที่ 9.1  สมมติว่าในการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 คน คือผู้เล่นคนที่ 1 และผู้เล่นคนที่ 2 ทั้งคู่
กําลังเล่นทายเหรียญที่จะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ โดยมีผู้เล่นคนที่ 1 เป็นผู้โยนเหรียญ 
และมีผู้เล่นคนที่ 2 เป็นผู้ทาย การแข่งขันผู้ทายจะต้องทายว่าเหรียญจะออกด้านใดระหว่างหัวกับก้อย
ก่อนที่ผู้เล่นคนที่ 1 จะทําการโยนเหรียญ  

หลังจากผู้เล่นคนที่ 1 โยนเหรียญแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นเรียกว่า “กลยุทธ์” ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้
ได้ 2 กลยุทธ์ คือ หัว และก้อย ทั้งนี้เนื่องจากเหรียญที่ใช้โยนมี 1 เหรียญ แต่ถ้าใช้เหรียญโยนมากกว่า 
1 เหรียญ สิ่งที่เกิดขึ้นหรือกลยุทธ์จะมากกว่าน้ี เช่น หัวหัว หัวก้อย ก้อยก้อย และถ้าการเล่นเกมของผู้
เล่นทั้งสองคนนี้ มีการเดิมพันด้วยเงินจํานวน 10 บาท  

จากหลักการแข่งขัน กลยุทธ์ที่เกิดขึ้น และเงื่อนไขของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย จะทําให้สามารถ
แสดงผลตอบแทนจากการแข่งขันของผู้เล่นทั้งสองคน ได้ดังตารางที่ 9.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 9.2  แสดงผลตอบแทนจากการเลน่เกมทายเหรยีญของผู้เล่นคนที่ 1 และคนที่ 2 ของ
ตัวอย่างที่ 9.1 

 

ผู้เล่นคนที ่1 
ผู้เล่นคนที ่2   

หัว ก้อย 
หัว -10 10 
ก้อย 10 -10 

 
 จากตารางที่ 9.2 ผลตอบแทนการเล่นเกมทายเหรียญของผู้เล่นคนที่ 1 และผู้เล่นคนที่ 2 
พบว่า ผู้เล่นทั้งสองคนมีกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ 2 กลยุทธ์เหมือนกันคือ หัว และก้อย จากตารางถ้าผู้
เล่นคนที่ 2 ทายว่าการโยนเหรียญจะออกหัว และเมื่อผู้เล่นคนที่ 1 โยนเหรียญแล้วออกหัวจริงๆ หรือ
ตําแหน่ง a11 นั่นคือผู้เล่นคนที่ 2 ทายถูกต้องและจะเป็นฝ่ายได้ ขณะที่ผู้เล่นคนที่ 1 จะเป็นผู้เสียเงิน
จํานวน 10 บาท ทําให้การแสดงผลตอบแทนในตารางตําแหน่ง a11 มีค่าเท่ากับ -10 
 แต่ถ้าผู้เล่นคนที่ 2 ทายว่าการโยนเหรียญจะออกหัว และเมื่อผู้เล่นคนที่ 1 โยนเหรียญแล้ว
ออกก้อยหรือตําแหน่ง a12 น่ันคือผู้เล่นคนที่ 2 ทายผิดซึ่งจะเป็นฝ่ายเสีย ขณะที่ผู้เล่นคนที่ 1 จะเป็น
ฝ่ายได้ ทําให้การแสดงผลตอบแทนในตารางตําแหน่ง a12 มีค่าเท่ากับ 10  

ถ้าผู้เล่นคนที่ 2 ทายว่าการโยนเหรียญจะออกก้อย และเมื่อผู้เล่นคนที่ 1 โยนเหรียญแล้วออก
หัวหรือตําแหน่ง a21 น่ันคือผู้เล่นคนที่ 2 ทายผิดซึ่งจะเป็นฝ่ายเสีย ขณะที่ผู้เล่นคนที่ 1 จะเป็นฝ่ายได้ 
ทําให้การแสดงผลตอบแทนในตารางตําแหน่ง a21 มีค่าเท่ากับ 10 

ถ้าผู้เล่นคนที่ 2 ทายว่าการโยนเหรียญจะออกก้อย และเมื่อผู้เล่นคนที่ 1 โยนเหรียญแล้วออก
ก้อยหรือตําแหน่ง a22 น่ันคือผู้เล่นคนที่ 2 ทายถูกซึ่งจะเป็นฝ่ายได้ ขณะที่ผู้เล่นคนที่ 1 จะเป็นฝ่าย
เสีย ทําให้การแสดงผลตอบแทนในตารางตําแหน่ง a22 มีค่าเท่ากับ -10 

จึงสรุปได้ว่า ถ้า aij เป็นบวก หมายถึง ผู้เล่นคนที่ 1 เป็นผู้ชนะหรือเป็นผลได้ ขณะที่ผู้เล่นคน
ที่ 2 จะเป็นฝ่ายแพ้หรือเป็นผลเสีย และถ้า aij เป็นลบ หมายถึง ผู้เล่นคนที่ 1 เป็นผู้แพ้หรือเป็นผลเสีย 
ขณะที่ผู้เล่น B จะเป็นฝ่ายชนะหรือเป็นผลได้ 
 

9.5  การตัดสินใจเกี่ยวกับทฤษฎีการแข่งขัน 
การใช้ทฤษฏีการแข่งขันเพื่อการตัดสินใจสําหรับกิจการ เพ่ือวางแผนการแข่งขันกับคู่แข่งขัน 

ให้กิจการหรือองค์กรประสบผลสําเร็จจากการตัดสินใจ สามารถหาคําตอบจากการวิเคราะห์การ
แข่งขันได้ดังนี้ 

1) การแข่งขันที่ทั้ง 2 ฝ่ายแข่งขันกันอยู่เป็นการแข่งขันประเภทใด เนื่องจากประเภทของการ
แข่งขันจะบอกลักษณะการเลือกใช้กลยุทธ์  

2) คู่แข่งขันฝ่ายแรกจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด และจะใช้ในอัตราส่วนเท่าใด ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือผลดีที่สุดสําหรับเขาได้ 
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3) คู่แข่งขันอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด และจะใช้ในอัตราส่วนเท่าใด ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์หรือผลดีที่สุดสําหรับเขาได้ 

4) ค่าของการแข่งขันหรือค่าของเกมเป็นเท่าใด ซึ่งหมายถึงผลจากการแข่งขันของทั้ง 2 ฝ่าย
ว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้และฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายเสีย และจะได้หรือเสียโดยเฉลี่ยจากการ
แข่งขันหลายๆ ครั้งเป็นเท่าใด 

 

9.6  หลักเกณฑ์การในการแก้ปัญหา 
 การวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อหาคําตอบตามหัวข้อ 9.5 ที่ได้กล่าวไปแล้ว มีหลักเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหาและวิเคราะห์การแข่งขัน ดังนี้  

9.6.1  กฎแมกซิมิน (Maximin)  
กฎแมกซิมิน คือ เกณฑ์หาผลได้สูงสุดจากบรรดาผลได้ตํ่าสุด หรือการหาค่ามากที่สุด

จากค่าที่น้อยที่สุด ผู้ที่ใช้กฎนี้จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย โดยมีขั้นตอนในการเลือกค่าจากตารางดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  เลือกค่าที่น้อยที่สุดของแต่ละทางเลือก หรือของแต่ละกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าที่สูงที่สุดจากที่เลือกมาแล้วในขั้นตอนที่ 1  
 

โดยที่ผู้เล่นด้านแถวนอน (Row) หรือผู้เล่น A จากรูปแบบตารางทั่วไป ซึ่งเสมือนเป็น
เจ้าของตารางและเจ้าของเครื่องหมายในตาราง จะใช้กฎแมกซิมินเสมอ เพราะกฎแมกซิมินใน
ขั้นตอนการเลือกขั้นตอนสุดท้าย จะเลือกค่าที่สูงที่สุดจากที่เลือกค่าตํ่าสุดของแต่ละกลยุทธ์ เสมือน
เป็นผลได้ที่สูงที่สุดของผู้เล่น A ซึ่งความหมายของตัวเลขที่เลือกมาอธิบายได้ดังนี้ 

- ถ้าค่าที่เลือกมาจากข้ันตอนที่ 2 เป็นค่าบวก ซึ่งเป็นตัวเลขบวกที่สูงที่สุด 
แสดงว่าผู้เล่น A จะเป็นฝ่ายได้มากที่สุด 

- ถ้าค่าที่เลือกมาจากข้ันตอนที่ 2 เป็นค่าติดลบ จะเลือกค่าติดลบที่น้อยที่สุด 
(เพราะเป็นค่ามากที่สุด) ก็แสดงว่าผู้เล่น A จะเป็นฝ่ายเสียน้อยที่สุดน่ันเอง 

 

9.6.2 กฎมินนิแมกซ์ (Minimax)  
 กฎมินนิแมกซ์ คือ เกณฑ์หาผลได้ตํ่าสุดจากบรรดาผลได้ที่สูงที่สุด หรือการหาค่าน้อย

ที่สุดหรือแย่ที่สุดจากค่าที่มากที่สุด ผู้ที่ใช้กฎน้ีจะเป็นคนมองโลกในแง่ดี โดยมีขั้นตอนในการเลือกค่า
จากตารางดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  เลือกค่าที่สูงที่สุดของแต่ละทางเลือก หรือของแต่ละกลยุทธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าที่น้อยที่สุดจากที่เลือกมาแล้วในขั้นที่ตอนที่ 1  
 

โดยผู้เล่นที่ด้านแถวตั้ง (Column) หรือผู้เล่น B จากรูปแบบตารางทั่วไปซ่ึงเสมือน
เป็นคู่แข่ง จะใช้กฎมินนิแมกซ์เสมอ เพราะกฎมินนิแมกซ์ในขั้นตอนการเลือกขั้นสุดท้าย จะเลือกค่าที่
น้อยที่สุดจากที่เลือกค่าสูงที่สุดของแต่ละกลยุทธ์ เสมือนเป็นผลเสียที่น้อยที่สุดของผู้เล่น B ซึ่ง
ความหมายของตัวเลขที่เลือกมาอธิบายได้ดังนี้ 
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- ถ้าค่าเลือกมาจากขั้นตอนที่ 2 เป็นค่าบวก ซึ่งเป็นตัวเลขบวกที่น้อยที่สุด 
แสดงว่าผู้เล่น B จะเป็นฝ่ายเสียน้อยที่สุด 

- ถ้าค่าที่เลือกมาจากขั้นตอนที่ 2 เป็นค่าติดลบ จะเลือกค่าติดลบที่มากที่สุด 
(เพราะเป็นค่าที่น้อยที่สุด) ก็แสดงว่าผู้เล่น B จะเป็นฝ่ายได้มากที่สุดน่ันเอง 

 
9.6.3 จุดได้เสียท่ากัน หรือจุดศูนย์ถ่วง หรือค่าของเกม  

จุดได้เสียเท่ากัน หมายถึง ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ผู้แข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้จากการ
แข่งขันหนึ่งครั้ง หรือค่าที่คาดหวังของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดว่าจะได้หรือเสียน่ันเอง โดยที่จุดได้เสียเท่ากันจะ
เกิดขึ้นเมื่อค่าแมกซิมินเท่ากับค่ามินนิแมกซ์ แต่ถ้าค่าแมกซิมินไม่เท่ากับค่ามินนิแมกซ์จะไม่เกิดจุดได้
เสียเท่ากัน ซึ่งการวิเคราะห์การเกิดจุดได้เสียเท่ากันหรือไม่เกิดจุดได้เสียเท่ากัน จะสามารถตอบได้ว่า
การแข่งขันที่ผู้เล่นแข่งขั้นนั้นเป็นการแข่งขันประเภทใด และเมื่อทราบประเภทการแข่งขันแล้ว จะได้
เลือกใช้วิธีในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องในลําดับต่อไป 
  
9.7  ประเภทของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการแข่งขัน 
 

 การแข่งขันหรือเกมที่ทั้ง 2 ฝ่ายแข่งขันกัน โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ เกมที่เป็นกลยุทธ์เด่ียว 
และเกมที่เป็นกลยุทธ์ผสม ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดและหลักการแก้ปัญหาดังนี้ 
 

9.7.1  กลยุทธ์เด่ียว (Pure Strategy Game)  
กลยุทธ์เด่ียวหรือกลยุทธ์แท้ หมายถึง การแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายมักเลือกใช้กลยุทธ์

ใดกลยุทธ์หนึ่งในการแข่งขันอยู่เสมอ แม้จะมีกลยุทธ์ที่ใช้จํานวนหลายกลยุทธ์ก็ตาม ผู้เล่นก็จะเลือก
เอากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งของตนมาใช้เพียงกลยุทธ์เดียว ไม่มีกลยุทธ์อ่ืนมาเจือปนตลอดการแข่งขัน 
โดยไม่คํานึงว่าฝ่ายตรงกันข้ามหรือคู่แข่งจะใช้กลยุทธ์อะไร  

กลยุทธ์เด่ียว เป็นลักษณะการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงน้อยมาก เพราะเป็นลักษณะการ
แข่งขันที่กิจการหรือองค์กรจะไม่สนใจว่าคู่แข่งขันจะใช้กลยุทธ์ใด จะใช้เพียงกลยุทธ์เดียว ซึ่งส่วนมาก
จะเกิดขึ้นกับลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือกิจการที่ไม่มีคู่แข่ง หรือมีเพียงรายเดียว หรือที่เรียกว่า
ตลาดผูกขาด (Monopoly) เพราะกิจการไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรก็สามารถดําเนินการ
หรือมีลูกค้ามาใช้บริการอยู่แล้ว หรือสามารถขายสินค้าได้โดยไม่ต้องสนใจคู่แข่ง น่ันเอง 

วิธีการตรวจสอบว่าเกมหรือการแข่งขันเป็น “กลยุทธ์เด่ียว” หรือไม่ เมื่อใช้หลักการ
แก้ปัญหากฎแมกซิมินและกฎมินนิแมกซ์แล้วจะเกิด “จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point)” หรือ 
“จุดศูนย์ถ่วง” แต่ถ้าไม่เกิดจุดได้เสียเท่ากันแสดงว่าการแข่งขันนั้นไม่เป็นกลยุทธ์เด่ียว แต่เป็นกลยุทธ์
ผสมตามหลักในการพิจารณาแก้ปัญหาในหัวข้อที่ 9.6 ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วว่าเกมการแข่งขันเป็นกลยุทธ์
เด่ียว ผู้วิเคราะห์สามารถตอบคําถามเพื่อการตัดสินใจตามรายการในหัวข้อที่ 9.5 ได้เลย 

 

9.7.2  กลยุทธ์ผสม (Mixed Strategy Game)  
กลยุทธ์ผสม หมายถึง การแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันมากกว่า 1 

กลยุทธ์ตลอดการแข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซ้ําเดิม ทั้งนี้การ
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เลือกใช้กลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับคู่แข่งขันหรือความได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันใน
ลักษณะนี้เกิดขึ้นในความเป็นจริง เพราะปัจจุบันการแข่งขันในวงการใดก็ตามคู่แข่งขันแต่ละฝ่าย จะ
ใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซ้ําเดิมแต่จะเปลี่ยนไปเร่ือยๆ ตามสภาพความได้เปรียบเสียเปรียบ ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลได้
หรือผลประโยชน์ให้กับตนเองให้มากที่สุด หรือหวังที่จะชนะการแข่งขันให้ได้มากที่สุดน่ันเอง  

วิธีการตรวจสอบว่าเป็นกลยุทธ์ผสม คือ เมื่อใช้หลักการแก้ปัญหาตามกฎแมกซิมิน
และกฎมินนิแมกซ์แล้วจะไม่เกิดหรือไม่ปรากฏจุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point)  

ทั้งนี้เมื่อเป็นเกมกลยุทธ์ผสมแล้ว จะไม่สามารถตอบได้ว่าผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้
กลยุทธ์ใดในการแข่งขัน เพราะการแข่งขันผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ ไม่ซ้ําเดิม ผู้
วิเคราะห์ไม่สามารถสรุปคําตอบที่ต้องการตัดสินใจตามรายการในหัวข้อ 9.5 ได้ทันที แต่ต้องวิเคราะห์
การแข่งขันเพื่อหาคําตอบต่อไปว่า ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะมีสัดส่วนในการเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการแข่งขัน
อย่างไร มีค่าคาดหมายการเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์อย่างไร และผลจากการแข่งขันจะเป็นอย่างไร ในที่น้ี
มีวิธีในการวิเคราะห์เกมกลยุทธ์ผสมแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1  ขนาดของการแข่งขันเป็น 2 x 2 หรือการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีกลยุทธ์
ที่ใช้ในการแข่งขันฝ่ายละ 2 กลยุทธ์ การหาคําตอบจะใช้วิธีค่าคาดคะเน หรือใช้วิธีค่าความน่าจะเป็น 

ซึ่งในวิธีการหาค่าความน่าจะเป็นสามารถหาค่าคาดหมายของเกมจากสัดส่วนการ
ผสมหรือการเลือกใช้กลยุทธ์ของผู้เล่นแต่ละฝ่าย เพ่ือตอบคําถามต่อไปว่า การแข่งขันนี้สุดท้ายแล้วผู้
เล่นฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้หรือเสีย ซึ่งค่าของเกมที่หาได้จะเป็นค่าเฉลี่ย และเมื่อมีสัดส่วนของการใช้  
กลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นค่าคาดหมายของเกมการแข่งขันจาก 
  ค่าคาดหมาย  =   ค่าธรรมดา x ค่าความน่าจะเป็น  
   

ทั้งนี้ ค่าคาดหมายของเกมการแข่งขันของฝ่ายที่จะเล่นได้หรือฝ่ายชนะ กับฝ่ายที่จะ
เสียหรือฝ่ายแพ้ต้องเท่ากัน จึงจะคงความเป็นเกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์หรือ Zero Sum Game เอาไว้ด้วย 

 

กรณีที่ 2  ขนาดของการแข่งขันเป็น 2 x n หรือ m x 2  
โดยที่ n และ m มีค่ามากกว่า 2 ซึ่งการคํานวณเพื่อหาคําตอบจะใช้วิธีกราฟ การลด

ขนาดการแข่งขันและจะใช้เกณฑ์เด่น (Dominance Criteria) ในการลดขนาดของการแข่งขัน และถ้า
สามารถลดขนาดของการแข่งขันให้เหลือ 2 x 2 ได้ก็จะกลับไปใช้วิธีค่าความน่าจะเป็นเพื่อหาคําตอบ 
โดยที่การใช้วิธีกราฟในการหาคําตอบ มีหลักการแก้ปัญหาดังนี้ 

1) ให้เขียนกราฟของผู้เล่นที่มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์  
2) ให้พิจารณาว่าผู้เล่นฝ่ายที่มี 2 กลยุทธ์น้ันเป็นเจ้าของตารางหรือเป็นคู่แข่ง 

โดยถ้าเป็นเจ้าของตาราง (ผู้เล่นด้านแถวนอน) การตัดสินใจจากกราฟให้ใช้หลักการแมกซิมิน 
(Maximin) แต่ถ้าผู้เล่นที่มี 2 กลยุทธ์น้ันเป็นคู่แข่ง (ผู้เล่นด้านแถวตั้ง) การตัดสินใจจากกราฟให้ใช้
หลักการมินนิแมกซ์ (Minimax) 
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กรณีที่ 3  ขนาดของการแข่งขันเป็น m x n   
โดยที่ m และ n มีค่ามากกว่า 2 และการคํานวณเพื่อหาคําตอบจะใช้วิธีกําหนดการ

เชิงเส้น (Linear Programming) ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาดังเนื้อหาในบทที่ 4  
 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นขนาดการแข่งขันในกรณีที่ 2 หรือกรณีที่ 3 หากสามารถ
ลดขนาดการแข่งขันโดยใช้หลักการเกณฑ์เด่น (Dominance Criteria) ให้มีขนาด 2 x 2 ได้ก็จะ
กลับไปใช้วิธีค่าความน่าจะเป็นเพื่อหาคําตอบซึ่งจะทําได้ง่ายกว่า แต่ถ้าสามารถลดขนาดมาได้เป็น 2 x n 
หรือ m x 2 ก็สามารถใช้วิธีกราฟในการหาคําตอบได้เช่นกัน 
  จากหลักการวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อหาคําตอบที่จะได้จากการแข่งขัน และประเภท
ของการแข่งขัน สามารถสรุปขั้นตอนของการใช้ทฤษฎีการแข่งขันได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

 

9.8  ขั้นตอนของการวิเคราะห์การแข่งขัน 
 การวิเคราะห์เกมหรือการแข่งขันของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

1) วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย ว่าแต่ละฝ่ายมีกี่กลยุทธ์ และมีกลยุทธ์อะไรบ้าง 
2) สร้างตารางผลตอบแทนของเกมหรือตารางผลการแข่งขัน โดยสามารถทําได้ 2 ลักษณะ 

คือ ตารางผลตอบแทนของผู้เล่นคนที่ 1 และตารางผลตอบแทนผู้เล่นคนที่ 2 ซึ่งในการวิเคราะห์ทั้ง 2 
ตารางนี้ ผลการวิเคราะห์จะให้คําตอบเหมือนกัน จะแตกต่างกันเพียงเครื่องหมาย ซึ่งแสดงถึงผลได้ 
หรือผลเสียของผู้เล่นฝ่ายใดนั่นเอง ฉะนั้นการสร้างตารางเพื่อการวิเคราะห์การแข่งขันจึงไม่จําเป็นต้อง
สร้างทั้ง 2 ตาราง แต่ใช้เพียงตารางเดียวก็พอ 

3) วิเคราะห์ประเภทของเกมหรือประเภทการแข่งขัน ตามหลักการวิเคราะห์หรือการ
แก้ปัญหา โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้ 

 3.1)  วิเคราะห์ว่าการแข่งขันหรือเกมนั้นว่าเป็นกลยุทธ์ประเภทใด ระหว่างกลยุทธ์เด่ียวกับ
กลยุทธ์ผสม โดยถ้าเป็นเกมกลยุทธ์เด่ียวตารางผลตอบแทนนั้นจะเกิดจุดได้เสียเท่ากัน (ค่าแมกซิมิน
เท่ากับค่ามินนิแมกซ์) แต่ถ้าตารางผลตอบแทนไม่เกิดจุดได้เสียเท่ากันแสดงว่าเกมการแข่งขันนั้นเป็น
เกมกลยุทธ์ผสม  

4) แก้ปัญหาเพื่อหาคําตอบตามหลักการแก้ปัญหาเกมแต่ละประเภท ดังนี้ 
 4.1)  ถ้าเป็นเกมกลยุทธ์เด่ียว ไม่ว่าเกมการแข่งขันจะมีขนาด 2 x 2,  2 x n, m x 2 หรือ 

m x n มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1.1)  หาค่าจุดได้เสียเท่ากันหรือค่าของเกม เพ่ืออธิบายได้ว่า ผลการแข่งขันของผู้

เล่นทั้ง 2 ฝ่ายสุดท้ายแล้วผู้เล่นฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย โดยถ้าค่าของเกมนั้นมีค่าเป็น
เครื่องหมายบวก แสดงว่าเจ้าของตารางหรือผู้เล่น A จะเป็นฝ่ายได้ หรือผู้เล่น B จะเป็นฝ่ายเสีย ซึ่งมี
ค่าเท่ากับค่าของเกมนั้นๆ แต่ถ้าค่าของเกมนั้นมีค่าเป็นลบ แสดงว่าผู้เล่น A จะเป็นฝ่ายเสีย หรือผู้เล่น 
B จะเป็นฝ่ายได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับกับค่าน้ันๆ  

  4.1.2)  สรุปตอบได้เลยว่า ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการแข่งขันทุกครั้ง  
และกลยุทธ์ที่จะเลือกใช้ก็คือกลยุทธ์ที่เกิดจุดได้เสียเท่ากัน หรือเกิดค่าของเกมของแต่ละฝ่ายน่ันเอง 
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4.2)  ถ้าเป็นเกมกลยุทธ์ผสม มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.2.1) ลดขนาดของการแข่งขันให้ได้มากที่สุด โดยใช้หลักการเกณฑ์เด่น (Dominance 

Criteria) จนการแข่งขันมีขนาดเหลือขนาด 2 x 2 หรือ 2 x n หรือ m x 2  
  4.2.2)  หาสัดส่วนที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์โดยใช้วิธีความน่าจะเป็น 
  4.2.3)  หาค่าคาดหมายของเกม เพ่ือหาคําตอบว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไร ฝ่ายใด

ได้ฝ่ายใดเสีย และได้หรือเสียเท่าใด  
 

 สรุปได้ว่า เมื่อคู่แข่งขันทั้งสองฝ่ายจะต้องเผชิญกับปัญหาการการแข่งขัน ขั้นแรกต้องวิเคราะห์
ประเภทของการแข่งขันก่อนว่า เป็นการแข่งขันประเภทใด โดยก่อนอื่นให้ใช้เกณฑ์ Maximin 
ตรวจสอบกลยุทธ์ของผู้เล่นฝ่ายแรก (ทางด้านแถว) และใช้เกณฑ์ Minimax ตรวจสอบกลยุทธ์ฝ่ายที่
สอง (ทางด้านสดมภ์) ว่าเกิดจุดได้เสียเท่ากันหรือไม่ ถ้าเกิดให้ใช้กลยุทธ์เด่ียว ถ้าไม่เกิดจุดได้เสีย
เท่ากันแสดงว่าเป็นกลยุทธ์ผสม และให้วิเคราะห์เกมเพื่อหาโอกาสในการเลือกใช้กลยุทธ์ของแต่ละ
ฝ่ายต่อไป 
 ขณะที่ขั้นแรกก่อนการวิเคราะห์การแข่งขัน ผู้วิเคราะห์จําเป็นต้องวิเคราะห์ตามข้ันตอนที่ได้
กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.8 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายใช้ในการแข่งขัน และที่สําคัญที่สุด
คือ การสร้างตารางผลตอบแทนจากการแข่งขัน เพราะหากสร้างตารางผลตอบแทนผิดแม้แต่ตําแหน่ง
เดียว จะทําให้ผลการวิเคราะห์ประเภทของการแข่งขัน และการเลือกใช้กลยุทธ์ ตลอดจนค่า
คาดหมายของการแข่งขันผิดไปทั้งหมด ฉะนั้น ผู้เรียนจึงควรศึกษาวิธีการสร้างตารางผลตอบแทนของ
การแข่งให้เข้าใจ จนสามารถสร้างตารางได้อย่างถูกต้องก่อน จึงจะศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์การ
แข่งขันต่อไป  
 โดยการศึกษาการสร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขันจะอธิบายด้วยตัวอย่างที่ 9.2 - 9.4  
และหลังจากนั้นจะอธิบายวิธีการวิเคราะห์การแข่งขันทั้งกรณีที่เป็นเกมกลยุทธ์เดียว และเกมกลยุทธ์
ผสมได้ดังตัวอย่างที่ 9.5 - 9.6 ซึ่งมีรายละเอียดตัวอย่างดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 9.2  สมมติว่า ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งมีร้านค้าขายของชําอยู่เพียง 2 ร้าน คือ ร้านของ
นายดีและร้านของนายใจ ในอดีตที่ผ่านมาส่วนแบ่งการตลาดของทั้งสองร้านค่อนข้างคงที่ แต่ปัจจุบัน
สถานการณ์กําลังจะเปลี่ยนไป เมื่อลูกสาวของนายดีเรียนจบ MBA สาขาการตลาด จึงคิดกลยุทธ์ใน
การโฆษณาโดยใช้สื่อ เพ่ือช่วยนายดีดึงลูกค้าจากนายใจ โดยส่ือหรือกลยุทธ์ที่ใช้มี 2 กลยุทธ์ คือใช้
วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

เนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทําให้นายใจทราบข่าวน้ี นายใจก็เตรียมกลยุทธ์ในการโฆษณาเพื่อ
แข่งขันกับนายดีเช่นกัน น่ันคือ การโฆษณาผ่านวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผลจากการแข่งขันทํา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนลูกค้าเป็นดังนี้ 
 ถ้านายดีใช้วิทยุ และถ้านายใจใช้วิทยุด้วย นายดีจะเสียลูกค้าจํานวน 5 ราย และถ้านายใจใช้
หนังสือพิมพ์ นายดีจะได้ลูกค้าเพิ่ม 25 ราย 
 ถ้านายดีใช้หนังสือพิมพ์ และถ้านายใจใช้วิทยุ นายดีจะได้ลูกค้าเพ่ิมจํานวน 15 ราย และถ้า
นายใจใช้หนังสือพิมพ์ นายดีจะเสียลูกค้า 20 ราย    
             จงสร้างตารางผลตอบแทนของนายดี และตารางผลตอบแทนของนายใจ 
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วิธีทํา การสร้างตารางผลตอบแทนจากการแข่งขันของนายดีและนายใจ ขั้นแรกต้องวิเคราะห์โจทย์ 
เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายใช้ในการโฆษณา พบว่า   

นายดีมี   2  กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ใช้วิทยุ และกลยุทธ์ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
นายใจม ี 2  กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ใช้วิทยุ และกลยุทธ์ใช้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
จากที่แต่ละฝ่ายมี 2 กลยุทธ์ แสดงว่าเป็นการแข่งขันที่มีขนาด 2 x 2 และจะนํากลยุทธ์มา

สร้างตารางผลตอบแทน โดยให้เจ้าของตารางผลตอบแทนตั้งกลยุทธ์ไว้ด้านแถวนอน (Row) ส่วน
คู่แข่งจะตั้งไว้ด้านแถวตั้ง (Column) ได้ดังนี้ 

 

1. ตารางผลตอบแทนของนายดี 
การสร้างตารางผลตอบแทนของนายดี จะให้กลยุทธ์ที่นายดีใช้ในการแข่งขันซึ่งได้แก่ วิทยุ 

และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่ด้านแถวนอน และกลยุทธ์ที่นายใจซึ่งเป็นคู่แข่งอยู่ในแถวตั้ง ได้ดังตาราง
ด้านล่างนี้ 
 

กลยุทธ์ของ 
นายดี 

กลยุทธ์ของนายใจ 
ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ   
ใช้หนังสือพิมพ์   

 
หลังจากแสดงกลยุทธ์ของผู้แข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลการแข่งขันจาก

โจทย์เพ่ือเติมตัวเลขผลการแข่งขันลงตารางผลตอบแทน จึงไล่เรียงผลการแข่งขันเพื่อนําตัวเลขลูกค้า
ที่นายดีได้จากนายใจ หรือนายดีเสียให้นายใจ โดยการมีวิธีการดังนี้ 

1) จากผลการแข่งขันย่อหน้าแรก ที่กล่าวว่า “ถ้านายดีใช้วิทยุ” ซึ่งเป็นความหมายในแถว
นอนบรรทัดที่ 1 ในตารางผลตอบแทนของนายดี ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าแรกนี้
จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a11 และ a12 ถ้าข้อความกล่าวต่อไปว่า 

- ถ้านายใจใช้วิทยุด้วย นายดีจะเสียลูกค้าจํานวน 5 ราย ซึ่งเป็นความหมายในตําแหน่ง 
a11 จึงเติมตัวเลข -5 (เป็นผลเสียของนายดี)  

- ถ้านายใจใช้หนังสือพิมพ์ นายดีจะได้ลูกค้าจํานวน 25 ราย ซึ่งเป็นความหมายใน
ตําแหน่ง a12 จึงเติมตัวเลข 25 (ซึ่งเป็นผลได้ของนายดี)  

 

2) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 2 ที่กล่าวว่า “ถ้านายดีใช้หนังสือพิมพ์” ซึ่งเป็นความหมาย
ในแถวนอนบรรทัดที่ 2 ในตารางผลตอบแทนของนายดี ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อ
หน้าที่ 2 นี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a21 และ a22 ถ้าข้อความกล่าวต่อไปว่า 

- ถ้านายใจใช้วิทยุดี นายดีจะได้ลูกค้าเพ่ิม 15 ราย ซึ่งเป็นความหมายในตําแหน่ง a21 
จึงเติมตัวเลข 15 (เป็นผลได้ของนายดี)  

- ถ้านายใจใช้หนังสือพิมพ์ นายดีจะเสียลูกค้า 20 ราย เป็นความหมายในตําแหน่ง a22 
จึงเติมตัวเลข -20 (ซึ่งเป็นผลเสียของนายดี)  
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เติมตัวเลขที่ได้ทุกตําแหน่ง ลงในตาราผลตอบแทนนายดี ได้ตารางที่ 9.3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9.3  แสดงผลตอบแทนของนายดี จากตัวอย่างที่ 9.2 
 

กลยุทธ์ของ 
นายดี 

กลยุทธ์ของนายใจ 
ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ -5 25 
ใช้หนังสือพิมพ์ 15 -20 

 
2. ตารางผลตอบแทนของนายใจ 
การสร้างตารางผลตอบแทนของนายใจ จะให้กลยุทธ์ที่นายใจใช้ในการแข่งขันซึ่งได้แก่ วิทยุ 

และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อยู่ด้านแถวนอน (Row) และกลยุทธ์ที่นายดีซึ่งเป็นคู่แข่งอยู่ในด้านแถวต้ัง 
(Column) ได้ดังตารางด้านล่างนี้ 
 

กลยุทธ์ของ 
นายใจ 

กลยุทธ์ของนายดี 
ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ   
ใช้หนังสือพิมพ์   

 
หลังจากสร้างแสดงกลยุทธ์ของผู้แข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ผลการแข่งขัน

จากโจทย์เพ่ือเติมตัวเลขผลการแข่งขันลงตารางผลตอบแทน โดยการไล่เรียงผลการแข่งขันเพื่อนํา
ตัวเลขลูกค้าที่นายใจได้จากนายดี หรือนายใจเสียให้นายดี ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 

1) จากผลการแข่งขันย่อหน้าแรก ที่กล่าวว่า “ถ้านายดีใช้วิทยุ” ซึ่งเป็นความหมายในแถว
ต้ังคอลัมน์ที่ 1 ในตารางผลตอบแทนของนายใจ ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าแรกนี้
จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a11 และ a21 กล่าวคือ  

- ถ้านายใจใช้วิทยุด้วย นายดีจะเสียลูกค้าจํานวน 5 ราย แสดงว่านายใจจะได้ลูกค้า
จากนายดีจํานวน 5 ราย เป็นความหมายในตําแหน่ง a11 จึงเติมตัวเลข 5 (เป็นผลได้ของนายใจ)  

- ถ้านายใจใช้หนังสือพิมพ์ นายดีจะได้ลูกค้าจํานวน 25 ราย แสดงว่านายใจจะเสีย
ลูกค้าให้นายดีจํานวน 25 ราย เป็นความหมายในตําแหน่ง a21 จึงเติมตัวเลข -25 (ซึ่งเป็นผลเสียของ
นายใจ)  

 

2) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 2 ที่กล่าวว่า “ถ้านายดีใช้หนังสือพิมพ์” ซึ่งเป็นความหมาย
ในแถวตั้งคอลัมน์ที่ 2 ในตารางผลตอบแทนของนายใจ ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าที่ 
2 น้ีจะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a12 และ a22 กล่าวคือ 

- ถ้านายใจใช้วิทยุดี นายดีจะได้ลูกค้าเพิ่มจํานวน 15 ราย แสดงว่านายใจจะเสียลูกค้า
ให้นายดีจํานวน 15 ราย เป็นความหมายในตําแหน่ง a12 จึงเติมตัวเลข -15 (เป็นผลเสียของนายใจ)  
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- ถ้านายใจใช้หนังสือพิมพ์ นายดีจะเสียลูกค้า 20 ราย แสดงว่านายใจจะได้ลูกค้าจาก
นายดีจํานวน 20 ราย เป็นความหมายในตําแหน่ง a22 จึงเติมตัวเลข 20 (ซึ่งเป็นผลได้ของนายใจ) 

 

เติมตัวเลขที่ได้ทุกตําแหน่งลงในตาราผลตอบแทนนายใจ ได้ดังตารางที่ 9.4 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9.4  แสดงผลตอบแทนของนายใจจากตัวอย่างที่ 9.2 
 

กลยุทธ์ของ 
นายใจ 

กลยุทธ์ของนายดี 
ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ 5 -15 
ใช้หนังสือพิมพ์ -25 20 

 
 

ตัวอย่างที่ 9.3  สมมติว่าธุรกิจประเภทหนึ่งมีคู่แข่งขันเพียง 2 ราย คือ บริษัทเจริญศรี และบริษัท
บ้านเชียง ซึ่งเดิมทั้งสองรายมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าๆ กัน ในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาด แต่ละฝ่ายทราบดีว่า ถ้าฝ่ายหน่ึงได้ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นเท่าใดแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะ
เสียส่วนแบ่งการตลาดไปจํานวนเท่าน้ันด้วย  

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทเจริญศรีมีกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขันนี้ 2 กลยุทธ์ คือ ใช้บัตรสมาชิก 
ปรับปรุงที่จอดรถ ในขณะที่บริษัทบ้านเชียงมีกลยุทธ์ที่จะใช้ 3 กลยุทธ์ คือ ใช้บัตรสมาชิก ปรับปรุงที่
จอดรถ และโฆษณาทางวิทยุ ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายสรุปได้ดังนี้ 
 -  ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์ที่บัตรสมาชิก และบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตร
สมาชิกด้วย บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด 3% ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่
จอดรถบริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่งการตลาด 7% และถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทาง
วิทยุบริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด 5% 
 -  ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ และบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตร
สมาชิกบริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด 7% ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ
บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่งการตลาด 5% และถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุ
บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่งการตลาด 2%   

จงสร้างตารางผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี และบริษัทบ้านเชียง 
 
วิธีทํา การสร้างตารางผลตอบแทนจากการแข่งขันของบริษัทเจริญศรี และบริษัทบ้านเชียง ขั้นแรก
ต้องวิเคราะห์โจทย์ เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายใช้ พบว่า   

บริษัทเจริญศร ีม ี 2  กลยุทธ์ ได้แก่   
 1)  ใช้บัตรสมาชิก   และ  2) ปรับปรุงที่จอดรถ 
บริษัทบ้านเชียงมี  3  กลยุทธ์ ได้แก่  
 1)  ใช้บัตรสมาชิก   2) ปรับปรุงที่จอดรถ  และ 3) โฆษณาทางวิทยุ 
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จากที่บริษัทเจริญศรีมี 2 กลยุทธ์ และบริษัทบ้านเชียงมี 3 กลยุทธ์ ทําให้การแข่งขันมีขนาด 2 x 3 
หรือเป็นกรณี 2 x n และจะนํากลยุทธ์มาสร้างตารางผลตอบแทน โดยให้เจ้าของตารางผลตอบแทนตั้ง
กลยุทธ์ไว้ด้านแถวนอน (Row) ส่วนคู่แข่งจะตั้งไว้ด้านแถวตั้ง (Column) ได้ดังนี้ 

 

1. ตารางผลตอบแทนของบริษทัเจริญศร ี
 

การสร้างตารางผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี จะให้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขันซึ่ง
ได้แก่ บัตรสมาชิก และปรับปรุงที่จอดรถอยู่ด้านแถวนอน ขณะที่กลยุทธ์ที่บริษัทบ้านเชียงซึ่งเป็น
คู่แข่งมี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ บัตรสมาชิก ปรับปรุงที่จอดรถ และโฆษณาทางวิทยุ อยู่ในแถวตั้ง  

จากน้ันจึงวิเคราะห์ตัวเลขผลการแข่งขันจากโจทย์ เพ่ือนําตัวเลขผลการแข่งขันของทั้ง 2 ฝ่าย 
ลงตาราง โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) จากผลการแข่งขันย่อหน้าแรก ที่กล่าวว่า “ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์บัตรสมาชิก” 
ซึ่งเป็นความหมายในแถวนอนบรรทัดที่ 1 ในตารางผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี ฉะนั้น ผลการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าแรกนี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a11, a12 และ a13 กล่าวคือ  

- ถ้าบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิกด้วย บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิม 3% เป็นความหมายในตําแหน่ง a11 จึงเติมตัวเลข 3% (เป็นผลได้ของบริษัทเจริญศรี)  

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 7% เป็นความหมายในตําแหน่ง a12 จึงเติมตัวเลข -7% (เป็นผลเสียของบริษัทเจริญศรี) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุ บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งเพิ่ม
การตลาด 5% เป็นความหมายในตําแหน่ง a13 จึงเติมตัวเลข 5% (เป็นผลได้ของบริษัทเจริญศรี) 

 

2) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 2 ที่กล่าวว่า “ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่
จอดรถ” ซึ่งเป็นความหมายในแถวนอนบรรทัดที่ 2 ในตารางผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี ฉะนั้น 
ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าที่ 2 นี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a21, a22 และ a23 กล่าวคือ 

- ถ้าบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด 7% 
เป็นความหมายในตําแหน่ง a21 จึงเติมตัวเลข 7% (เป็นผลได้ของบริษัทเจริญศรี) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 5% เป็นความหมายในตําแหน่ง a22 จึงเติมตัวเลข -5% (เป็นผลเสียของบริษัทเจริญศรี) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 2% เป็นความหมายในตําแหน่ง a23 จึงเติมตัวเลข -2% (เป็นผลเสียของบริษัทเจริญศรี) 

 

นําตัวเลขที่ได้ทุกตําแหน่ง เติมลงในตาราผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9.5  แสดงผลตอบแทนของบริษัทเจริญศรี จากตัวอย่างที่ 9.3 
 

กลยุทธ์ของ 
บริษัทเจริญศร ี

กลยุทธ์ของบริษัทบ้านเชียง 
ทําบัตรสมาชิก ปรับปรุงที่จอดรถ โฆษณาทางวิทยุ 

ทําบัตรสมาชิก 3% -7% 5% 
ปรับปรุงที่จอดรถ 7% -5% -2% 
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2. ตารางผลตอบแทนของบริษทับ้านเชียง 
การสร้างตารางผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง จะให้กลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน 3 กล

ยุทธ์ ได้แก่ บัตรสมาชิก ปรับปรุงที่จอดรถ และโฆษณาทางวิทยุ อยู่ด้านแถวนอน ขณะที่กลยุทธ์ของ
บริษัทเจริญศรีซึ่งเป็นคู่แข่ง และมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ บัตรสมาชิก และปรับปรุงที่จอดรถ จะอยู่ด้านแถว
ต้ัง 

จากน้ันจึงวิเคราะห์ตัวเลขผลการแข่งขันจากโจทย์ เพ่ือนําตัวเลขผลการแข่งขันของทั้ง 2 ฝ่าย 
ลงตาราง โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) จากผลการแข่งขันย่อหน้าแรก ที่กล่าวว่า “ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์บัตรสมาชิก” 
ซึ่งเป็นความหมายในแถวตั้งหรือคอลัมน์ที่ 1 ในตารางผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง ฉะนั้น ผลการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าแรกนี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a11, a21 และ a31 กล่าวคือ  

- ถ้าบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิกด้วย บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิม 3% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทเจริญศรีจํานวน 3% ซึ่งเป็นความหมาย
ในตําแหน่ง a11 จึงเติมตัวเลข -3% (เป็นผลเสียของบริษัทบ้านเชียง)  

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 7% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงได้ส่วนแบ่งตลาดจากบริษัทเจริญศรีจํานวน 7% ซึ่งเป็น
ความหมายในตําแหน่ง a21 จึงเติมตัวเลข 7% (เป็นผลได้ของบริษัทบ้านเชียง) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุ บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่ง
การตลาด 5% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงเสียส่วนแบ่งตลาดให้บริษัทเจริญศรีจํานวน 5% ซึ่งเป็น
ความหมายในตําแหน่ง a31 จึงเติมตัวเลข -5% (เป็นผลเสียของบริษัทบ้านเชียง) 

 
2) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 2 ที่กล่าวว่า “ถ้าบริษัทเจริญศรีเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่

จอดรถ” ซึ่งเป็นความหมายในแถวตั้งที่ 2 ในตารางผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง ฉะนั้น ผลการ
แข่งขันที่จะเกิดขึ้นตามย่อหน้าที่ 2 นี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหนง่ a12, a22 และ a32 กล่าวคือ 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก บริษัทเจริญศรีจะได้ส่วนแบ่ง
การตลาด 7% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทเจริญศรีจํานวน 7% ซึ่งเป็น
ความหมายในตําแหน่ง a12 จึงเติมตัวเลข -7% (เป็นผลเสียของบริษัทบ้านเชียง) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 5% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงได้ส่วนแบ่งตลาดจากบริษัทเจริญศรีจํานวน 5% ซึ่งเป็น
ความหมายในตําแหน่ง a22 จึงเติมตัวเลข 5% (เป็นผลได้ของบริษัทบ้านเชียง) 

- ถ้าบริษัทบ้านเชียงเลือกกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุ บริษัทเจริญศรีจะเสียส่วนแบ่ง
การตลาด 2% แสดงว่าบริษัทบ้านเชียงได้ส่วนแบ่งตลาดจากบริษัทเจริญศรีจํานวน 2% ซึ่งเป็น
ความหมายในตําแหน่ง a32 จึงเติมตัวเลข 2% (เป็นผลได้ของบริษัทบ้านเชียง) 

 

นําตัวเลขที่ได้ทุกตําแหน่ง เติมลงในตาราผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง ได้ดังตารางที่ 9.6 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 9.6  แสดงผลตอบแทนของบริษัทบ้านเชียง จากตัวอย่างที่ 9.3 
 

กลยุทธ์ของบริษัทบ้านเชียง กลยุทธ์ของบริษัทเจริญศร ี
ทําบัตรสมาชิก ปรับปรุงที่จอดรถ 

ทําบัตรสมาชิก -3% -7% 
ปรับปรุงที่จอดรถ 7% 5% 
โฆษณาทางวิทยุ -5% 2% 

 

ตัวอย่างที่ 9.4  สมมติว่าในอําเภอเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีธุรกิจร้านกาแฟสดอยู่ 2 ร้าน คือ ร้านกาแฟนาย
ไก่ และร้ายกาแฟนายไข่ ในการตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด แต่ละฝ่ายทราบดีว่าถ้าฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดได้ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นเท่าใด แสดงว่าอีกฝ่ายหน่ึงจะต้องเสียส่วนแบ่งการตลาดไป
จํานวนเท่าน้ัน 

ขณะที่ปัจจุบันร้านกาแฟนายไก่มีกลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน 3 กลยุทธ์ คือ ทําบัตรสมาชิก 
ทําป้ายโฆษณา และปรับปรุงที่จอดรถ ในขณะที่ร้านกาแฟนายไข่ก็มีกลยุทธ์ที่จะใช้ 3 กลยุทธ์ คือ ทํา
บัตรสมาชิก ปรับปรุงที่น่ัง และโฆษณาทางวิทยุ 

ผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายสรุปได้ดังนี้ 
 -  ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์บัตรสมาชิก และร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก ร้าน
กาแฟนายไก่จะมียอดขายลดลง 4,000 บาทต่อเดือน ถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่น่ัง ร้านกาแฟนาย
ไก่จะมียอดขายลดลง 2,000 บาทต่อเดือน และถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุร้านกาแฟ
นายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 8,000 บาทต่อเดือน 
 -  ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์ทําป้ายโฆษณา และร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก 
ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพ่ิมขึ้น 2,000 บาทต่อเดือน ถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่นั่ง ร้าน
กาแฟนายไก่จะมียอดเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุร้านกาแฟ
นายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2,000 บาทต่อเดือน 
 -  ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ และร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตร
สมาชิก ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน ถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่น่ัง 
ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดลดลง 2,000 บาทต่อเดือน และถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุ
ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายลดลง 4,000 บาทต่อเดือน 

จงสร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน 
 

วิธีทํา การสร้างตารางผลตอบแทนจากการแข่งขันของร้านกาแฟนายไก่และร้านกาแฟนายไข่ เริ่ม
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายใช้ พบว่า   

ร้านกาแฟนายไก่ ม ี 3  กลยุทธ์ ได้แก่  
 1)  ทําบัตรสมาชิก  2) ทําป้ายโฆษณา และ 3) ปรับปรุงที่จอดรถ 
ร้านกาแฟนายไข่ ม ี 3  กลยุทธ์ ได้แก่  
 1)  ทําบัตรสมาชิก  2) ปรับปรุงที่น่ัง  และ 3) โฆษณาทางวิทยุ 
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จากที่ร้ากาแฟนายไก่มี 3 กลยุทธ์ และร้านกาแฟนายไข่มี 3 กลยุทธ์ ทําให้การแข่งขันมีขนาด 
m x n และจะนํากลยุทธ์มาสร้างตารางผลตอบแทน โดยให้เป็นตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน
โดยให้เจ้าร้านนายไก่เป็นเจ้าของตารางผลตอบแทน  

 

จากน้ันจึงวิเคราะห์ตัวเลขผลการแข่งขันจากโจทย์ เพ่ือนําตัวเลขผลการแข่งขันของทั้ง 2 ฝ่าย 
ลงตาราง และถ้ากําหนดให้หน่วยเป็นพันบาท ผลการวิเคราะห์ เป็นดังนี้ 

1) จากผลการแข่งขันย่อหน้าแรก ที่กล่าวว่า “ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์บัตรสมาชิก” ซึ่ง
เป็นความหมายในแถวนอนบรรทัดที่ 1 ในตารางผลตอบแทน ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นตาม
ย่อหน้าแรกนี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a11, a12 และ a13 กล่าวคือ  

- ถ้าร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายลดลง 
4,000 บาทต่อเดือน เป็นความหมายในตําแหน่ง a11 จึงเติมตัวเลข –4 (เป็นผลเสียของร้านนายไก่)  

- ถ้าถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่น่ัง ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายลดลง 2,000 บาท
ต่อเดือน เป็นความหมายในตําแหน่ง a12 จึงเติมตัวเลข -2 (เป็นผลเสียของร้านนายไก่) 

- ถ้าถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 
8,000 บาทต่อเดือน เป็นความหมายในตําแหน่ง a13 จึงเติมตัวเลข 8 (เป็นผลได้ของร้านนายไก่) 

 

2) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 2 ที่กล่าวว่า “ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์ทําป้ายโฆษณา” 
ซึ่งเป็นความหมายในแถวนอนบรรทัดที่ 2 ในตารางผลตอบแทน ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
ตามย่อหน้าที่ 2 น้ีจะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a21, a22 และ a23 กล่าวคือ 

- ถ้าร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 
2,000 บาทต่อเดือน เป็นความหมายในตําแหน่ง a21 จึงเติมตัวเลข 2 (เป็นผลได้ของร้านนายไก่) 

- ถ้าถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่น่ัง ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
เป็นความหมายในตําแหน่ง a22 จึงเติมตัวเลข 0 (ไม่เป็นทั้งผลได้และผลเสียของร้านนายไก่) 

- ถ้าถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 
2,000 บาทต่อเดือน เป็นความหมายในตําแหน่ง a23 จึงเติมตัวเลข 2 (เป็นผลได้ของร้านนายไก่) 

 

3) จากผลการแข่งขันย่อหน้าที่ 3 ที่กล่าวว่า “ถ้าร้านนายไก่เลือกกลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ” 
ซึ่งเป็นความหมายในแถวนอนบรรทัดที่ 3 ในตารางผลตอบแทน ฉะนั้น ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
ตามย่อหน้าที่ 3 นี้จะเป็นไปได้เฉพาะตําแหน่ง a31, a32 และ a33 กล่าวคือ 

- ถ้าร้านนายไข่เลือกกลยุทธ์ทําบัตรสมาชิก ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 
6,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นความหมายในตําแหน่ง a31 จึงเติมตัวเลข 6 (เป็นผลได้ของร้านนายไก่) 

- ถ้าร้านนายไข่เลือกปรับปรุงที่น่ัง ร้านกาแฟนายไก่จะมียอดลดลง 2,000 บาทต่อ
เดือน ซึ่งเป็นความหมายในตําแหน่ง a32 จึงเติมตัวเลข -2 (เป็นผลเสียของร้านนายไก่) 

- ถ้าถ้าร้านกาแฟนายไข่เลือกโฆษณาทางวิทยุร้านกาแฟนายไก่จะมียอดขายลดลง 
4,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นความหมายในตําแหน่ง a33 จึงเติมตัวเลข -4 (เป็นเสียของร้านนายไก่) 
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นําตัวเลขที่ได้ทุกตําแหน่ง เติมลงในตาราผลตอบแทนของการแข่งขันโดยมีร้านนายไก่เป็น
เจ้าของตาราง ได้ดังตารางที่ 9.7 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9.7  แสดงผลตอบแทนของการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.4 

หน่วย : พันบาท/เดือน 
กลยุทธ์ของ 
นายไก่ 

กลยุทธ์ของนายไข่  
ทําบัตรสมาชิก ปรับปรุงที่น่ัง โฆษณาทางวิทยุ 

ทําบัตรสมาชิก  -4 -2 8 
ทําป้ายโฆษณา 2 0 2 
ปรับปรุงที่จอดรถ 6 -2 -4 

 
9.9  การแก้ปัญหากรณีเป็นกลยุทธ์เดี่ยว 

 เนื่องจากเกมการแข่งขันที่เป็นกลยุทธ์เด่ียว หมายถึงการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้
กลยุทธ์ในการแข่งขันอยู่กลยุทธ์เดียว ไม่มีกลยุทธ์อ่ืนเจือปน หรือไม่สนใจคู่แข่งว่าจะใช้กลยุทธ์อย่างไร 
การแก้ปัญหาเกมกลยุทธ์เด่ียว ไม่ว่าจะเป็นเกมการแข่งขันจะที่มีขนาด 2 x 2, 2 x n, m x 2 หรือ m 
x n มีขั้นตอนดังนี้ 

1) หาค่าจุดได้เสียเท่ากันหรือค่าของเกม (Saddle Point)  โดยใช้กฎแมกซิมินสําหรับ
เจ้าของตาราง และใช้กฎมินนิแมกซ์สําหรับคู่แข่ง และถ้าค่าแมกซิมินและค่ามินนิแมกซ์มีค่าเท่ากัน
แสดงว่าเกมการแข่งขันเกิดจุดได้เสีย และจะสามารถอธิบายได้เลยว่า การแข่งขันนี้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะ
ใช้กลยุทธ์การในแข่งขันเพียงกลยุทธ์เดียว คือกลยุทธ์ที่เกิดจุดเสียเท่ากันนั่นเอง  

2) หาค่าของเกมหรือผลการแข่งขันของผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย สามารถสรุปผลการแข่งขันจาก
ค่าของเกมหรือจุดได้เสียเท่ากันได้เลย กล่าวคือ ถ้าค่าของเกมนั้นมีค่าเป็นเครื่องหมายบวก แสดงว่า
เจ้าของตารางเป็นฝ่ายได้ แต่ถ้าค่าของเกมนั้นมีค่าเป็นลบ แสดงว่าเจ้าของตารางเป็นฝ่ายเสีย และมี
ค่าเท่ากับค่าของเกมนั้นๆ  

 จากวิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์จะอธิบายตัวอย่างการแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์เด่ียวได้ดัง
ตัวอย่างที่ 9.5 และ 9.6 ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 9.5  จากโจทย์ตัวอย่างที่ 9.3 การแข่งขันของบริษัทเจริญศรแีละบริษัทบ้านเชียง และจาก
ตารางผลตอบแทนทีส่ร้างได้แล้ว จงวิเคราะห์การแข่งขัน และหาคําตอบดังนี้ 

1) ค่าแมกซมิิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
2) ประเภทการแข่งขันเป็นประเภทใด 
3) บริษัทเจริญศร ีและบริษทับ้านเชียงจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการแข่งขัน 
4) ผลการแข่งขันหรอืค่าของเกมเป็นอย่างไร 
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วิธีทํา  มีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน  

จากตารางผลตอบแทนที่เป็นคําตอบของตัวอย่างที่ 9.3  
 

กลยุทธ์ของ 
บริษัทเจริญศร ี

กลยุทธ์ของบริษัทบ้านเชียง 
ทําบัตรสมาชิก ปรับปรุงที่จอดรถ โฆษณาทางวิทยุ 

ทําบัตรสมาชิก 3% -7% 5% 
ปรับปรุงที่จอดรถ 7% -5% -2% 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาค่าแมกซมิิน และค่ามินนแิมกซ์  
 2.1)  หาค่าแมกซิมิน บรษิัทเจริญศรีเป็นเจา้ของตาราง จึงใช้กฎแมกซิมนิ   
 ได้ค่าแมกซิมิน เท่ากับ -5% 
 2.2)  หาค่าแมกซิมิน บรษิัทบ้านเชียงเป็นคู่แข่ง จึงใช้กฎมินนิแมกซ์   
 ได้ค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับ -5% 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่า แมกซิมิน เท่ากับค่ามินนิแมกซ์ ซึ่งแสดงวิธีการวิเคราะห์ได้
ดังตารางที่ 9.8 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9.8  แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.5 
 

กลยุทธ์ของ 
บริษัทเจริญศร ี

กลยุทธ์ของบริษัทบ้านเชียง เจริญศรีใช้กฎ 
Maximin ทําบัตรสมาชิก ทําบัตรสมาชิก ทําบัตรสมาชิก 

ทําบัตรสมาชิก 3% -7% 5% -7% 
ปรับปรุงที่จอดรถ 7% -5% -2% -5% 
บ้านเชียงใช้กฎ 

Minimax 
7% -5% 5% 

 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  
ค่าแมกซิมิน (Maximin) เท่ากับ -5%  ค่ามินนิแมกซ์ (Minimax) เท่ากับ -5% (ซึ่งมีค่า

เท่ากัน) 
การแข่งขันของบริษัทเจริญศรีและบริษัทบ้านเชียง เป็นกลยุทธ์เด่ียว 
กลยุทธ์ที่บริษัทเจริญศรีเลือกใช้เสมอคือ กลยุทธ์ปรับปรุงที่จอดรถ 
กลยุทธ์ที่บริษัทบ้านเชียงเลือกใช้เสมอคือ ทําบัตรสมาชิก 
จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) หรือค่าของเกมเท่ากับ -5% แสดงว่าผลจากการแข่งขัน 

บริษัทเจริญศรีจะเป็นฝ่ายเสียส่วนแบ่งตลาดเป็นจํานวน 5% และบริษัทบ้านเชียงจะเป็นฝ่ายได้ส่วน
แบ่งตลาดจํานวน 5% จากการแข่งขันเสมอ 
 



 
404 บทท่ี 9 ทฤษฎีการแข่งขัน 

ตัวอย่างที่ 9.6  จากโจทย์ตัวอย่างที่ 9.4 การแข่งขันของร้านกาแฟ 2 ร้าน คือ ร้านกาแฟนายไก่และ
ร้านนายไข่ และจากตารางผลตอบแทนที่สรา้งได้แล้ว จงวิเคราะห์การแขง่ขันและหาคําตอบดังนี้ 

1) ค่าแมกซมิิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
2) ประเภทการแข่งขันเป็นประเภทใด 
3) ร้านนายไก่ และร้านนายไข่จะเลือกใช้กลยุทธ์ใดในการแข่งขัน 
4) ผลการแข่งขันหรือค่าของเกมเป็นอย่างไร 

 
วิธีทํา  มีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน  

จากตารางผลตอบแทนที่เป็นคําตอบของตัวอย่างที่ 9.4 
หน่วย : พันบาท/เดือน 

กลยุทธ์ของ 
นายไก่ 

กลยุทธ์ของนายไข่  
ทําบัตรสมาชิก ปรับปรุงที่น่ัง โฆษณาทางวิทยุ 

ทําบัตรสมาชิก  -4 -2 8 
ทําป้ายโฆษณา 2 0 2 
ปรับปรุงที่จอดรถ 6 -2 -4 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาค่าแมกซมิิน และค่ามินนแิมกซ์  
 2.1)  หาค่าแมกซิมิน ร้านนายไก่เป็นเจ้าของตาราง จึงใช้กฎแมกซมิิน   
 ได้ค่าแมกซิมิน เท่ากับ 0 
 2.2)  หาค่าแมกซิมิน ร้านนายไก่เป็นคู่แข่ง จึงใช้กฎมินนิแมกซ์   
 ได้ค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับ 0 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่า แมกซิมิน เท่ากับค่ามินนิแมกซ์  ซึ่งแสดงวิธีการวิเคราะห์
ได้ดังตารางที่ 9.9 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 9.9  แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.6 

 

กลยุทธ์ของ 
นายไก่ 

กลยุทธ์ของนายไข่ ไก่ใช้กฎ 
Maximin ทําบัตรสมาชิก 

และ ปรับปรุงที่น่ัง โฆษณาทางวิทยุ 

ทําบัตรสมาชิก  -4 -2 8 -4 
ทําป้ายโฆษณา 2 0 2 0 
ปรับปรุงที่จอดรถ 6 -2 -4 -4 
ไขใ่ช้กฎ Minimax 6 0 8  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  
ค่าแมกซิมิน (Maximin) เท่ากับ 0  และค่ามินนิแมกซ์ (Minimax) เท่ากับ 0 (ซึ่งมีค่าเท่ากัน) 
การแข่งขันของร้านกาแฟนายไก่และร้านนายไข เป็นกลยุทธ์เด่ียว 
กลยุทธ์ที่ร้านกาแฟนายไก่เลือกใช้เสมอคือ กลยุทธ์ทําป้ายโฆษณา 
กลยุทธ์ที่ร้านกาแฟนายไข่เลือกใช้เสมอคือ กลยุทธ์ปรับปรุงที่น่ัง 
จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) หรือค่าของเกมเท่ากับ 0 แสดงว่าผลการแข่งขันของทั้ง

สองฝ่ายจะไม่มีฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย หรือการแข่งขันทั้งคู่จะเสมอกันนั่นเอง 
  

9.10  การแก้ปัญหากรณีเป็นกลยุทธ์ผสม 
เนื่องจากกลยุทธ์ผสม หมายถึง การแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันมากกว่า 

1 กลยุทธ์ตลอดการแข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซ้ําเดิม การ
แก้ปัญหาเพียงการหาจุดได้เสียเท่ากันอย่างเดียวจึงไม่สามารถตอบคําถามได้ ดังนั้นถ้าเป็นเกมกลยุทธ์
ผสม มีขั้นตอนดังนี้ 

1) วิเคราะห์ประเภทของการแข่งขัน ว่าเป็นกลยุทธ์เด่ียวหรือกลยุทธ์ผสม 
2) ลดขนาดของการแข่งขันให้ได้มากที่สุด โดยใช้หลักเกณฑ์เด่น (Dominance Criteria) ถ้า

สามารถลดขนาดการแข่งขันให้เหลือขนาด 2 x 2 จะแก้ปัญหาต่อด้วยวิธีค่าความน่าจะเป็น และถ้าลด
ขนาดเหลือ 2 x n หรือ m x 2 จะแก้ปัญหาต่อด้วยวิธีกราฟ 

3) หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย  
4) หาค่าคาดหมายของเกม เพ่ือหาคําตอบว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไร ฝ่ายใดได้ฝ่ายใดเสีย 

และได้หรือเสียเท่าใด  
 

จากข้ันตอนการแก้ปัญหาและหลักการต่างๆ ที่แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ การแข่งขันที่มีขนาด 
2 x 2, 2 x n, m x 2 แต่เนื้อหาในบทนี้จะขออธิบายอย่างละเอียดเฉพาะกรณีที่ 1 และ 2 ด้วย
ตัวอย่างที่ 9.7 และตัวอย่างที่ 9.8 ตามลําดับ ซึ่งแต่ละกรณีมีรายละเอียดการแก้ปัญหาในตัวอย่าง
ต่อไป 
 

9.10.1  การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสม และการแข่งขันมีขนาด 2 x 2  
    การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสมและการแข่งขันมีขนาด 2 x 2 เป็นกรณีที่ง่ายที่สุด ไม่
ยุ่งยาก เนื่องจากสามารถสร้างสมการที่มีตัวแปร 2 ตัว และแก้สมการได้เลย ซึ่งจะอธิบายอย่าง
ละเอียดได้ดังตัวอย่างที่ 9.7 
 
ตัวอย่างที่ 9.7  จากตัวอย่างที่ 9.2 การแข่งขันของร้านขายของชํา 2 ร้าน คือ ร้านนายดี และร้าน
นายใจ จงวิเคราะห์การแข่งขันและหาคําตอบต่อไปนี้ 

1.1 ค่าแมกซิมิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
1.2 กลยุทธ์ที่นายใจ และนายดี ใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียวหรือผสม)  
1.3 มีจุดได้เสียเท่ากันหรือค่าของเกมเท่ากับเท่าไร 
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1.4 ถ้าใช้กลยุทธ์ผสม จงหาความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ของผู้เล่นทั้งสอง
ฝ่าย 

1.5 จงหาค่าคาดหมายของเกมสําหรับผู้เล่นแต่ละฝ่าย 
 

วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างตารางผลตอบแทนของการแข่งขัน  

จากตารางที่ 9.3 ซึ่งเป็นตารางผลตอบแทนที่เป็นคําตอบของตัวอย่างที่ 9.2 ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ของ 
นายดี 

กลยุทธ์ของนายใจ 
ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ -5 25 
ใช้หนังสือพิมพ์ 15 -20 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาค่าแมกซมิิน และค่ามินนแิมกซ์  
 2.1)  หาค่าแมกซิมิน ร้านนายดีเป็นเจ้าของตาราง จึงใช้กฎแมกซมิิน   
 ได้ค่าแมกซิมิน เท่ากับ -5 
 2.2)  หาค่าแมกซิมิน ร้านนายใจเป็นคู่แข่ง จึงใช้กฎมินนิแมกซ์   
 ได้ค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับ 15 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่า แมกซิมิน ไม่เท่ากับค่ามินนิแมกซ์ ซึ่งแสดงวิธีการวิเคราะห์
ได้ดังตารางที่ 9.10 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 9.10  แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.7 
 

กลยุทธ์ของ 
นายดี 

กลยุทธ์ของนายใจ นายดีใช้กฎ 
Maximin  ใช้วิทยุ ใช้หนังสือพิมพ์ 

ใช้วิทยุ -5 25 -5 
ใช้หนังสือพิมพ์ 15 -20 -20 
นายใจใช้กฎ Minimax 15 25  

 
จากตารางสรุปได้ว่า  
ค่าแมกซิมิน (Maximin) เท่ากับ -5 ค่ามินนิแมกซ์ (Minimax) เท่ากับ 15 (ซึ่งไม่เท่ากัน) 
การแข่งขันของร้านนายดี และร้านนายใจ เป็นกลยุทธ์ผสม  
กลยุทธ์ที่นายดี และนายใจจะเลือกใช้เสมอ ยังไม่สามารถตอบได้  
จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) หรือค่าของเกมไม่เกิด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการ

แข่งขันนายดีหรือนายใจจะเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย และไม่สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายใดจะได้หรือเสียเป็น
สัดส่วนเท่าใด หรือจํานวนเท่าใด 
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ขั้นตอนที่ 3  หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย   
 จากตารางผลการแข่งขัน ซึ่งมีขนาด 2 x 2 ดังนั้น จึงใช้วิธีหาคําตอบโดยวิธีหาค่าคาดหมาย
หรือหาค่าความน่าจะเป็น เนื่องจากกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละฝ่ายมี 2 กลยุทธ์ ฉะนั้น ผลรวม
ความน่าจะเป็นในการใช้สองกลยุทธ์รวมกันจึงมีค่าเท่ากับ 1 ดังนี้ 
 กําหนดให้   
   P    =   อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของร้านนายดี   
   1 - P  = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของร้านนายดี 
      Q    =   อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของร้านนายใจ   
  1 – Q  = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของร้านนายใจ   
 

 สามารถแสดงการนําตัวแปร P, 1 - P, Q และ 1 - Q ไปแสดงในตารางผลตอบแทนของการ
แข่งขันได้ดังตารางที่ 9.11 
 
ตารางที่ 9.11 แสดงอัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ในการโฆษณาของแต่ละฝ่ายจากตัวอย่างที่ 9.7 
  

กลยุทธ์ของ 
นายดี 

กลยุทธ์ของนายใจ 
ใช้วิทยุ ( Q ) ใช้หนังสือพิมพ์ ( 1 - Q ) 

ใช้วิทยุ           ( P ) -5 25 
ใช้หนังสือพิมพ์  ( 1 - P ) 15 -20 

 

การพิจารณาหาผลได้คาดหวังของการแข่งขันของแต่ละฝ่ายโดยการสร้างสมการได้จากสูตร  
 ผลได้คาดหวังของการแข่งขัน  =  ผลตอบแทนจริงจากการแข่งขัน x ค่าอัตราส่วนการใช้  

กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย 

3.1)  หาคา่คาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของร้านนายด ี
 สร้างสมการความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการว่า ผลได้คาดหวังของการแข่งขันแต่ละกลยุทธ์

ของแต่ละฝ่ายต้องเท่ากัน กล่าวคือ ผลได้คาดหวังของการแข่งขันแต่ละกลยุทธ์ของนายดีต้องเท่ากัน 
ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการนายดีได้ ดังนี้  

ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ใช้ที่ 1 (วิทยุ) =  ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ที่ 2 (หนังสือพิมพ์)  
 -5P  +  15 (1 – P)  = 25P  +  (-20) (1-P) 
 แก้สมการหาคา่ P และค่า 1 - P  ดังนี้ 
 -5P   + 15 – 15P = 25P  - 20 + 20P 
 -20P + 15  = 45P  - 20 
 15  +  20  = 45P + 20P 
 35    = 65P 

           P  =  0.54   
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เมื่อได้ค่า P สามารถหาค่า 1 – P    

1 – P   =  1    

       1 – P =   35
 

1 – P   =    0.46   

ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการแข่งขันนายดีควรเลือกใช้กลยุทธ์การโฆษณาทางวิทยุในสัดส่วน 65  

หรือกล่าวได้ว่า หากมีการแข่งขันกัน 65 ครั้ง นายดีจะเลือกใช้การโฆษณาทางวิทยุจํานวน 35 ครั้ง 
หรือคิดความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.54  

ในการแข่งขันนายดีควรเลือกใช้กลยุทธ์การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ในสดัส่วน 30
 หรือกล่าว

ได้ว่า หากมีการแข่งขันกัน 65 ครั้ง นายดีจะเลือกใช้การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จํานวน 30 ครั้ง หรอื
คิดความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.46 
 

3.2)  หาคา่คาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของร้านนายใจ 
 สร้างสมการความน่าจะเป็นโดยใช้หลักการว่า ผลได้คาดหวังของการแข่งขันแต่ละกลยุทธ์

ของแต่ละฝ่ายต้องเท่ากัน กล่าวคือ ผลได้คาดหวังของการแข่งขันแต่ละกลยุทธ์ของนายใจดีต้อง
เท่ากัน จากตารางที่ 9.11 ซึ่งสามารถสร้างเป็นสมการนายใจได้ดังนี้  

ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ใช้ที่ 1 (วิทยุ) =  ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ที่ 2 (หนังสือพิมพ์)  
 -5Q  +  25 (1 – Q)  = 15Q  +  (-20) (1-Q) 

 แก้สมการหาคา่ Q และค่า 1 - Q  ดังนี้ 
 -5Q   + 25 – 25Q = 15Q  - 20 + 20Q 
 -30Q + 25  = 35Q  - 20 
 25  +  20  = 35Q + 30Q 
 45    = 65Q 

           Q  =  0.69   

เมื่อได้ค่า Q สามารถหาค่า 1 – Q   =  1    

       1 – Q =   65  

1 – Q   =    0.31   
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ดังนั้นพบว่า 
ในการแข่งขันนายใจจะเลือกใช้กลยุทธ์การโฆษณาทางวิทยุในสัดส่วน 65  หรือกล่าวได้ว่า 

หากมีการแข่งขันกัน 65 ครั้ง นายใจจะเลือกใช้การโฆษณาทางวิทยุจํานวน 45 ครั้ง หรือคิดความ
น่าจะเป็นเท่ากับ 0.69 

ในการแข่งขันนายใจจะเลือกใช้กลยุทธ์การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ในสัดส่วน  หรือกล่าว
ได้ว่า หากมีการแข่งขันกัน 65 ครั้ง นายใจจะเลือกใช้การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จํานวน 20 ครั้ง 
หรือคิดความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.31 
 

ขั้นตอนที่ 4  หาค่าคาดหมายของการแข่งขันหรือมูลค่าการแข่งขันกรณีเล่นโดยใช้กลยุทธ์ผสม 
 การหาค่าคาดหมายของการแข่งขันเพื่อหาคําตอบว่าสุดท้ายหลังจบการแข่งขันแล้ว 
ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายได้ และฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายเสีย และมีสัดส่วนได้หรือสัดส่วนเสียเท่าใด โดยใช้ค่า
สัดส่วนการเลือกใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ซึ่งหากค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ถูกต้อง 
การแทนค่าในสมการของคู่แข่งแต่ละฝ่ายจะให้คําตอบเท่ากัน แต่จะแตกต่างเพียงเครื่องหมายเท่าน้ัน 
ดังนี้ 
  

4.1) ค่าคาดหวังของการแข่งขันของนายดี 
จากค่าคาดหวังกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของนายดี จาก ;   -5P + 15 (1 – P) 

 แทนค่า P =    และ 1 – P =    จะได้  
  

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของนายดี 

   5 15    17565 45065  

  27565    4.23 
 

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของนายดี จาก ;  25P + (-20) (1-P) 

 แทนค่า P =    และ 1 – P =    จะได้  
 

 ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของนายดี   25 3565 20 3065   
 87565 60065   
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 27565    4.23 
4.2) ค่าคาดหวังของการแข่งขันของนายใจ 
จากค่าคาดหวังกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของนายใจ จาก ;   -5Q + 25 (1 – Q)  

 แทนค่า Q =    และ  1 – Q =    จะได้  
  

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางวิทยุของนายใจดี 
   5 25   
  22565 50065  

  27565    4.23 

 

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของนายใจ จาก ; 15Q + (-20) (1-Q) 

 แทนค่า Q =  65   และ  1 – Q = 65    จะได้  
 

 ค่าคาดหวังของกลยุทธ์โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ของนายใจ   15 4565 20 2065   
  67565 40065    27565    4.23 

 

 สรุปได้ว่า ค่าคาดหมายของการแข่งแข่งหรือมูลค่าการแข่งขัน หรือการแย่งลูกค้าของร้าน
นายดีและร้านนายใจมีค่าเท่ากับ 4.23 คน จากที่มีเครื ่องหมายเป็นบวก แสดงว่าหลังจากการ
แข่งขันสุดท้ายแล้วเจ้าของตารางหรือนายดีจะเป็นฝ่ายได้ลูกค้าจากนายใจ จํานวน 4.23 คน หรือ
ประมาณ 4 คน 
 

9.10.2  การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสม และการแข่งขันมีขนาด 2 x m หรือ m x 2  
การแก้ปัญหากรณีกลยุทธ์ผสม และการแข่งขันมีขนาด 2 x m หรือ m x 2 จะคล้าย

กับกรณีการแข่งขันขนาด 2 x 2 แต่จะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นคือ การคัดเลือกกลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายเห็นว่าดี
ที่สุดให้เหลือฝ่ายละ 2 กลยุทธ์ โดยใช้กราฟในการคัดเลือก ฝ่ายที่มีกลยุทธ์เกิน 2 กลยุทธ์ให้เหลือ
เพียง 2 กลยุทธ์ และหลังจากนั้นขั้นตอนการแก้ปัญหาจะเหมือนกับกรณีการแก้ปัญหาที่มีขนาดการ
แข่ง 2 x 2 ซึ่งจะยกตัวอย่างอธิบายการแข่งขันขนาด 2 x m ได้ดังตัวอย่างที่ 9.8 ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 9.8  สมมติว่านายแดงและนายดําทําการแข่งขันกันทําธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน นายแดงมี 2 กลยุทธ์ ขณะที่นายดํามี 3 กลยุทธ์ โดยผลการแข่งขันจากทั้ง
สองฝ่ายเป็นดังตารางผลตอบแทนต่อไปนี้  จงวิเคราะห์การแข่งขันเพื่อตอบคําถามต่อไปนี้ 

1) ประเภทการแข่งขัน 
2) สัดส่วนการเลือกใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย  
3) ค่าคาดหมายของการแข่งขัน 

หน่วย : ล้านบาท 
กลยุทธ์ของนายแดง กลยุทธ์ของนายดํา 

ดํา 1 ดํา 2 ดํา 3 
แดง 1 4 10 -5 
แดง 2 5 - 4 -2 

 
วิธีทํา  จากตารางผลตอบแทนเป็นการแข่งขันขนาด 2 x 3 ซึ่งมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ประเภทการแข่งขันโดยการหาค่าแมกซมิิน และค่ามินนิแมกซ์  

 1)  หาค่าแมกซิมิน นายแดงเป็นเจ้าของตาราง จึงใช้กฎแมกซิมิน   
 ได้ค่าแมกซิมิน เท่ากับ -4 
 2)  หาค่าแมกซิมิน นายดําเป็นคู่แข่ง จึงใชก้ฎมินนิแมกซ์   
 ได้ค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับ -2 

จากการวิเคราะห์พบว่าค่า แมกซิมิน ไม่เท่ากับค่ามินนิแมกซ์ ซึ่งแสดงรายละเอียดการ
วิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 9.12 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 9.12  แสดงการวิเคราะห์ประเภทการแข่งขันจากตัวอย่างที่ 9.7 
 

กลยุทธ์ของนายแดง กลยุทธ์ของนายดํา แดงใช้กฎ  
Maximin ดํา 1 ดํา 2 ดํา 3 

แดง 1 4 10 -5 -5 
แดง 2 5 - 4 -2 -4 

ดําใช้กฎ Minimax 5 10 -2  
 

จากตารางสรุปได้ว่า  
ค่าแมกซิมิน (Maximin) เท่ากับ -4  ค่ามินนิแมกซ์ (Minimax) เท่ากับ -2 (ซึ่งไม่เท่ากัน) 
การแข่งขันของนายแดงและนายดํา เป็นกลยุทธ์ผสม  
กลยุทธ์ที่นายแดงเลือกใช้เสมอคือ ไม่สามารถตอบได้  
กลยุทธ์ที่นายดําเลือกใช้เสมอคือ ไม่สามารถตอบได้ 
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จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) หรือค่าของเกมไม่เกิด จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการ
แข่งขันของนายแดงหรือนายดําจะเป็นฝ่ายได้หรือฝ่ายเสีย และไม่สามารถสรุปได้ว่าฝ่ายใดจะได้หรือ
เสียเป็นสัดส่วนเท่าใด หรือจํานวนเท่าใด 

 
ขั้นตอนที่ 2  หาสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย   

จากตารางผลตอบแทนเป็นการแข่งขันขนาด 2 x 3 จึงไม่จําเป็นต้องลดขนาดของการ
แข่งขัน แต่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนกราฟ ซึ่งจะเริ่มจากการตัดสินใจของผู้เล่นฝ่ายที่มี 2 กลยุทธ์
ก่อน ซึ่งก็คือนายแดง โดยการเขียนกราฟของนายแดงก่อน และเนื่องจากนายแดงเป็นเจ้าของตาราง 
ดังนั้น การตัดสินใจจากกราฟที่ได้เขียนไว้จึงใช้หลัก Maximin ดังต่อไปน้ี 
 กําหนดให้   
  P    =   อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์แดง 1    
  1 - P  = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์แดง 2  
 

 สามารถแสดงการนําตัวแปร P และ 1 - P ไปแสดงในตารางผลตอบแทนของการแข่งขันได้
ดังตารางที่ 9.13 
 

ตารางที่ 9.13 แสดงอัตราส่วนในการใช้ส่วนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายจากตัวอย่างที่ 9.8 
 

กลยุทธ์ของนายแดง กลยุทธ์ของนายดํา 
ดํา 1 ดํา 2 ดํา 3 

แดง 1  (P) 4 10 -5 
แดง 2  (1 - P) 5 -4 -2 

 
การพิจารณาหาผลได้คาดหวังของการแข่งขันของแต่ละฝ่ายโดยการสร้างสมการได้จากสูตร  

 ผลได้คาดหวังของการแข่งขัน  =  ผลตอบแทนจริงจากการแข่งขัน  x  ค่าอัตราส่วนการใช้
กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย 

2.1)  หาคา่คาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของผู้เล่นที่มี 2 กลยุทธ์ กรณีนายแดง 
สร้างเส้นกราฟหาค่าคาดหวังการใช้กลยุทธ์ของนายแดงเทียบกับทุกกลยุทธ์ของดํา  ได้

ดังนี้ 
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดงเทียบกับกลยุทธ์ดํา 1  

   4 5 1  

   4 5 5  

  5   …………………….. กราฟเส้นที่ 1 
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ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดง เทียบกับกลยุทธ์ดํา 2 

   10 4 1     10 4 4  
   14 4  …………………….. กราฟเส้นที่ 2 
 

ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดง เทียบกับกลยุทธ์ดํา 3 

  5 2 1  

  5 2 2  

  3 2  …………………….. กราฟเส้นที่ 3 
 

2.2)  หาจุดตัดกราฟ จากเส้นกราฟแต่ละเส้น ที่ตําแหน่งกราฟ  P = 1   และ P = 0 

จากกราฟเส้นที่ 1 
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดงเทียบกับกลยุทธ์ดํา 1  =  5  
ถ้า  P = 0  แทนค่า  5   จะได้  0 + 5  =  5 
ถ้า  P = 1  แทนค่า  5   จะได้  -1 + 5 =  4 

จากกราฟเส้นที่ 2  
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดงเทียบกับกลยุทธ์ดํา 2  =  14 4  
ถ้า  P = 0  แทนค่า  14 4   จะได้  14(0) - 4  =  0 – 4    = - 4 
ถ้า  P = 1  แทนค่า  14 4   จะได้  14(1) - 4  =  14 – 4  =  10 

จากกราฟเส้นที่ 3 
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ของนายแดงเทียบกับกลยุทธ์ดํา 3  =  3 2  
ถ้า  P = 0  แทนค่า 3 2   จะได้  -3(0) - 2     =  0 - 2    =  - 2 
ถ้า  P = 1  แทนค่า 3 2   จะได้  -3(1) - 2     =  -3 - 2   =  - 5 

 

2.3)  สร้างกราฟผลได้ของนายแดงที่จะได้รับ  
โดยให้แกนนอนแสดงอัตราส่วนในการใช้กลยุทธ์แดง 1 และกลยุทธ์แดง 2   
ด้าน P = 0  หมายถึงนายแดงใช้แต่กลยุทธ์แดง 1 อย่างเดียว ไม่ใช้กลยุทธ์แดง 2 เลย 
ด้าน P = 1  หมายถึงนายแดงใช้แต่กลยุทธ์แดง 2 อย่างเดียว ไม่ใช้กลยุทธ์แดง 1 เลย 

 
จากสมการผลได้คาดหวังกลยุทธ์ของนายแดง เมื่อเทียบกับกลยุทธ์ของนายดําทั้ง 3  

กลยุทธ์ สามารถนํามาสร้างเป็นเส้นกราฟได้ดังกราฟที่ 9.1 ดังนี้ 
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กลยุทธ์แดง 1 (P=0)            กลยุทธ์แดง 2 (P=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 9.1  แสดงกราฟผลตอบแทนที่คาดว่านายแดงจะได้รับของตัวอย่างที่ 9.8 
 
 จากภาพที่ 9.1 ข้างต้นอธิบายได้ว่า ถ้านายแดงใช้เกณฑ์การตัดสินใจ Maximin ในการเลือก
กลยุทธ์ที่จะใช้ในการแข่งขัน เนื่องจากนายแดงเป็นเจ้าของตารางผลตอบแทน และจุดที่ดีที่สุดจาก
กราฟคือจุด A ซึ่งเป็นจุดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดของแดง และเป็นจุดที่เกิดจากการตัดระหว่างกราฟ
เส้นที่ 2 กับกราฟเส้นที่ 3 หรือเกิดจากนายดําใช้กลยุทธ์ดํา 2 และกลยุทธ์ดํา 3 
 นั่นคือ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการแข่งขันของนายแดงคือกลยุทธ์แดง 1 และแดง 2 ส่วน
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับนายดําคือ กลยุทธ์ดํา 2 และกลยุทธ์ดํา 3 ทําให้ตารางผลตอบแทนที่ได้เหลือ
เพียงขนาด 2 x 2 ดังตารางที่ 9.14  
 

ตารางที่ 9.14  แสดงกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสําหรับนายแดงและนายดําของตัวอย่างที่ 9.8 
 

กลยุทธ์ของนายแดง กลยุทธ์ของนายดํา 
ดํา 2  (Q) ดํา 3  (1-Q) 

แดง 1  (P) 10 -5 
แดง 2  (1 - P) - 4 -2 
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ขั้นตอนที่ 3  หาค่าคาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย 
 โดยกําหนดให้   
   P    =   อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์แดง 1    
    1 - P  = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์แดง 2  
   Q    =   อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ดํา 2    
   1 - Q  = อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ดํา 3  

จากตารางที่ 9.14 จะเหลือกลยุทธ์ที่นายดําเห็นว่าดีที่สุด 2 กลยุทธ์ ทําให้การแข่งขันมีขนาด 
2 x 2 ส่วนแต่ละฝ่ายจะใช้กลยุทธ์ใดมากหรือน้อยในอัตราส่วนเท่าใด สามารถหาผลได้คาดหวังของ
การแข่งขันของแต่ละฝ่ายโดยการสร้างสมการได้จากสูตร  
 ผลได้คาดหวังของการแข่งขัน  =  ผลตอบแทนจริงจากการแข่งขัน  x  ค่าอัตราส่วนการใช้

กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย 

3.1)  หาคา่คาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของนายแดง 
 สามารถสร้างเป็นสมการนายแดงได้ ดังนี้  
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์แดง 1 =     ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์แดง 2   

  10P  +  (-4) (1 – P)  = (-5)P  +  (-2) (1-P) 

 แก้สมการหาคา่ P และค่า 1 - P  ดังนี้ 
  10P  -  4 + 4P  = -5P  - 2 + 2P 
  14P  -  4  = -3P  - 2 
  14P  + 3P  = -2 + 4 
          17P   = 2 

             P  =   0.12 

เมื่อได้ค่า P สามารถหาค่า 1 – P  =  1    

        1 – P =   17
 

1 – P   =      0.88 

 

ดังนั้น สรุปได้ว่า ในการแข่งขันนายแดงควรเลือกใช้กลยุทธ์แดง 1 ในสัดส่วน   หรือกล่าว
ได้ว่า หากมีการแข่งขันกัน 17 ครั้ง นายแดงจะเลือกใช้กลยุทธ์แดง 1 จํานวนเพียง 2 ครั้ง หรือคิด
ความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.12 

ในการแข่งขันนายแดงควรเลือกใช้กลยุทธ์แดง 2 ในสัดส่วน 15
  หรือกล่าวได้ว่า หากมีการ

แข่งขันกัน 17 ครั้ง นายแดงจะเลือกใช้กลยุทธ์แดง 2 จํานวนถึง 15 ครั้ง หรือคิดความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.88 
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3.2)  หาคา่คาดหวังในการใช้กลยุทธ์ของนายดํา  
 สามารถสร้างเป็นสมการนายดํา จากกลยุทธ์ดํา 2 และดํา 3 ได้ดังนี้  
ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ดํา 2  =     ผลได้คาดหวังของกลยุทธ์ดํา 3   

  10Q  +  (-5) (1 – Q)  = (-4)Q  +  (-2)(1-QP) 

 แก้สมการหาคา่ Q และค่า 1 - Q  ดังนี้ 
  10Q  -  5 + 5Q  = -4Q  - 2 + 2Q 
  15Q  -  5  = -2Q  - 2 
  15Q  + 2P  = -2 + 5 
          17Q   = 3 

             Q  =      0.18 

เมื่อได้ค่า Q สามารถหาค่า 1 – Q   =  1 17   
        1 – Q =    

1 – Q   =             0.82   
 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการแข่งขันนายดําควรเลือกใช้กลยุทธ์ดํา 2 ในสัดส่วน 17  หรือกล่าวได้ว่า 
หากมีการแข่งขันกัน 17 ครั้ง นายดําจะเลือกใช้กลยุทธ์ดํา 2 จํานวนเพียง 3 ครั้ง หรือคิดความน่าจะ
เป็นเท่ากับ 0.18 

ขณะที่การแข่งขันนายดําจะเลือกใช้กลยุทธ์ดํา 3 ในสัดส่วน   หรือกล่าวได้ว่า หากมีการ
แข่งขันกัน 17 ครั้ง นายดําจะเลือกใช้กลยุทธ์ดํา 3 จํานวนถึง 14 ครั้ง หรือคิดความน่าจะเป็นเท่ากับ 
0.82 
 

ขั้นตอนที่ 4  หาค่าคาดหมายของการแข่งขันหรือมูลค่าการแข่งขันกรณีใช้กลยุทธ์ผสม 
 การหาค่าคาดหมายของเกมเพื่อหาคําตอบว่าสุดท้ายหลังจบการแข่งขันแล้ว ฝ่ายใดจะ
เป็นได้ และฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายเสีย และมีสัดส่วนได้หรือสัดส่วนเสียเท่าใด โดยใช้ค่าสัดส่วนการเลือกใช้
กลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ซึ่งหากค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ถูกต้อง การแทนค่าใน
สมการของคู่แข่งแต่ละฝ่ายจะให้คําตอบเท่ากัน แต่จะแตกต่างเพียงเครื่องหมายเท่าน้ัน ในที่น้ีจึงหาค่า
คาดหมายเพียงฝ่ายเดียวหรือเพียงนายแดงก็พอ ดังนี้ 
 ค่าคาดหวังของการแข่งขนัของนายแดง 

จากค่าคาดหวังกลยุทธ์แดง 1 จาก ;   10P  +  (-4) (1 – P)  

 แทนค่า P =  17  และ 1 – P = 
15

   จะได้  
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ค่าคาดหวังของกลยุทธ์แดง 1 

   10 4   
  2017 6017 

  4017   2.35 

 

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์แดง 2 จาก ;  (-5)P  +  (-2) (1-P) 

 แทนค่า P =    และ 1 – P = 17    จะได้  
 

ค่าคาดหวังของกลยุทธ์แดง 2 

  5 2   
  1017 3017 

  4017   2.35 

 

 สรุปได้ว่า ค่าคาดหมายของการแข่งแข่งหรือมูลค่าการแข่งขันระหว่างธุรกิจนายแดงและนาย
ดํามีค่าเท่ากับ -2.35 ล้านบาท จากท่ีมีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงว่าหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันแล้ว
เจ้าของตารางหรือนายแดงจะเป็นฝ่ายเสียให้นายดําเป็นมูลค่า 2.35 ล้านบาท  
 

ข้อสรุปจากการหาผลลัพธ์กรณีกลยุทธ์ผสม 
1) การสรุปค่าคาดหมายของการแข่งขัน ให้ดูจากเครื่องหมายของผลลัพธ์ ถ้าเป็นบวก

หมายถึง ผู้เล่นคนที่ 1 หรือเจ้าของตารางเป็นฝ่ายได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้ตามเรื่องราวของ
โจทย์ปัญหา แต่ถ้ามีเครื่องหมายเป็นลบ แสดงว่าผู้เล่นคนที่ 1 เป็นฝ่ายเสีย และผู้เล่นคนที่ 2 เป็น
ฝ่ายได้นั่นเอง 

2) การคํานวณค่าคาดหมายของการแข่งขันสําหรับผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะคํานวณจากค่า
คาดหมายของผู้เล่นฝ่ายใด ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากันหรือให้คําตอบเดียวกัน เพราะในที่น้ีเป็นเกม
แบบผลรวมเป็นศูนย์ (Zero Sum Game) แต่ถ้าไม่เท่ากันจะไม่ใช่ Zero Sum Game 

 
9.11  บทสรุป 

ด้วยปัจจุบันการแข่งขันหรือคู่แข่งขันเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ ที่จะทําให้
เอาชนะคู่แข่งขันหรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การแพ้จนต้องล้มเลิกกิจการไปเลยก็ล้วน
เป็นผลของการแข่งขัน ฉะนั้น หากองค์กรใดสามารถวางแผนการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ดี มี
การศึกษาข้อมูลว่าคู่แข่งจะเลือกใช้กลยุทธ์อะไรในการแข่งขันอย่างไร และมีโอกาสใช้มากหรือน้อย
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เพียงใด ก็จะยิ่งทําให้องค์กรหรือกิจการนั้นประสบผลสําเร็จหรือได้ประโยชน์จากการแข่งขัน และอาจ
กลายเป็นผู้ครองตลาดสินค้าประเภทนั้นไปก็เป็นได้ 

ในบทนี้จึงได้นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาตัวแบบการแข่งขันกรณีที่มีผู้เล่นหรือคู่แข่งขันเพียง 2 
ฝ่าย ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์หรือ Zero Sum Game ที่ผู้เล่นแต่ฝ่ายทราบดีว่า
หากตนเสียไปเท่าใด แสดงว่าคู่แข่งหรือผู้เล่นอีกฝ่ายจะได้ไปจํานวนเท่าน้ันทันที โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ผลการแข่งขันที่เป็นเนื้อหา แล้วสร้างตารางผลตอบของการแข่งขัน เพ่ือนําไปวิเคราะห์
ประเภทของการแข่งขัน ซึ่งมี 2 ประเภท คือกลยุทธ์เด่ียวและกลยุทธ์ผสม  

โดยที่การแข่งขันที่เป็นกลยุทธ์เด่ียว เป็นการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะใช้กลยุทธ์เพียงกล
ยุทธ์เดียวเสมอ โดยไม่มีการใช้กลยุทธ์อ่ืนเจือปน และไม่คํานึงว่าคู่แข่งอีกฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด ซึ่ง
เป็นประเภทการแข่งขันที่เกิดขึ้นน้อยมากในภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน 

ขณะที่การแข่งขันที่เป็นกลยุทธ์ผสม เป็นการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดี
สุดสําหรับตน โดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันที่หลากหลาย ไม่ซ้ําเดิม ซึ่งเป็นลักษณะการแข่งขัน
ที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจในปัจจุบัน  

หลังจากได้มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหากลยุทธ์แต่ละประเภท วิเคราะห์กลยุทธ์ที่แต่ละฝ่าย
เลือกใช้ในการแข่งขัน รวมทั้งอัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าของการแข่งขัน และ
ค่าคาดหมายของการแข่งขัน ภายหลังการแข่งขันยุติหรือสิ้นสุดลง เพ่ือจะได้รู้ว่าผลการแข่งขันผู้เล่น
ฝ่ายใดจะได้หรือฝ่ายใดจะเสีย และค่าการแข่งขันหรือผลได้ผลเสียน้ันมีมูลค่าหรือจํานวนเท่าใด โดยใช้
วิธีการแก้สมการ และวิธีกราฟสําหรับกรณีมีกลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 

 
1. สมมติว่าเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งมีร้านขายรองเท้า 2 ร้าน คือ ร้านเท้าสวย และร้านเท้าสบาย ซึ่งผล
จากการแข่งขันกันโดยการลงทุนโฆษณาของทั้งสองร้านพบว่า ถ้าร้านเท้าสวยไม่โฆษณาจะไม่เสียส่วน
แบ่งการตลาด ถ้าร้านเท้าสบายไม่โฆษณาด้วย และจะเสียส่วนแบ่งการตลาด 2% ถ้าร้านเท้าสบายลงทุน
โฆษณา 10,000 บาท  และจะเสียส่วนแบ่งการตลาด 5% ถ้าร้านเท้าสบายลงทุนโฆษณา 20,000 บาท  
ในทางตรงกันข้ามถ้าร้านเท้าสวยลงทุนโฆษณาเป็นเงิน 15,000 บาท จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม 3%  
ถ้าร้านเท้าสบายไม่ทําอะไรเลย และจะได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม 1% ถ้าร้านเท้าสบายลงทุนโฆษณา 10,000 
บาท และจะเสีย 1% ถ้าร้านเท้าสบายลงทุนโฆษณา 20,000 บาท จงตอบคําถามต่อไปนี้ 

1.1 จงสร้างตารางผลตอบแทนของปัญหานี ้
1.2 จงหาค่าแมกซมิิน (Maximin) และค่ามินนแิมก (Minimax) 
1.3 จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
1.4 การแข่งขันของร้านเท้าสวยและร้านเท้าสบายเป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียว/ผสม) 
1.5 ร้านเท้าสวยและร้านเท้าสบายเลือกใช้กลยุทธ์ใด 

 
2. สมมติว่านายทองหยิบ กับนายทองหยอด ทําการแข่งขันกันดึงธนบัตร โดยมีธนบัตรที่ตนดึง
ออกมาแข่งได้เป็นเงินรางวัล ซึ่งนายทองหยิบ มีธนบัตร 25 บาท และ 100 บาท ขณะที่นาย
ทองหยอดมีธนบัตร 50 บาท และ 500 บาท  โดยผู้เล่นฝ่ายหน่ึงจะดึงธนบัตรจากอีกฝ่ายหน่ึง และถ้า
ผลรวมของธนบัตรที่แต่ละฝ่ายเลือกรวมกันแล้วได้เลขคี่นายทองหยิบจะได้ธนบัตรทั้งคู่ไป แต่ถ้า
ผลรวมเป็นเลขคู่นายทองหยอดจะได้ธนบัตรไปทั้งคู่ จงตอบคําถามต่อไปนี้ 

2.1 จงสร้างตาราผลตอบแทนสําหรับเกมนี้ 
2.2 ค่าแมกซมิิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
2.3 จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
2.4 การแข่งขันของนายทองหยิบและนายทองหยอดเป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียว/ผสม)   
2.5 นายทองหยิบและนายทองหยอดเลือกใช้กลยุทธ์ใด  
 

3. สมมติว่า นายแดงและนายขาวเล่นเกมโยนลูกเต๋าจํานวน 1 ลูก และทั้งคู่พนันกันว่าถ้าโยนลูกเต๋า
แล้วออกแต้มคู่หรือแต้มคี่เหมือนกันทั้งสองลูกนายแดงจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าโยนแล้วออกแต้มคู่ลูกหนึ่ง
แต้มคี่ลูกหนึ่งนายแดงจะเป็นฝ่ายแพ้ ผู้ชนะจะได้เงินทั้งสิ้น 100 บาท ผู้แพ้จะเสียเงิน 100 บาท จง
ตอบคําถามต่อไปนี้ 

3.1 จงสร้างตาราผลตอบแทนสําหรับเกมนี้ 
3.2 ค่าแมกซมิิน และค่ามนินแิมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
3.3 จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
3.4 การแข่งขันของนายแดงและนายขาวเป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียว/ผสม)   
3.5 มีจุดได้เสียเท่ากันหรือค่าของเกมเท่ากับเท่าไร 
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3.6 นายแดงและนายขาวเลือกใช้กลยุทธ์ใด  
 

4. จากตารางด้านล่างด้านล่างนี้  จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
ก. ค่าแมกซิมิน และค่ามนินแิมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
ข. จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
ค. กลยุทธ์ที่ผู้เล่นทั้งสองฝา่ยใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียวหรือผสม)   
ง. ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กลยุทธ์ใด 

4.1 ตารางผลการแข่งขันธุรกิจประเภทหนึ่งระหว่างร้านคุณหญิงกับร้านคุณชาย  
 

กลยุทธข์องคณุหญิง กลยุทธข์องคณุชาย 
คุณชาย 1 คุณชาย 2 คุณชาย 3 คุณชาย 4 

คุณหญิง 1 2 3 - 1 5 
คุณหญิง 2 5 4 6 8 
คุณหญิง 3 2 - 2 7 9 

 

4.2 ตารางผลการแข่งขันธุรกิจประเภทหนึ่งระหว่างบริษัทของไหมกับบริษัทของหม่อน  
   

กลยุทธข์องบริษัท
ไหม 

กลยุทธข์องบริษัทหม่อน 
หม่อน 1 หม่อน 2 หม่อน 3 หม่อน 4 

ไหม 1 2 3 - 1 5 
ไหม 2 5 4 6 8 
ไหม 3 2 - 2 7 9 
ไหม 4 8 2 5 4 

 

4.3 ตารางผลการแข่งขันธุรกิจประเภทหนึ่งระหว่างร้านคุณนิด กับร้านคุณหน่อย  
   

กลยุทธข์องร้าน
คุณนิด 

กลยุทธข์องร้านคุณหน่อย 
หน่อย 1 หน่อย 2 หน่อย 3 หน่อย 4 

นิด 1 -1 3 2 3 
นิด 2 0 2 3 4 
นิด 3 5 2 4 5 
นิด 4 3 1 -3 4 
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5. สมมติว่าการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 คน คือ นาย ก และนาย ข ซึ่งแข่งขันกันเล่นเกมดึง
ธนบัตร โดยผู้เล่นแต่ละคนจะดึงธนบัตรจากกระเป๋าของฝ่ายตรงข้าม โดยแต่ละฝ่ายไม่ทราบว่าใน
กระเป๋าของคู่แข่งมีธนบัตรอะไรบ้าง และที่ธนบัตรที่ดึงออกมาได้จะเป็นเงินรางวัล ซึ่งผู้เล่นฝ่ายหน่ึง
จะดึงธนบัตรจากอีกฝ่ายหนึ่งและถ้าผลรวมของธนบัตรที่แต่ละฝ่ายดึงออกรวมกันแล้วได้เลขคี่นาย ก  
จะเป็นผู้ได้ธนบัตรทั้งคู่ไป แต่ถ้าผลรวมของธนบัตรเป็นเลขคู่นาย ข จะได้ธนบัตรไปทั้งคู่ ถ้าสมมติว่า
ในกระเป๋านาย ก มีธนบัตร 1 บาท และ 20 บาท ขณะที่นาย ข  มีธนบัตร 5 บาท และ 10 บาท จง
ตอบคําถามต่อไปนี้ 

5.1 จงสร้างตารางผลตอบแทนสําหรับเกมนี้ 
5.2 ค่าแมกซิมิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
5.3 จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
5.4 กลยุทธ์ที่นาย ก และนาย ข ใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียวหรือผสม)  
5.5 ถ้าใช้กลยุทธ์ผสมจงหาความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์แต่ละกลยทุธ์ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย 
5.6 ถ้าการแข่งขันนี้เป็นกลยทุธ์ผสม จงหาค่าคาดหมายของเกมสําหรับผู้เลน่แต่ละฝ่าย 

 
6. สมมติว่านายคิว และนายเอ เล่นเกมหยิบไพ่จาก 1 สํารับ โดยทั้งสองตกลงกันว่าถ้าหยิบไพ่ได้สี
เดียวกัน นายคิวจะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้าหยิบไพ่ได้สีต่างกันนายเอจะเป็นผู้ชนะ โดยที่ผู้ชนะจะได้เงิน 500 
บาท แต่ผู้แพ้ต้องเสียเงิน 500 บาท จงตอบคําถามต่อไปนี้ 

6.1 จงเขียนตารางผลตอบแทนของเกมนี้ 
6.2 ค่าแมกซิมิน และค่ามินนิแมกซ์ เท่ากับเท่าใด 
6.3 จุดได้เสียเท่ากัน (Saddle Point) มีค่าเท่ากับเท่าใด 
6.4 กลยุทธ์ที่นายคิว และนายเอ ใช้เป็นกลยุทธ์ประเภทใด (เด่ียวหรือผสม)  
6.5 ถ้าใช้กลยุทธ์ผสมจงหาความน่าจะเป็นในการใช้กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ของผู้เล่นทั้งสองฝ่าย 
6.6 ถ้าการแข่งขันนี้เป็นกลยุทธ์ผสม จงหาค่าคาดหมายของเกมสําหรับผู้เล่นแต่ละฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
422 บทท่ี 9 ทฤษฎีการแข่งขัน 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

 
Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Martin, K. 

(2013). Quantitative methods for business. 12th ed. Canada: South-Western 
College, 880 p. 

Render, B., Stair Jr., R. M., & Hanna, M. E. (2011). Quantitative Analysis for 
Management. 11thed. New Jersey: Prentice Hall, 672 p. 

 

กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2553). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: สามลดา, 312 หน้า. 
เกรียงศักด์ิ  อวยพรเจริญชัย. (2548). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ. 

กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชน่า, 235 หน้า 
พฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี. (2553). สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง. กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว, 

707 หน้า. 
สมพล  ทุ่งหว้า. (2544). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 372 หน้า. 
สุทธิมา  ชํานาญเวช. (2555). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 516 หน้า. 
___________. (2555). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 

312 หน้า. 
สุธานันท์  โพธ์ิชาธาร. (2546). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 

288 หน้า. 
ไอยเรศ  ลิบลับ. (2543). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สินธนา ก๊อปป้ี เซ็น

เตอร์, 242 หน้า. 
 



 
 

แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10 
การจําลองสถานการณ์ 

 
หัวข้อเนื้อหา 

1. บทนํา 
2. ข้อดีและข้อเสยีของตัวแบบจําลองสถานการณ์ 
3. ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ 
4. การจําลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติ คาร์โล 
5. การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจําลองอุปสงค์ 
6. การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 
7. บทสรุป 

 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมาย ความสําคัญ และข้อดี ข้อเสียของการจําลองสถานการณ์ได้ 
2. อธิบายขั้นตอนของการจําลองสถานการณ์ได้ 
3. อธิบายขั้นตอนของการจําลองของมอนติ คาร์โล ได้ 
4. คํานวณและจัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสําหรับตัวแปรสุ่มอุปสงค์สินค้า และความ

ต้องการใช้สินค้า ของปัญหาการจําลองที่กําหนดให้ได้ 
5. จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม (Cumulative Probability) สําหรับตัวแปรสุ่ม

ทุกตัวที่กําหนดไว้ได้ 
6. กําหนดช่วงเวลาเลขสุ่มที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่ม (Random 

Number Mapping) ได้ 
7. สร้างเลขสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มได้  
8. จําลองสถานการณ์อุปสงค์สินค้า ความต้องการใช้สินค้า เพ่ือทดลองใช้หลายๆ ครั้ง  

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายเนื้อหาในบทเรียนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ข้อดีและข้อเสีย ตลอดจน
ขั้นตอนของการจําลองสถานการณ์  

2.  แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และการจําลองสถานการณ์ปัญหาการจําลองอุปสงค์จาก
ตัวอย่างในเอกสารประกอบการสอนโดยละเอียด  

3. แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์และการจําลองสถานการณ์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 
จากตัวอย่างในเอกสารประกอบการสอนโดยละเอียด  

4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ เพ่ือฝึกวิเคราะห์ปัญหาการจําลองสถานการณ์
เพ่ือการจําลองอุปสงค์ และการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้โจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัดท้ายบท  
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5. ให้นักศึกษาในกลุ่มจําลองสถานการณ์โดยวิธีของมอนติ คาร์โล กรณีปัญหาการจําลอง
อุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและร่วมอภิปรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีใน
การจําลองสถานการณ์ ตลอดจนการสร้างเลขสุ่มเพ่ือการจําลองสถานการณ์ และการแปลความหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปผลโดยอาจารย์ผู้สอน 

7. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาไปฝึกการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ นอก
ห้องเรียนด้วยตนเอง โดยการมอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดท้ายบท และกําหนดให้ส่งแบบฝึกหัดแก่
ผู้สอนในชั้นเรียนครั้งต่อไป 

8. ให้นักศึกษาเขียนความรู้สึกหรือมุมมองเกี่ยวกับรายวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณ หลังการ
เรียน เพ่ือวัดทัศนคติต่อการเรียนในรายวิชานี้ โดยไม่มีผลต่อการวัดผลในการเรียน และนําผลท่ีได้ไป
เปรียบเทียบกับทัศนคติก่อนการเรียนรายวิชานี้ในสัปดาห์แรกของการเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
2. สื่อทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point และโปรแกรม Microsoft 

Word  
3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม และกรณีศึกษา 
4. แบบฝึกหัดทา้ยบท 
5. ใบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาหลังเรียน  

 
การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล  
1.1 การเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา 
1.2 การถามและตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.3 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.4 การทําแบบฝึกหัดท้ายบท 

2. การประเมินผล 
2.1 ทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
2.2 ทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยตนเอง 
2.3 แบบฝึกหัดที่ทํามีความถูกต้องร้อยละ 80 



 

บทที่ 10 

การจําลองสถานการณ์ 
 
 

10.1  บทนํา 
จากเนื้อหาการนําตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ ในบทที่ 2-9 ได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบ

กําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการวิเคราะห์และประเมินโครงการ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ ตัว
แบบสินค้าคงคลัง และตัวแบบการแข่งขัน ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาล้วนต้องมีข้อสมมติฐานหรือ
เง่ือนไขเฉพาะของตัวแบบน้ันๆ เพ่ือให้ใช้ได้กับลักษณะของปัญหาเฉพาะอย่างตามทฤษฎีเท่าน้ัน แต่
ถ้าเกิดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากตัวแบบน้ันๆ กําหนด จะไม่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้
จริง ซึ่งเป็นข้อจํากัดที่ทําให้ตัวแบบเชิงปริมาณมีการนําไปใช้ได้เพียงภายใต้ข้อสมมติฐานเท่าน้ัน  

ตัวอย่างเช่น การนําตัวแบบแถวคอยในบทที่ 7 ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่มีหลายลักษณะ ได้แก่  
ตัวแบบแถวคอยแบบขั้นตอนเดียวช่องทางเดียว หรือตัวแบบขั้นตอนเดียวแต่หลายช่องทาง หรือตัว
แบบหลายช่องทางแต่ขั้นตอนเดียว หรือตัวแบบหลายขั้นตอนและหลายช่องทาง ภายใต้ข้อสมมติฐาน
ต่างๆ เช่น อัตราการเข้ารับบริการแบบคงที่ หรือมีอัตราแบบสุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
ปกติหรือแบบปัวส์ซอง (Poisson Distribution) ขณะที่อัตราการให้บริการเป็นแบบคงที่ หรือมีอัตรา
สุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution) ไม่จํากัดความ
ยาวแถวคอย มีระเบียบการให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่จะนําตัว
แบบแถวคอยไปใช้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อสมมติฐานดังกล่าว แต่ถ้าตัวแบบมีลักษณะ
นอกเหนือจากข้อสมมติฐานนี้ก็จะใช้ตัวแบบแถวคอยไม่ได้ จึงจําเป็นต้องมีตัวแบบเพ่ือการจําลอง
สถานการณ์ต่างๆ ให้ตัวแบบใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ 

การนําตัวแบบสินค้าคงคลังในบทที่ 8 ไปใช้ในการแก้ปัญหาคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัดที่สุด (EOQ) จะต้องตรวจสอบว่าลักษณะการใช้สินค้าหรือความต้องการใช้สินค้าเป็นไปอย่าง
สม่ําเสมอหรือไม่ ลักษณะการสั่งซื้อเป็นแบบใด สั่งซื้อสินค้าแล้วได้ครบทันทีที่สั่งซื้อหรือไม่ การสั่งซื้อ
มีส่วนลดให้หรือไม่ ซึ่งต้องสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนใน
การเก็บรักษา และจํานวนวันทําการ ต้องสามารถระบุได้ชัดเจน 

จึงทําให้มีการนําตัวแบบจําลองสถานการณ์เข้ามาใช้เพ่ือให้มีสภาพหรือลักษณะที่ใช้กับ
ปัญหาจริง และมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้กับปัญหาต่างๆ ได้ จึงได้รวบรวมความหมาย และ
ลักษณะของตัวแบบการจําลองสถานการณ์ ซึ่งมีผู้สรุปไว้ ดังนี้ 

Anderson (2013; 696) กล่าวไว้ว่า การจําลองสถานการณ์เป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่มีการใช้
ในการตัดสินใจกันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วย
แบบจําลองอย่างเป็นระบบ แบบจําลองสถานการณ์เป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ และ
แสดงความสัมพันธ์เชิงตรรกะในการอธิบายวิธีการคํานวณค่าหรือผลที่ได้รับด้วยเหตุและผล 
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ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ปัจจัยที่ควบคุมได้ (Controllable Inputs) และความน่าจะเป็นของการใช้
ปัจจัยการผลิต (Probabilistic Inputs)  

ซึ่งสอดคล้องกับวินัย (2551: 215) ที่ให้ความหมายของการจําลองสถานการณ์ (Simulation) 
ไว้ว่า เป็นการเลียนแบบสถานการณ์จริง รูปแบบของการจําลองอาจเป็นปฏิบัติการเชิงกายภาพ และ
ตัวแบบการจําลองสถานการณ์คือ เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้อธิบายองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติของระบบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสถานการณ์ที่สนใจ ซึ่งมักอยู่ในรูปของโจทย์ปัญหาหรือ
ปัญหาการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จําลองขึ้น จะทําให้ได้รับ
ข้อมูลและผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ที่กําลังเผชิญ
อยู่นั้นได้ 

ขณะที่เกรียงศักด์ิ (2548; 215) ก็ได้ให้ความหมายของการจําลองสถานการณ์ หรืการจําลอง
เหตุการณ์ (Simulation Model) ไว้ว่า เป็นวิธีทดลองลักษณะการเกิดเหตุการณ์ใดๆ แบบลองผิดลอง
ถูก (Trial and Error Experiment) โดยนําข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอ้างอิงเพื่อจําลองหรือ
พยากรณ์เหตุการณ์ที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ผู้ตัดสินใจสามารถประเมินทางเลือกที่มีอยู่เพ่ือ
ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดมาแก้ปัญหา หรือลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน  

และสุทธิมา (2555: 402) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ตัวแบบการจําลองสถานการณ์ (Simulation 
Model) เป็นตัวแบบเชิงปริมาณที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นตัวแบบที่มีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถสร้างให้เข้ากับสภาพของปัญหาทุกรูปแบบ โดยใช้หลักการทางสถิติจําลองสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดําเนินงาน คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต 
ประเมินผลของทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ฯลฯ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผน แก้ปัญหา และตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ตัวแบบการจําลองสถานการณ์ยังมีลักษณะแตกต่างจากตัวแบบทางคณิตศาสตร์
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบมาร์คอฟ 
ฯลฯ ที่มีลักษณะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ผลเฉลยเหมาะสมที่สุด 
(Optimization Model) ในขณะที่ตัวแบบการจําลองสถานการณ์เป็นตัวแบบเชิงพรรณนา (Descriptive 
Model) เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริงมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐาน
ของตัวแบบเชิงปริมาณนั้นๆ จึงทําให้ไม่สามารถใช้ตัวแบบเชิงปริมาณที่ต้องการหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ 
จึงจําเป็นต้องสร้างหรือจําลองตัวแบบขึ้นมาสําหรับปัญหานั้นๆ โดยเฉพาะ (สุทธิมา, 2555: 402)  

 

สรุปได้ว่า ตัวแบบการจําลองสถานการณ์ หมายถึง ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการ
ตัดสินใจที่มีการอธิบายจากสถานการณ์จริง มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตัวแบบให้เข้ากับ
สถานการณ์จริง เป็นการวิเคราะห์หาทางเลือกเพ่ือการตัดสินใจที่น่าพอใจที่สุดภายใต้ลักษณะและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
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10.2  ข้อดีและข้อเสียของตัวแบบจําลองสถานการณ์ 
ได้มีผู้อธิบายข้อดีข้อเสียของการใช้ตัวแบบจําลองสถานการณ์ไว้ จึงรวบรวมและสรุปได้ดังนี้ 
10.2.1  ข้อดีหรือข้อได้เปรียบ 

ข้อดีหรือความจําเป็นที่ต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยตัวแบบการจําลองสถานการณ์ 
ได้แก่ 

1) การจําลองสถานการณ์ช่วยพยากรณ์เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง ช่วยสังเกต
สิ่งแวดล้อมจริงที่ยากต่อการสังเกต หรือไม่สามารถสังเกตได้เลย เนื่องจากบางกิจการอาจมีเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น การจําลองสถานการณ์อาจทําให้ผู้บริหารหรือกิจการรับมือกับเหตุการณ์น้ันได้
ดีกว่าการไม่มีการจําลองสถานการณ์ ช่วยให้บรรเทาความเสียหายขึ้นได้ 

2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ประเมินไม่ได้กับการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง เนื่องจากบาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารไม่เคยคาดคิดไว้เลย ซึ่งหากมีการจําลอง
สถานการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงจากความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ แล้ว เมื่อเกิด
เหตุการณ์แบบน้ีขึ้นจริง จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามแบบจําลองไว้
จริงๆ  

3) ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยสําหรับการประเมินหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง เช่น ต้องการวางแผนลดความเสี่ยงยอดขายเมื่อเกิดภาวะสงคราม หรือเกิดภาวะน้ํา
ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นประจําแต่กว่าจะเกดิขึ้นจะใช้เวลานาน  

 

10.2.2  ข้อเสีย 
1) การจําลองสถานการณ์ไม่ได้ประกันว่าผลลัพธ์หรือคําตอบที่ได้เป็นคําตอบที่ดี

ที่สุด หรือไม่สามารถหาคําตอบที่ถูกต้องและแม่นยําได้ เพราะคําตอบที่ได้ไม่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่
จะเป็นการหาทางเลือกแก่ผู้จําลองสถานการณ์ให้นําไปใช้ประโยชน์กับการตัดสินใจ  

2) การจําลองสถานการณ์หลายๆ ครั้งอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

3) การสร้างตัวแบบจําลองสถานการณ์ที่ดีและมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการพัฒนาตัวแบบ เพราะการพัฒนาตัวแบบที่ดีต้องเกิดจากเหตุการณ์
จริง เก็บจากข้อมูลจริง  

4) การจําลองสถานการณ์ต้องใช้ข้อมูลเชิงสุ่ม ซึ่งยากต่อการควบคุมปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง  

จากข้อดีและข้อเสียของตัวแบบการจําลองสถานการณ์ จะเห็นว่าการนําตับแบบจําลอง
สถานการณ์ไปใช้จะได้ผลลัพธ์หรือตอบคําถามเพียงใด สิ่งสําคัญที่สุดอยู่ที่ขั้นตอนของการจําลอง
สถานการณ์ เพ่ือสร้างและพัฒนาให้แบบจําลองสถานการณ์มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้จริง ซึ่งจะได้กล่าวถึงขั้นตอนการจําลองสถานการณ์โดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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10.3  ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ 
จากท่ีได้เกริ่นไว้แล้วว่า แบบจําลองจะใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจําลอง

สถานการณ์เพ่ือให้ได้แบบจําลอง ซึ่งมีขั้นตอนในการจําลองสถานการณ์คล้ายๆ กับขั้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทั่วไป ที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 ทั้งนี้ขั้นตอนการจําลองสถานการณ์สามารถ
สรุปได้ดังนี้ (เกรียงศักด์ิ, 2548: 217) 

1) ศึกษารายละเอียดของปัญหา เพ่ือกําหนดเหตุการณ์หรือปัญหาก่อนการทดลอง  
 เป็นขั้นตอนแรกที่ผู้ศึกษาต้องวิเคราะห์ปัญหาของกิจการให้ออก ว่าอะไรคือปัญหา ปัญหา

อะไรสําคัญที่สุด ปัญหาใดที่ต้องได้รับการแก้ไขเร็วที่สุด และปัญหาใดควรได้รับการแก้ปัญหาด้วยการ
นําไปจําลองสถานการณ์เพ่ือสร้างแบบจําลอง และนําไปใช้ได้จริง หากมีหลายปัญหาให้เลือกปัญหาที่
สําคัญที่สุด 

2) สร้างตัวแบบที่ใช้ในการจําลองสถานการณ์ 
 จากการศึกษารายละเอียดของปัญหา และสรุปได้ว่ากิจการต้องการแก้ปัญหาใดเป็นอันดับ

แรก ผู้วิเคราะห์ต้องนําปัญหาพร้อมทั้งความสัมพันธ์ของรายการ ซึ่งกําหนดให้เป็นตัวแปร มาสร้าง
เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือจําลองสถานการณ์ที่เป็นไปตามสภาพของกิจการ ทั้งนี้ตัวแบบที่สร้าง
ขึ้นอาจมีความแตกต่างกันกับกิจการอ่ืนๆ เนื่องจากแต่ละกิจการมีรายการของปัญหาและข้อจํากัด
รวมทั้งความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน 

3) กําหนดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 
 หลังจากได้ตัวแบบที่ใช้ในการจําลองสถานการณ์ในขั้นตอนที่ 2 แล้ว ต้องกําหนดต่อไปว่า

ตัวแบบน้ีจะต้องใช้ข้อมูลใดในการสนับสนุนเพื่อการสร้างตัวแบบ และเมื่อกําหนดแล้วผู้วิเคราะห์ต้อง
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนงานฝ่ายใดๆ ก็ตาม ต้องรวบรวมข้อมูล
ที่เกิดขึ้นจริงมาเพื่อการทดสอบแบบจําลองที่สร้างขึ้น ซึ่งอาจต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
หรือกิจการ ซึ่งส่วนมากจะเกิดปัญหาการรวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่ดี เช่น การจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ในแฟ้มเอกสาร หรือการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน ซ้ําซ้อนหลาย
ฝ่าย จะทําให้การรวบรวมข้อมูลใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก 

4) ทดสอบด้วยการสุ่มเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเปรียบเทียบในหลายการทดลอง เพ่ือดู
พฤติกรรมหรือลักษณะการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละแง่มุม 

 เป็นขั้นตอนที่นําตัวแบบที่สร้างขึ้นจากการจําลองสถานการณ์ไปทดสอบใช้จริง โดยใช้
ข้อมูลความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น เปรียบเทียบกันหลายๆ แบบ ทั้งหลายลักษณะการ
เกิดเหตุการณ์หรือความน่าจะเป็น เพ่ือหาข้อสรุปตัวแบบการจําลองสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้จริง มี
ความถูกต้องทั้งความสัมพันธ์ของตัวแปร และเงื่อนไขต่างๆ ของแบบจําลอง    

5) คํานวณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตัวแบบจําลองสถานการณ์ 
 จากแบบจําลองสถานการณ์ที่ได้ นํามาหาผลลัพธ์ เพ่ือประเมินแบบจําลองว่าผลลัพธ์ที่ได้มี

ความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนการหาผลลัพธ์นี้จะ
นิยมหาคําตอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เนื่องจากตัวแบบจําลองสถานการณ์เกิดจากปัญหาจริง 
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ซึ่งมักจะมีความซับซ้อน มีตัวแปรหลายตัว มีเง่ือนไขบังคับหลายสมการ ทําให้การแก้ปัญหาด้วยมือไม่
สามารถทําได้โดยง่าย เพราะนอกจากจะใช้เวลาน้อยแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหาผลลัพธ์ได้อีก
ด้วย 

6) ประเมินผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้  
 จากผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 ถ้าผลลัพธ์ยังไม่เป็นที่พอใจ หรือยังไม่สามารถประเมิน

ทางเลือกที่เหมาะสมได้ ให้กลับไปปรับปรุงหรือทบทวนตัวแบบที่จําลองสถานการณ์ขึ้นในขั้นตอนที่ 2 
หากตัวแบบจําลองสถานการณ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 และผลการประเมินพบว่ายังไม่เหมาะสม จะนําตัว
แบบที่ได้ไปปรับปรุงใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะกลับไปทบทวนในขั้นตอนการสร้างตัวแบบเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ก็
ไม่ควรละทิ้งขั้นตอนที่ 1 คือการวิเคราะห์ปัญหา เพราะบางกิจการอาจวิเคราะห์ปัญหาผิดพลาดได้ 
และขั้นตอนที่ 3 การกําหนดและรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจทําให้ตัวแบบที่สร้างได้เกิดความผิดพลาดหรือ
ทําให้ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจก็ได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 

7) ใช้งานตัวแบบจําลองสถานการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง  
 นําตัวแบบที่ได้รับการปรับปรุงในขั้นตอนที่ 6 มาทดสอบเพื่อใช้งาน เพ่ือประเมิน

แบบจําลองว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นไปได้หรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เมื่อนํา
ตัวแบบที่ปรับปรุงนี้ทดลองใช้แล้ว ผลลัพธ์ยังไม่เหมาะสม ก็จะต้องนําไปปรับปรุงอีกต่อไป ดังขั้นตอน
ที่ 8 ไปเรื่อยๆ 

8) ปรับปรุงตัวแบบจําลองให้ดีมากย่ิงขึ้น 
 หลังจากนําตัวแบบที่สร้างขึ้นมาหาผลลัพธ์ วิเคราะห์ผลลัพธ์ ตลอดจนการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

และหากวิเคราะห์ผลลัพธ์แล้วยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็นําตัวแบบมาปรับปรุงใหม่ไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะ
พอใจ และจะได้ทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เ พ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจําลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับเหตุการณ์หรือความเป็นจริงให้มากที่สุด 

 

 จากหลักการ ข้อดี ข้อเสีย และขั้นตอนของแบบจําลองสถานการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากพบว่า
โดยทั่วไปมีเทคนิคในการจําลองสถานการณ์ 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo 
Technique) เทคนิคเกมปฏิบัติการ (Operational Gaming) และเทคนิคการจําลองเชิงระบบ (System 
Simulation) โดยที่เทคนิคมอนติคาร์โลเป็นเทคนิคพ้ืนฐานที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน ดังนั้นในบทนี้จึงจะกล่าวถึงเฉพาะเทคนิคมอนติคาร์โล ซึ่งอยู่ในหัวข้อต่อไป 
 

10.4  การจําลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติ คาร์โล 
 วินัย (2551: 217) กล่าวไว้ว่า การจําลองโดยวิธีมอนติ คาร์โล เป็นการจําลองสถานการณ์
เมื่อเกิดปัญหาภายใต้สถานการณ์ในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ที่มีส่วนประกอบซึ่งมีลักษณะเป็น
เหตุการณ์เชิงสุ่ม  
 ขณะที่สุทธิมา (2555: 403) กล่าวไว้ว่า วิธีมอนติ คาร์โล เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
การสุ่มตัวอย่างและความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  
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 สรุปได้ว่า การจําลองสถานการณ์โดยวิธีมอนติ คาร์โล เป็นวิธีการจําลองสถานการณ์โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างและความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐานคือ การใช้การแจก
แจงความน่าจะเป็นในการกําหนดค่าของตัวแปรสุ่มเหล่าน้ัน  
 วิธีการจําลองของมอนติ คาร์โล  สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ (วินัย, 2551: 217)  

1) จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสําหรับตัวแปรสุ่มที่สําคัญ 
2) จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม (Cumulative Probability) สําหรับตัวแปรสุ่ม

ทุกตัวที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 
3) กําหนดช่วงเวลาเลขสุ่มที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่ม (Random 

Number Mapping) ในขั้นตอนที่ 2 
4) สร้างเลขสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม หรือจากโปรแกรมเลขสุ่มในคอมพิวเตอร์ 
5) การจําลองสถานการณ์เพ่ือทดลองใช้หลายๆ ครั้ง 
 

จากหลักการและขั้นตอนการจําลองสถานการณ์ โดยวิธีการจําลองของมอนติ คาร์โล ที่กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น จะอธิบายวิธีการจําลองสถานการณ์อย่างละเอียดด้วยตัวอย่างที่ 10.1 – 10.2 ซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการจําลองอุปสงค์หรือยอดขาย และการจําลองปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง
ตามลําดับ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

10.5  การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจําลองอุปสงค์ 
 การจําลองสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการจําลองอุปสงค์ เป็นการจําลองเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนซื้อสินค้ามาขาย โดยพิจารณาจากความต้องการซื้อหรืออุปสงค์
สินค้าจากลูกค้าหรือยอดขายในอดีต โดยใช้หลักการของมอนติ คาร์โล ซึ่งจะแสดงตัวอย่างการจําลอง
สถานการณ์โดยละเอียด ดังตัวอย่างที่ 10.1 ดังนี้ 
 
ตัวอย่างที่ 10.1  การจําลองสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการจําลองอุปสงค์ 
 สมมติว่าคุณสมควร เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ซึ่งได้เปิดร้านขายอาหารมานานแล้วกว่า 10 ปี ในปีน้ีคุณสมควรอยากศึกษาอุปสงค์ต่อวันของรายการ
อาหารตามสั่งที่ลูกค้าสั่ง และเป็นรายการที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดหรือขายดีที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลนําไป
กําหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารในรายการที่มีการสั่งซื้อมากที่สุด หรือมีอุปสงค์
ต่อวันมากที่สุด 
 ขณะที่ปัจจุบันคุณสมควรมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยยึดตามปริมาณยอดขายในวันที่ผ่าน
มา โดยต้นทุนต่อจานอยู่ที่ 20 บาท และราคาขายจานละ 25 บาท แต่ในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาคือบาง
วันยอดขายหรืออุปสงค์น้อยทําให้มีวัตถุดิบเหลือ เกิดการเน่าเสียและทําให้ขาดทุน  
 โดยท่ีกําหนดให้ยอดขายต่อวันเท่ากับค่าคาดหวังของอุปสงค์ และจากข้อมูลยอดขายในอดีต
จํานวน 200 วันเป็นดังตารางที่ 10.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 10.1  แสดงยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณสมควร จากตัวอย่างที่ 10.1 
 

ยอดขายต่อวนั (จาน) จํานวนวนั 
150  จาน 30 
160  จาน 50 
165  จาน 60 
180  จาน 40 
200  จาน 20 

 
จงจําลองสถานการณ์อุปสงค์หรือยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันให้กับคุณสมควร เพ่ือจะได้

นําไปกําหนดนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมให้คุณสมควร  
 
วิธีทํา  มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์โจทย์และจัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สําคัญ 
 วิธีการในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มโดยท่ัวไป คือ การใช้ข้อมูลในอดีตมา
จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สําคัญ ซึ่งในโจทย์น้ีคืออุปสงค์หรือยอดขายต่อวัน
อาหารตามสั่ง ที่คุณสมควรได้รวบรวมเก็บไว้แล้วจํานวน 200 วัน ดังตารางที่ 10.1 นํามาแจกแจงหา
ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ขายอาหารตามสั่งต่างๆ โดยนําจํานวนวันรวมทั้งหมด 200 วันไป
หารด้วยจํานวนวันที่ขายได้ในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งในหลักการความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
ทั้งหมดรวมกันต้องเท่ากับหนึ่ง จึงสามารถแสดงวิธีการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นได้ดังตารางที่ 
10.2  
 
ตารางที่ 10.2  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณ

สมควร จากตัวอย่างที่ 10.1 
 

ยอดขายต่อวนั (จาน) จํานวนวนั ความนา่จะเปน็ 
150  จาน 30 30/200 = 0.15 
160  จาน 50 50/200 = 0.25 
165  จาน 60 60/200 = 0.3 
180  จาน 40 40/200 = 0.2 
200  จาน 20 20/200 = 0.1 
รวม 200 รวม 1.00 

 
ขั้นตอนที่ 2  จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณ

สมควร 
 การหาความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรสุ่มหรือยอดขาย (x) มีสัญลักษณ์คือ F(X) หมายถึง 
ค่าความน่าจะเป็นที่ตัวแปร X จะมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าค่า x ใดๆ ของ X นั่นคือ 
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 F(x)   =  P( X ≤ x ) 

 ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของตัวแปรใดจะหมายถึง ตารางที่
รวบรวมความน่าจะเป็นสะสมของทุกค่าของตัวแปรสุ่มน้ัน ดังตารางแจกแจงความน่าจะเป็นสะสม
ของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวัน โดยที่ความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายต่อวัน ณ ระดับใดระดับ
หนึ่งจะได้จากผลรวมของความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ัน และความน่าจะเป็น
สะสมของเหตุการณ์สุดท้ายจะมีค่าเท่ากับผลรวมของความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่ง 

ผลรวมระหว่างความน่าจะเป็นของยอดขายต่อวันทุกระดับก่อนหน้า กับความน่าจะเป็นของ
ยอดขาย ณ ระดับที่กําลังพิจารณาอยู่น้ัน ดังตารางที่ 10.3 
 
ตารางที่ 10.3  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้าน  

คุณสมควร จากตัวอย่างที่ 10.1 
 

ยอดขายต่อวนั (จาน) ความนา่จะเปน็ ความนา่จะเปน็สะสม 
150  จาน 0.15 0 + 0.15     =  0.15 
160  จาน 0.25 0.15 + 0.25 =  0.4 
165  จาน 0.3 0.4 + 0.3    =  0.7 
180  จาน 0.2 0.7 + 0.2    =  0.9 
200  จาน 0.1 0.9 + 0.1    =  1.0 
รวม รวม 1.00  

 
 อธิบายวิธีการคํานวณความน่าจะเป็นสะสมจากตารางที่ 10.3  

- ความน่าจะเป็นสะสมของการเกิดเหตุการณ์ยอดขาย 150 จานต่อวัน มาจากความน่าจะ
เป็นสะสมของเหตุการณ์ยอดขายที่อยู่ก่อนหน้ารวมกับความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณา ซึ่งความ
น่าจะเป็นสะสมก่อนหน้าไม่มี มีแต่ความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณา จึงมีค่า = 0 + 0.15  = 0.15 

- ความน่าจะเป็นสะสมของการเกิดเหตุการณ์ยอดขาย 160 จานต่อวัน มาจากความน่าจะ
เป็นสะสมของเหตุการณ์ยอดขายที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นสะสมในการขายได้ 150 
จาน มีค่าเท่ากับ 0.15 รวมกับความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณาคือ 0.25 จึงมีค่า = 0.15 + 0.25  = 
0.4 

- ความน่าจะเป็นสะสมของการเกิดเหตุการณ์ยอดขาย 165 จานต่อวัน มาจากความน่าจะ
เป็นสะสมของเหตุการณ์ยอดขายที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นสะสมในการขายได้ 160 
จาน มีค่าเท่ากับ 0.4 รวมกับความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณาคือ 0.3 จึงมีค่า = 0.4 + 0.3  = 0.7 

- ความน่าจะเป็นสะสมของการเกิดเหตุการณ์ยอดขาย 180 จานต่อวัน มาจากความน่าจะ
เป็นสะสมของเหตุการณ์ยอดขายที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นสะสมในการขายได้ 165 
จาน มีค่าเท่ากับ 0.7 รวมกับความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณาคือ 0.2 จึงมีค่า = 0.7 + 0.2  = 0.9 
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- ความน่าจะเป็นสะสมของการเกิดเหตุการณ์ยอดขาย 200 จานต่อวัน มาจากความน่าจะ
เป็นสะสมของเหตุการณ์ยอดขายที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นสะสมในการขายได้ 180 
จาน มีค่าเท่ากับ 0.9 รวมกับความน่าจะเป็น ณ ระดับที่พิจารณาคือ 0.1 จึงมีค่า = 0.9 + 0.1  = 1.0 
ซึ่งจะเห็นว่าความน่าจะเป็นสะสมของเหตุการณ์สุดท้ายมีค่าเท่ากับหนึ่งตามข้อสังเกต 

 

ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดช่วงเลขสุ่มหรือการทําแผนที่เลขสุ่ม (Random Number Mapping) 
ค่าความน่าจะเป็นสะสมทั้งหมดของการเกิดเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในขั้นตอนที่ 2 จะถูก

นํามากําหนดช่วงเลขสุ่ม เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงไว้ใช้ในการจําลองผลลัพธ์เชิงสุ่มของตัวแปรเหล่าน้ัน 
โดยมีวิธีการกําหนดช่วงเลขสุ่มหรือการทําแผนที่เลขสุ่มจะกําหนดตามค่ายอดขายต่อวัน โดยคํานวณ
ช่วงห่างจากค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ การกําหนดรหัสสุ่มกําหนดจากผลรวมของความ
น่าจะเป็นในการขายอาหารตามสั่งต่อวัน โดยเริ่มต้นรหัสสุ่มจาก 000 สิ้นสุดที่ 999 จํานวนรวม 
1,000 ค่า 

ทั้งนี้นิยมกําหนดค่าเลขสุ่มเป็นช่วง (Interval) โดยที่ช่วงห่างของแต่ละช่วงจะมีค่าไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์น้ัน ซึ่งมีวิธีการคํานวณช่วงห่างเลขสุ่มแต่ละช่วงดังนี้ 

 

วิธีการกําหนดช่วงของเลขสุ่ม ดังนี้ 
- เหตุการณ์ยอดขาย 150 จาน มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.15 เทียบจากผลรวมของ

จํานวนเลขสุ่ม ทําให้ได้เลขสุ่มจํานวน = 0.15 x 1,000 = 150 ค่า หรือช่วงห่างของเหตุการณ์ที่ 1 คือ 
150  โดยเริ่มจากเลข 000 - 140 

- เหตุการณ์ยอดขาย 160 จาน มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.25 เทียบจากผลรวมของ
จํานวนเลขสุ่ม ทําให้เกิดเลขสุ่มจํานวน = 0.25 x 1,000 = 250 ค่า หรือช่วงห่างของเหตุการณ์ที่ 2 
คือ 250  โดยเริ่มจากเลข 150 -  399 

- เหตุการณ์ยอดขาย 165 จาน มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.3 เทียบจากผลรวมของจํานวน
เลขสุ่ม ทําให้เกิดเลขสุ่มจํานวน = 0.3 x 1,000 = 300 ค่า หรือช่วงห่างของเหตุการณ์ที่ 3 คือ 300  
โดยเริ่มจากเลข 400 - 699 

- เหตุการณ์ยอดขาย 180 จาน มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.2 เทียบจากผลรวมของจํานวน
เลขสุ่ม ทําให้เกิดเลขสุ่มจํานวน = 0.2 x 1,000 = 200 ค่า หรือช่วงห่างของเหตุการณ์ที่ 4 คือ 200  
โดยเริ่มจากเลข 700 - 899 

- เหตุการณ์ยอดขาย 200 จาน มีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.1 เทียบจากผลรวมของจํานวน
เลขสุ่ม ทําให้เกิดเลขสุ่มจํานวน = 0.1 x 1,000 = 100 ค่า หรือช่วงห่างของเหตุการณ์ที่ 5 คือ 100  
โดยเริ่มจากเลข 900 - 999 
 จากการกําหนดช่วงเลขสุ่มหรือแผนที่เลขสุ่มสําหรับยอดขายอาหารตามสั่งสามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 10.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 10.4  แสดงแผนที่เลขสุ่มสําหรับยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณสมควร จาก
ตัวอย่างที่ 10.1 

ยอดขายต่อวนั (จาน) ความนา่จะเปน็ ช่วงห่างเลขสุม่ (ค่า) ช่วงเลขสุ่ม 
150  จาน 0.15 150 000 ถึง 149 
160  จาน 0.25 250 150 ถึง 399 
165  จาน 0.3 300 400 ถึง 699 
180  จาน 0.2 200 700 ถึง 899 
200  จาน 0.1 100 900 ถึง 999 
รวม รวม 1.00 1,000  

 
ขั้นตอนที่ 4  การสร้างเลขสุ่ม 

การสร้างเลขสุ่มจัดทําขึ้นเพื่อนํามาใช้ในการจําลองสถานการณ์ได้ หากปัญหาการจําลอง
สถานการณ์มีขนาดใหญ่จะนิยมใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนปัญหาการจําลองสถานการณ์ที่มีขนาดเล็กนิยมใช้
ตารางเลขสุ่ม  
 ซึ่งตัวอย่างนี้เป็นการจําลองสถานการณ์มีขนาดเล็กตัวเลขสุ่มมีค่าได้ 1,000 ค่า และสามารถ
สุ่มการเกิดเหตุการณ์ได้จากตารางเลขสุ่มดังตารางที่ 10.5 ซึ่งตารางเลขสุ่มมีคุณสมบัติดังนี้ (พิชิต, 
2533: 615 อ้างในไอยเรศ, 2543: 217) 

1) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยไม่รวมค่า 0 และ 1 หรือ 00 – 99 หรือ 000 – 999 ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการกําหนดเลขสุ่มว่าจะใช้เลขกี่หลัก และยังขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาว่ามีขนาดใหญ่หรือ
เล็กเพียงใด 

2) ค่าต่างๆ ของตัวเลขสุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากันทุกค่า หรือมีลักษณะการแจกแจงแบบ
สม่ําเสมอ 

3) การสร้างตารางเลขสุ่มแต่ละตัวจะไม่ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่เคยสร้างไว้แล้ว หรือตัวเลขสุ่มแต่
ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  

 

วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม จากตารางที่ 10.5  

1) เลือกตัวเลขสุ่มตัวแรกใดๆ ก็ได้ในตาราง โดยวิธีการสุ่มขึ้นมา อาจทําได้โดยการหลับตา
แล้วใช้ดินสอชี้ลงบนตารางเลขสุ่มก็จะได้เลขสุ่มตัวแรกขึ้น หรือจะเลือกเอาว่าจะเริ่มจากตัวเลขแถว
แนวใด หรือแถวตั้งใดก็ได้ เช่น ถ้าเลือกจากแถวนอนที่ 10 ตัวเลขสุ่มตัวแรกคือ 854 

2) เลือกตัวเลขถัดไปจากตารางตามจํานวนหลักของตัวเลขสุ่ม โดยให้มีแบบแผนการเลือกที่
กําหนดแน่นอน เช่น เลือกตัวถัดไปที่อยู่ในแถวนอนเดียวกันไปเรื่อยๆ เมื่อหมดแถวนอนก็เริ่มต้นเลือก
ตัวเลขในแถวนอนหรือแถวตั้งถัดไป หรือจากตัวเลขสุ่มตัวแรกแล้วเลือกตัวถัดไปที่อยู่ในแถวตั้ง
เดียวกันไปเรื่อยๆ เมื่อหมดตัวเลขในแถวตั้งนั้นก็ขึ้นต้นแถวตั้งถัดไป โดยท่ีการเลือกตัวเลขสุ่มไม่ควร
กระโดดข้ามตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง เพราะอาจทําให้ได้ตัวเลขที่ไม่ใช่ชุดตัวเลขสุ่มอย่างแท้จริง 
 



 
435 บทท่ี 10 การจําลองสถานการณ ์

ตารางที่ 10.5  แสดงตารางเลขสุ่ม 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 104 150 015 020 816 916 691 141 625 486 912 858 
2 223 465 255 853 309 891 279 534 933 541 584 224 
3 241 483 225 972 763 648 151 248 493 326 323 055 
4 421 930 062 616 078 163 944 535 713 293 270 876 
5 375 399 818 166 061 917 604 813 496 024 330 288 
6 779 069 110 427 277 534 186 706 906 815 722 048 
7 995 729 564 699 988 310 711 187 440 296 205 680 
8 963 919 054 079 188 209 945 568 690 007 573 390 
9 895 143 636 102 174 181 577 843 253 053 042 256 
10 854 368 533 539 830 595 388 623 081 919 264 641 
11 289 695 882 332 709 799 568 058 901 005 047 879 
12 635 409 482 034 496 694 186 726 521 007 698 627 
13 094 939 529 927 889 334 362 176 300 691 657 958 
14 103 611 875 856 482 522 676 933 015 259 579 298 
15 071 973 710 081 772 139 475 810 977 097 834 735 
16 510 127 518 512 774 163 607 921 494 915 425 279 
17 023 213 524 602 893 198 553 448 011 179 563 909 
18 010 540 333 949 312 041 185 298 715 465 185 188 
19 521 536 463 585 232 145 831 987 234 921 896 948 
20 070 976 337 099 426 066 769 136 518 145 627 356 

ที่มา : ปรับปรุงจาก ธีระศักดิ์ (2546: 910) โดยนําเฉพาะตัวเลข 3 หลักแรกของเลขสุ่ม 5 หลัก ในแถวนอน 
20 แถวนอน และแถวตั้ง 12 แถว  

 
ขั้นตอนที่ 5  การจําลองการทดลอง 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติการจําลองการทดลอง คือ การเลือกเลขสุ่มจากตารางที่สร้างขึ้นไว้
แล้วในขั้นตอนที่ 4 โดยกําหนดให้ยอดขายอาหารตามสั่งสอดคล้องกับเลขสุ่มที่เลือกได้น้ัน ซึ่งจะ
พิจารณาจากแผนที่เลขสุ่มที่จัดทําไว้ในขั้นที่ 3 เมื่อดําเนินการเสร็จจะเรียกว่าเป็นการทดลองครั้งที่ 1 
ในการจําลองใดๆ ได้กําหนดให้เป็นเง่ือนไขจําเป็นว่าต้องทําการทดลองหลายๆ ครั้ง แต่ก็ไม่เป็นการ
ตายตัวว่าก่ีครั้ง  
 มีผู้เช่ียวชาญการจําลองให้แนวทางในการกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจําลองไว้ 3 
แนวทางได้แก่ (วินัย, 2551: 220-221) 

1) การจําลองยุติเมื่อผลลัพธ์เข้าสู่เง่ือนไขดุลยภาพ 
2) การกําหนดช่วงเวลาในแบบจําลองที่เหมาะสมโดยอิงช่วงเวลากับปฏิทินเวลา เช่น 1 

เดือน, 1 ปี, 1 ศตวรรษ เป็นต้น 
3) การทดสอบความเหมาะสมโดยใช้สถิติ  
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จากตารางที่ 10.5 จะทําการทดลองสุ่มจํานวนยอดขายอาหารตามสั่งของร้านสมควร จํานวน 
10 ครั้ง มีวิธีการดําเนินคือ ให้เลือกเลขสุ่มจากตารางเลขสุ่มโดยกําหนดให้เลือกจากแถวนอนที่ 10 
เริ่มต้นจากแถวตั้งที่ 1 จะได้เลขสุ่มจํานวน 10 ตัวตามต้องการคือ 854, 368, 533, 539, 830, 595,  
388, 623, 081 และ 919 ตามลําดับ และเมื่อนําตัวเลขสุ่มน้ีไปเช่ือมโยงกับยอดขายอาหารตามสั่งต่อ
วันตามที่จัดทําไว้ในแผนที่เลขสุ่ม (ตารางที่ 10.4) จะได้ผลการจําลองเมื่อทดลอง 10 ครั้ง แสดงไว้ใน
ตารางที่ 10.6 
 

ตารางที่ 10.6  แสดงการจําลองยอดขายอาหารตามสั่งต่อวัน 10 ครั้ง ของร้านคุณสมควร จาก
ตัวอย่างที่ 10.1 

 

ครั้งที ่ เลขสุ่มจาการทดลอง ช่วงเลขสุ่ม ยอดขายอาหารตามสั่งต่อวนั (จาน) 
1 854  700 ถึง 899 180 
2 368 150 ถึง 399 160 
3 533 400 ถึง 699 165 
4 539 400 ถึง 699 165 
5 830 700 ถึง 899 180 
6 595 400 ถึง 699 165 
7 388 150 ถึง 399 160 
8 623 400 ถึง 699 165 
9 081 000 ถึง 149 150 
10 919 900 ถึง 999 200 
   รวม  =  1,690  จาน 

เฉลี่ย  =  1,690 / 10  =  169 จาน 
 
 จากผลการทดลองในตารางที่ 10.6 พบว่ายอดขายอาหารตามสั่งต่อวันโดยเฉลี่ยที่ได้จากการ
ทดลองจํานวน 10 ครั้ง เท่ากับ 169 จาน ซึ่งใกล้เคียงกับค่าคาดหวังของยอดขายต่อวันที่ได้จากข้อมูล
จริงที่คุณสมควรได้รวบรวมไว้ในรอบ 10 วันที่ผ่านมา (ตารางที่ 10.1) ซึ่งคํานวณได้จากยอดขายต่อ
วันคูณกับความน่าจะเป็น ดังนี้ 

ค่าคาดหวังของยอดขายต่อวัน = (150 x 0.15) + (160 x 0.25) + (165 x 0.3) + (180 x 
0.2) + (200 x 0.1)  

 = 22.5 + 40 + 49.5 + 36 + 20   = 168 จาน 
 แสดงให้เห็นว่าการจําลองสถานการณ์โดยการทดลอง 10 คร้ัง และหากกําหนดให้เง่ือนไข
ดุลยภาพคือ ผลของการจําลองที่ได้ต้องสอดคล้องกับค่าคาดหวังของการแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ข้อมูลที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อผลจากการจําลองมีค่าเท่ากับ 169 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าคาดหมายมาก ก็
แสดงว่าการจําลองนี้ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะหากผลจากการจําลองมีค่าเข้าใกล้กับค่า
คาดหวังมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่าผลการจําลองเคลื่อนเข้าสู่ดุลยภาพมากขึ้นด้วย 
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 ดังนั้น สรุปได้ว่า จากการจําลองยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันของร้านคุณสมควร พบว่า คุณ
สมควรจะขายอาหารตามสั่งได้เฉลี่ยต่อวัน 168 จาน และข้อมูลน้ีคุณสมควรจะนําไปวางแผนการ
จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่อไป 
 

10.6  การจําลองสถานการณ์ปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง 
 จากการศึกษาตัวแบบสินค้าคงคลังในบทที่ 8 ซึ่งเป้าหมายสําคัญของการหาคําตอบคือ การ
หาปริมาณการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะทําให้ประหยัดที่สุด และการหาจุดสั่งซื้อที่ดีที่สุด หรือจุด
สั่งซ้ํา (Reorder Point) ภายใต้ข้อสมมติฐานสําคัญคือ ความต้องการสินค้าเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ 
และช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อจนกว่าจะได้รับสินค้าหรือเวลานํา (Lead Time) ทราบค่าได้แน่นอน  

จากข้อสมมติฐานซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะในสถานการณ์จริงมักไม่เป็นไปตาม
ข้อสมมติฐานทั้งสอง ดังนั้น จึงวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อโดยใช้แบบจําลองสถานการณ์ 
หรือการจําลองการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Simulation) โดยมีองค์ประกอบ
ของระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่มีความไม่แน่นอน หรือตัวแปรสุ่มที่ต้องการจัดทําการแจกแจง
ความน่าจะเป็น คือ ความต้องการสินค้า ซึ่งจะอธิบายด้วยตัวอย่างที่ 10.2 
 
ตัวอย่างที่ 10.2  การจําลองสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการสินค้าคงคลัง  
 สมมติว่า ร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
บ้านยี่ห้อหนึ่ง โดยสั่งซื้อสินค้ามาจากโรงงานผู้ผลิตที่ จ.ลําปาง ปัจจุบันสินค้าที่ทางร้านมียอดขาย
สูงสุดคือ ตู้เสื้อผ้า เจ้าของร้านจึงต้องการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณตู้เสื้อผ้าที่ต้องเก็บ
รักษาหรือสต๊อกไว้ เนื่องจากตู้เสื้อผ้าเป็นสินค้าที่มีปัญหาสินค้าขาดบ่อยมากที่สุด เพราะยอดขายมี
ความแปรปรวนสูง ประกอบกับตู้เสื้อผ้าเป็นสินค้าที่ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ และบ่อยคร้ังที่สินค้า
เกิดการชํารุดเสียหายจากการขนย้าย ทําให้ต้องนํามาลดราคาขายต่ํากว่าทุน คือตู้ละ 2,800 บาท 
 การสั่งซื้อจะสั่งจากโรงงาน จ.ลําปาง เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะสั่งซื้อต้นสัปดาห์ที่ 4 ของแต่ละ
เดือน  ถ้าตู้เสื้อผ้าที่สั่งซื้อมาด้วยต้นทุนรวมค่าขนส่งตู้ละ 3,000 บาท แต่ทางร้านนํามาขายต่อตู้ละ 
4,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 400 บาทต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 10% ของมูลค่าสินค้า
คงคลังเฉลี่ย และที่ผ่านมาทางร้านสั่งซื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 44 ตู้ และจะได้รับสินค้าครบตาม
จํานวนที่สั่งซื้อ แต่ต้องรอสินค้า 1 สัปดาห์ ถ้าเจ้าของร้านได้บันทึกปริมาณยอดขายต่อสัปดาห์ และ
จํานวนครั้งที่เกิดขึ้นดังตารางที่ 10.7 ด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 10.7  แสดงปริมาณยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์จากตัวอย่างที่ 10.2 
 

ปริมาณยอดขายตู้เสื้อผา้ต่อสัปดาห์ (ตู้) จํานวนสัปดาห์ 
15 15 
16 20 
18 30 
19 25 
20 10 

 
จงจําลองสถานการณ์เพ่ือช่วยเจ้าของร้านพิจารณาว่า การสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าที่ใช้อยู่ขณะนี้

เหมาะสมหรือไม่ ควรจะมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร โดยวิธีการจําลองสถานการณ์ยอดขาย เพ่ือ
ประมาณยอดขายที่เกิดขึ้นจริง   
 
วิธีทํา 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์โจทย์และจัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สําคัญ 

 จากโจทย์พบว่า บางครั้งลูกค้าต้องการซื้อจํานวนมากทําให้มีสินค้าไม่พอขาย ซึ่งจะทําให้ทาง
ร้านเสียโอกาสในการทํากําไรตู้ละ 1,000 บาท (ราคาขาย 3,000 บาท ลบด้วยราคาทุน 4,000) แต่
บางครั้งลูกค้าต้องการซื้อน้อยทําให้มีสินค้าเหลือ ประกอบกับพ้ืนที่ในการเก็บสินค้ามีจํานวนจํากัด 
ความเสียหายที่เกิดจากการชํารุดเสียหาย จึงทําให้สินค้าคงเหลือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายตู้ละ 200 บาทต่อ
สัปดาห์ (เกิดจากราคาต้นทุน 3,000 – ราคาที่นํามาขายลดราคา 2,800 บาท) 
  จากวัตถุประสงค์ของการจําลองสถานการณ์ เพ่ือตรวจสอบนโยบายการสั่งซื้อที่ทางร้านทํา
อยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือยัง และหาวิธีการปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น โดยใช้เกณฑ์
ค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งเกิดจากต้นทุนในการสั่งซื้อ ต้นทุนในการเก็บรักษา 
และค่าเสียโอกาสในการทํากําไรเป็นเครื่องชี้วัด จาก 

ค่าใช้จ่ายรวมสนิค้าเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง    =  ต้นทุนการสั่งซื้อ + ต้นทนุการเก็บรักษา + 
ค่าเสียโอกาสในการทํากําไร 

ค่าเสียโอกาสในการทํากําไรจากสินค้าขาด  =  จํานวนสินค้าขาด x กําไรต่อหน่วย 

การส่ังซื้อจะสั่งซื้อครั้งละ 44 ตู้ โดยสั่งซื้อต้นสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และมีระยะเวลาในการ
รอสินค้า 1 สัปดาห์ แสดงว่าการสั่งซื้อต้นสัปดาห์ที่ 4 และจะได้สินค้าต้นสัปดาห์ที่ 5 และในรอบ
ถัดไปจะสั่งซื้อต้นสัปดาห์ที่ 8 และจะได้รับสินค้าต้นสัปดาห์ที่ 9 ไปเรื่อยๆ 
 การใช้ข้อมูลในอดีตมาจัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่สําคัญ ในโจทย์น้ีคือ
ยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ จากท่ีทางร้านได้รวบรวมข้อมูลยอดขายไว้แล้วจํานวน 100 สัปดาห์ ซึ่ง
สามารถแสดงวิธีการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นได้ดังตารางที่ 10.8 
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ตารางที่ 10.8  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของยอดขายตู้เสื้อผ้าร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ของ
ตัวอย่างที่ 10.2 

 

ปริมาณยอดขายตู้เสื้อผา้ต่อสัปดาห์ (ตู้) จํานวนสัปดาห์ ความนา่จะเปน็ 
15 10 10/100 = 0.10 
16 20 20/100 = 0.20 
18 40 40/100 = 0.10 
19 25 25/100 = 0.25 
20 5   5/100 = 0.05 
รวม 100 รวม 1.00 

 
ขั้นตอนที่ 2  จัดทําการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายตู้เสื้อผ้าร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ 
 ความน่าจะเป็นสะสมคือ ผลรวมระหว่างความน่าจะเป็นของยอดขายต่อสัปดาห์ทุกระดับ
ก่อนหน้า กับความน่าจะเป็นของยอดขาย ณ ระดับที่กําลังพิจารณาอยู่นั้น ดังตารางที่ 10.9 
 

ตารางที่ 10.9  แสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมของยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของร้านอุดร
เฟอร์นิเจอร์ จากตัวอย่างที่ 10.2 

 

ปริมาณยอดขายตู้เสื้อผา้ต่อสัปดาห์ (ตู้) ความนา่จะเปน็ ความนา่จะเปน็สะสม 
15 0.10 0 + 0.10     =  0.10 
16 0.20 0.10 + 0.20 =  0.30 
18 0.40 0.30 + 0.4   =  0.70 
19 0.25 0.70 + 0.25 =  0.95 
20 0.05 0.95 + 0.05 =  1.0 
รวม รวม 1.00  

 
ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดช่วงเลขสุ่มหรือการทําแผนที่เลขสุ่ม (Random Number Mapping) 

การกําหนดช่วงเลขสุ่ม จะกําหนดตามค่ายอดขายต่อสัปดาห์ โดยคํานวณช่วงห่างจากค่า
ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์ การกําหนดรหัสสุ่มกําหนดจากผลรวมของความน่าจะเป็นในการ
ขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ โดยเริ่มต้นรหัสสุ่มจาก 00 สิ้นสุดที่ 99 จํานวนรวม 100 ค่า และจะกําหนดค่า
เลขสุ่มเป็นช่วง (Interval) โดยท่ีช่วงห่างของแต่ละช่วงจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าน่าจะเป็นในการ
เกิดเหตุการณ์นั้น ซึ่งมีวิธีการคํานวณช่วงห่างเลขสุ่มแต่ละช่วงดังตารางที่ 10.10 ดังนี้ 
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ตารางที่ 10.10  แสดงแผนที่เลขสุ่มสําหรับยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จาก
ตัวอย่างที่ 10.2 

 

ปริมาณยอดขายตู้
เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ (ตู้) 

ความนา่จะเปน็ ช่วงห่างเลขสุม่ (ค่า) ช่วงเลขสุ่ม 

15 0.10 15 00 ถึง 14 
16 0.20 20 15 ถึง 34 
18 0.40 30 35 ถึง 64 
19 0.25 25 65 ถึง 89 
20 0.05 10 90 ถึง 99 
รวม รวม 1.00 100  

 
ขั้นตอนที่ 4  การสร้างเลขสุ่ม 

การสร้างเลขสุ่มจัดทําขึ้นเพื่อนํามาใช้ในการจําลองสถานการณ์ จะใช้ตัวเลขจากตารางที่ 
10.5 โดยใช้ตัวเลขสองหลัก กล่าวคือ ใช้ตัวเลข 2 หลักแรกของเลขสุ่ม 3 หลัก  

 
ขั้นตอนที่ 5  การจําลองการทดลอง 
 จากข้ันตอนที่ 3 และ 4 ที่ได้กําหนดช่วงเลขสุ่มและสร้างตารางเลขสุ่มแล้ว จะปฏิบัติการ
จําลองการทดลอง โดยการเลือกเลขสุ่มจากตารางที่ 10.5 โดยใช้ตัวเลขสองหลัก น่ันคือ ตัวเลข 2 
หลักแรกของเลขสุ่ม 3 หลัก และค่าเลขสุ่มที่ได้จะกําหนดตามค่ายอดขายตู้เสื้อผ้าที่จัดทําไว้ในขั้นที่ 3  

จากตารางที่ 10.10 จะทําการทดลองสุ่มจํานวนยอดขายตู้เสื้อผ้า จํานวน 10 ครั้ง มีวิธีการ
ดําเนินคือ เลือกเลขสุ่มจากตารางเลขสุ่มโดยกําหนดให้เลือกจากแถวตั้งที่ 5 เริ่มต้นจากแถวนอนที่ 1 
จะได้เลขสุ่มจํานวน 10 ตัวตามต้องการคือ 81, 30, 76, 07, 06, 27, 98, 18, 17 และ 83 ตามลําดับ 
และเมื่อนําตัวเลขสุ่มน้ี ไปเช่ือมโยงกับยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์ตามท่ีจัดทําไว้ในแผนที่เลขสุ่ม 
(ตารางที่ 10.10) จะได้ผลการจําลองเมื่อทดลอง 10 ครั้ง พร้อมนํามาวิเคราะห์สินค้าขาดหรือไม่พอ
ขาย ค่าใช้จ่ายจากการเกิดสินค้าขาด และต้นทุนในการเก็บรักษา ซึ่งสามารถแสดงวิธีการคํานวณได้ใน
ตารางที่ 10.11 
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ตารางที่ 10.11 แสดงการจําลองยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์จํานวน 10 ครั้ง ของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ 
 

ครั้งที ่ เลขสุ่มจาการทดลอง ช่วงเลขสุ่ม ยอดขายตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห ์(ตู้) 
1 81 70 ถึง 89 18 
2 30 15 ถึง 39 16 
3 76 70 ถึง 89 18 
4 07 00 ถึง 14 15 
5 06 00 ถึง 14 15 
6 27 15 ถึง 39 16 
7 98 90 ถึง 99 20 
8 18 15 ถึง 39 16 
9 17 15 ถึง 39 16 
10 83 70 ถึง 89 18 
   รวม  =  168  ตู้ 

เฉลี่ย  =  168/10  =  16.8 ตู้ 
  
 จากผลการทดลองในตารางที่ 10.11 พบว่ายอดตู้เสื้อผ้าต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยที่ได้จาการ
ทดลองจํานวน 10 ครั้ง เท่ากับ 16.8 หรือ 17 ตู้ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าคาดหวังของยอดขายต่อสัปดาห์ที่
ได้จากข้อมูลจริงที่ได้รวบรวมไว้ในรอบ 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ตารางที่ 10.7) ซึ่งคํานวณได้จาก  

ค่าคาดหวังของยอดขายต่อสัปดาห์ =  (15 x 0.10) + (16 x 0.20) + (18 x 0.4) + (19 x 0.25) 
+ (20 x 0.05)  

 =  1.50 + 3.20 + 7.20 + 4.75 + 1.00   
 =  17.65  ตู้ 

 

 จากผลการทดลองยอดขายตู้เสื้อผ้าจากตารางที่ 10.7 นํามาจําลองสถานการณ์การสั่งซื้อตู้
เสื้อผ้าของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดยถ้าการสั่งซื้อครั้งต่อไปเมื่อสินค้าในคลังหรือ
สินค้าปลายงวดเท่ากับศูนย์ หรือสินค้าหมดจึงสั่งซื้อครั้งต่อไป ซึ่งการจําลองสถานการณ์เพ่ือวาง
แผนการจัดการสินค้าคงคลังได้ดังตารางที่ 10.12 
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ตารางที่ 10.12  แสดงการทดลองจําลองสถานการณ์การสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์ จาก
ตัวอย่างที่ 10.2 

สัปดาห์
ที่ 
(1) 

ตัวเลข
สุ่ม 
(2) 

ยอดขาย/ 
ความต้องการ 

(3) 

สินค้าต้น
งวด 
(4) 

สินค้าขาด 
(5) 

ค่าใช้จ่ายจาก
สินค้าขาด  

(6) 

สินค้า 
ปลายงวด 

(7) 

ต้นทุนเก็บ
รักษา 
(8) 

1 81 18 44 0 0 26 5,200 
2 30 16 26 0 0 10 2,000 
3 76 18 10 8 8,000 0 0 
4* 07 15 0 15 15,000 0 0 
5** 06 15 44 0 0 29 5,800 
6 27 16 29 0 0 13 2,600 
7 98 20 13 7 7,000 0 0 
8* 18 16 0 16 16,000 0 0 
9** 17 16 44 0 0 28 5,600 
10 83 18 28 0 0 10 2,000 
รวม 168  46 46,000  23,200 

หมายเหตุ :  *   หมายถึง สัปดาห์ท่ีสั่งซ้ือตู้เสื้อผ้าจํานวน 44 ตู้ 
    **  หมายถึง สัปดาห์ท่ีได้รับตู้เสื้อผ้าท่ีสั่งซ้ือจํานวน 44 ตู้ 
 
 จากตารางที่ 10.12 อธิบายที่มาการคํานวณแต่ละรายการได้ดังนี้ 

- ตัวเลขสุ่ม เป็นตัวเลขที่ได้จากการสุ่มในตารางสุ่มในขั้นตอนที่ 5 (ตารางที่ 10.11)  
- ยอดขายหรือความต้องการเป็นจํานวนตู้เสื้อผ้าที่ขายได้ในแต่ละสัปดาห์ที่ได้จากการ

แปลงตัวเลขสุ่มกับตารางแผนการสุ่มในขั้นตอนที่ 3 (ตารางที่ 10.10)  
- สินค้าต้นงวด โดยท่ีสินค้าต้นงวดในสัปดาห์ถัดไปเกิดจากสินค้าต้นงวดก่อนหน้าลบด้วย

ความต้องการสินค้าในงวดนั้นๆ เช่น ต้นงวดสัปดาห์ที่ 1 ที่ เกิดจากจํานวนสินค้าที่สั่งและได้รับครบ
จํานวนคือ 44 ตู้ และสินค้าต้นงวดสัปดาห์ที่ 2 เกิดจากสินค้าต้นงวดสัปดาห์ที่ 1 หักด้วยความ
ต้องการใช้สินค้าในสัปดาห์ที่ 1 คือ 18 ตู้ ทําให้สินค้าต้นงวดสัปดาห์ที่ 2 คงเหลือเท่ากับ 26 ตู้  

- สินค้าขาด คือผลต่างของจํานวนสินค้าที่ร้านมีคงเหลือเมื่อต้นงวดกับความต้องการสินค้า
เพ่ือขาย หรือเกิดจากช่องที่ (3) - (4) 

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าขาด เกิดจากจํานวนสินค้าขาดคูณกับกําไรต่อหน่วย คือ ช่องที่ 
(5) คูณ 1,000 บาท (ซึ่งเป็นกําไรที่ขาดหายไปเมื่อสินค้าไม่พอขาย) 

- สินค้าปลายงวด เกิดจากจํานวนสินค้าต้นงวดลบด้วยความต้องการใช้สินค้าในงวดนั้นๆ 
หรือเกิดจากช่องที่ (4) – (3) 

- ต้นทุนเก็บรักษา เกิดจากจํานวนสินค้าที่เหลือปลายงวดคูณกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
ตู้เสื้อผ้าตู้ละ 200 บาท หรือช่อง (7) คูณ 200 บาท 

 

จากตารางที่ 10.12 ในรอบ 10 สัปดาห์จะมีการสั่งซื้อตู้เสื้อผ้า 2 ครั้ง คือสัปดาห์ที่ 4 และ
สัปดาห์ที่ 8 ซึ่งจะสั่งซื้อครั้งละ 44 ตู้ สินค้าที่สั่งซื้อจะมาถึงร้านต้นสัปดาห์ถัดไป คือ สัปดาห์ที่ 5 และ 
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9 จากการจําลองสถานการณ์ความต้องการตู้เสื้อผ้าจะเกิดสินค้าขาดในสัปดาห์ที่ 3, 4, 7 และ 8 โดย
คิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดสินค้าคงคลังรวม ได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายรวม  = ต้นทุนในการสั่งซื้อ + ต้นทุนในการเก็บรักษา + ค่าใช้กรณีสินค้าขาด 
 = (2 ครั้ง x 400 บาท) + (23,200) + (46,000) 
 =   800 + 23,200 + 46,000  
 = 70,000  บาท 

 

ขั้นตอนที่ 6  การคํานวณเพื่อทดสอบตัวแบบ 
 จากตัวแบบการจําลองสถานการณ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 จะนํามาคํานวณเพื่อทดสอบตัวแบบที่
ได้ว่าสามารถให้ผลตามที่ต้องการได้เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ดังนี้ 

1) กําหนดจํานวนครั้งในการจําลองสถานการณ์ เช่น 50 สัปดาห์ หรือ 100 สัปดาห์ 
2) กําหนดทางเลือกต่างๆ ในการตัดสินใจ เช่น สั่งซื้อครั้งละ 50 ตู้ ทุกๆ 4 สัปดาห์, สั่งซื้อ 

60 ตู้ทุกๆ 4 สัปดาห์, สั่งซื้อ 50 ตู้เมื่อสินค้าปลายงวดคงเหลือ 10 ใบ, สั่งซื้อ 30 ตู้เมื่อสินค้าปลาย
งวดเหลือ 12 ใบ, สั่งซื้อ 60 ตู้เมื่อสินค้าปลายงวดเหลือ 8 ใบ เป็นต้น  

ในที่จะทดสอบตัวแบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 5 โดยกําหนดว่าจะสั่งซ้ือ 45 ตู้เม่ือสินค้าปลาย
งวดเหลือ 11 ตู้ ซึ่งมีผลการคํานวณดังตารางที่ 10.13 

 

ตารางที่ 10.13  แสดงการจําลองสถานการณ์การสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าของร้านอุดรเฟอร์นิเจอร์เมื่อสินค้า
ปลายงวดเหลือ 11 ตู้ จากตัวอย่างที่ 10.2 

สัปดาห์
ที ่
(1) 

ตัวเลขสุ่ม 
 

(2) 

ความ
ต้องการ 

(3) 

สินค้าต้น
งวด 
(4) 

สินค้า
ขาด 
(5) 

ค่าใช้จ่ายจาก
สินค้าขาด  

(6) 

สินค้า 
ปลายงวด 

(7) 

ต้นทุนเก็บ
รักษา 
(8) 

1 81 18 45 0 0 27 5,400 
2 30 16 27 0 0 11 2,200 
3* 76 18 11 7 7,000 0 0 
4** 07 15 45 0 0 30 6,000 
5 06 15 30 0 0 15 3,000 
6* 27 16 15 1 1,000 0 0 
7** 98 20 45 0 0 25 5,000 
8 18 16 25 0 0 9 1,800 
9* 17 16 9 7 7,000 0 0 

10** 83 18 45 0 0 27 5,400 
รวม 168  15 15,000  28,800 

หมายเหตุ :  *   หมายถึง สัปดาห์ที่ส่ังซื้อตู้เสื้อผ้าจํานวน 45 ตู้ 
     **  หมายถึง สัปดาห์ที่ได้รับตู้เสื้อผ้าที่ส่ังซื้อจํานวน 45 ตู้ 
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จากตารางที่ 10.13 ในรอบ 10 สัปดาห์ จะมีการสั่งซื้อตู้เสื้อผ้าบ่อยขึ้นเป็น 3 ครั้ง คือ
สัปดาห์ที่ 3, 6 และ 9 โดยสั่งซื้อครั้งละ 45 ตู้ สินค้าที่สั่งซื้อจะมาถึงร้านต้นสัปดาห์ถัดไป คือ สัปดาห์
ที่ 4, 7 และ 10 จากการจําลองสถานการณ์ความต้องการตู้เสื้อผ้าจะเกิดสินค้าขาดในสัปดาห์ที่ 3, 6 
และ 9 เมื่อคิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดสินค้าคงคลังรวม ได้ดังนี้ 

ค่าใช้จ่ายรวม  = ต้นทุนในการสั่งซื้อ + ต้นทุนในการเก็บรักษา + ค่าใช้กรณีสินค้าขาด 
 = (3 ครั้ง x 400 บาท) + (28,800) + (15,000) 
 =   1,200 + 28,800 + 15,000 
 = 45,000  บาท 

 
ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผลจากการจําลองสถานการณ์ 
 เมื่อเปรียบค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง จากการสั่งซื้อที่ร้านทําอยู่ใน
ปัจจุบัน (ตารางที่ 10.12) กับการสั่งซื้อโดยการจําลองสถานการณ์ที่กําหนดจุดสั่งซื้อที่ดีที่สุดหรือจุด
สั่งซ้ําที่ 11 ตู้ (ตารางที่ 10.13) พบว่า  

การสั่งซื้อโดยการจําลองสถานการณ์จะทําให้ค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง
ตํ่ากว่ามาก ซึ่งร้านสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 70,000 – 45,000 = 25,000 บาท  

ขณะที่หากมีการจําลองสถานการณ์เกี่ยวกับปริมาณการสั่งซื้อหรือหรือการกําหนดจุดสั่งซื้อที่
ดีที่สุดแตกต่างจากน้ี และมีจํานวนครั้งที่สุ่มเลขสุ่มเพ่ิมขึ้น ก็อาจทําให้มีค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับสินค้า 
คงคลังต่ําลงหรือไม่ขึ้นอยู่สถานการณ์ที่จําลอง จึงขึ้นอยู่กับผู้ วิเคราะห์ว่าจะสามารถจําลอง
สถานการณ์ได้หลากหลายหรือมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด 
 
10.7  บทสรุป 
 ตัวแบบการจําลองสถานการณ์ (Simulation Model) เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กับ
ปัญหาจริงหรือจากสถานการณ์จริง สามารถปรับเปลี่ยนตัวแบบให้เข้ากับสถานการณ์จริงหรือมีความ
ยืดหยุ่นสูง และยังเป็นการวิเคราะห์หาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่น่าพอใจที่สุดภายใต้ลักษณะและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  

การจําลองสถานการณ์มีข้อดี ได้แก่ (1) ช่วยพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อมจริง (2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ประเมินไม่ได้กับการเกิดเหตุการณ์หนึ่ง (3) ช่วยลดระยะเวลา
ในการรอคอยที่นานสําหรับการประเมินหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมีข้อเสีย ได้แก่ 
(1) การจําลองสถานการณ์ไม่ได้ประกันว่าผลลัพธ์หรือคําตอบที่ได้ดีที่สุด (2) การจําลองสถานการณ์
หลายๆ ครั้งอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (3) การสร้าง
ตัวแบบจําลองสถานการณ์ที่ดีและมีความสมบูรณ์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการพัฒนา
ตัวแบบ เพราะต้องใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์จริง และ (4) การจําลองสถานการณ์ต้องใช้ข้อมูลเชิงสุ่มซึ่ง
ยากต่อการควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จําลองสถานการณ์มีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษารายละเอียดของปัญหาเพื่อ
กําหนดเหตุการณ์หรือปัญหาก่อนการทดลอง (2) สร้างตัวแบบที่ใช้ในการจําลองสถานการณ์ (3) 
กําหนดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง (4) ทดสอบด้วยการสุ่มเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น
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เปรียบเทียบในหลายการทดลองเพื่อดูพฤติกรรมหรือลักษณะการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละแง่มุม (5) 
คํานวณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตัวแบบจําลองสถานการณ์ (6) ประเมินผลและวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่ได้ (7) ใช้งานตัวแบบจําลองสถานการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง และ (8) ปรับปรุงตัว
แบบจําลองให้ดีมากย่ิงขึ้น  
 เทคนิคในการจําลองสถานการณ์ 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte Carlo 
Technique) เทคนิคเกมปฏิบัติการ (Operational Gaming) และเทคนิคการจําลองเชิงระบบ 
(System Simulation) ซึ่งเทคนิคที่เป็นเทคนิคพ้ืนฐานและมีการประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบันคือเทคนิคมอนติคาร์โล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
446 บทท่ี 10 การจําลองสถานการณ ์

 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 
 
1. ร้านกาแฟสดแห่งหนึ่ง ในปั๊มนํ้ามันบริเวณถนนทหาร อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้บันทึกข้อมูล
ปริมาณยอดขายกาแฟจากประสบการณ์ขายที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 
  

ปริมาณยอดขาย/สปัดาห์ (แก้ว) จํานวนสัปดาห์ 
100 15 
120 20 
130 40 
145 15 
150 10 

 
1.1 จงคํานวณความน่าจะเป็นในการขายกาแฟสดในปริมาณยอดขายต่างๆ  
1.2 จงจําลองสถานการณ์ปริมาณการขายกาแฟสดดังกล่าวเป็นเวลา 10 สัปดาห์ (ใช้ตารางเลข

สุ่มตารางที่ 10.5 หน้า 435 โดยใช้ตัวเลขสุ่มแถวนอนที่ 15)  
1.3 จงคํานวณยอดขายกาแฟสดเฉลี่ยต่อสัปดาห์ จากการจําลองสถานการณ์ 
1.4 จงเปรียบเทียบยอดขายที่ได้จากการคาดคะเนยอดขายเฉลี่ยต่อสัปดาห์ กับยอดขายเฉลี่ยที่

ได้จากการจําลองสถานการณ์ 
 

2. ร้านเจ๊ไก่ตามส่ัง หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดธานี ขายอาหารตามสั่ง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา ได้บันทึกข้อมูลปริมาณยอดขายอาหารตามสั่งต่อวันจากประสบการณ์ขายที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
  

ปริมาณยอดขาย/วัน (จาน) จํานวนวนั 
60 35 
80 50 
100 70 
110 30 
120 15 

 
2.1 จงคํานวณความน่าจะเป็นในการขายอาหารตามสั่งในปริมาณยอดขายต่างๆ ให้ร้านเจ๊ไก่ 
2.2 จงจําลองสถานการณ์ปริมาณการขายอาหารตามสั่งดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน (ใช้ตารางเลข

สุ่มตารางที่ 10.5 หน้า 435 โดยใช้ตัวเลขสุ่มแถวต้ังที่ 3)  
2.3 จงคํานวณยอดขายอาหารตามสั่งเฉลี่ยต่อวันจากการจําลองสถานการณ์ 
2.4 จงเปรียบเทียบยอดขายที่ได้จากการคาดคะเนยอดขายเฉลี่ยต่อวัน กับยอดขายเฉลี่ยที่ได้

จากการจําลองสถานการณ์  
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3. นายปัญญาเป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นช่ือของจังหวัดอุดรธานี ที่ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในพื้นที่ปลูกของ
สมาชิกรวมกว่า 200 ไร่ ด้วยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ต้องการสํารวจปริมาณผลผลิตเพ่ือนําไปทํา
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรและจัดหาตลาดเพิ่มเติมให้เกษตรกร  จึงให้สมาชิกลุ่มบันทึก
ปริมาณผลผลิตต่อไร่จากประสบการณ์ปลูกที่ผ่านมาเป็นดังนี้   

ปริมาณผลผลติ/ไร่ (กิโลกรัม) จํานวนปี 
5,000 1 
6,000 2 
7,000 4 
8,000 2 
9,000 2 
10,000 1 

 

3.1 จงคํานวณความน่าจะเป็นในการผลิตมะม่วงได้ในปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่างๆ ช่วยนาย
ปัญญา 

3.2 จงจําลองสถานการณ์ปริมาณการผลิตมะม่วงเป็นเวลา 10 ปี (ใช้ตารางเลขสุ่มตารางที่ 
10.5 หน้า 435 โดยใช้ตัวเลขสุ่มแถวต้ังที่ 9)  

3.3 จงคํานวณปริมาณผลผลิตมะม่วงเฉลี่ยต่อปีจากการจําลองสถานการณ์ 
3.4 จงเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตที่ได้จากการคาดคะเนเฉลี่ยต่อปี กับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยที่

ได้จากการจําลองสถานการณ์  
 

4. จากโจทย์ข้อ 3 ถ้าหน่วยงานภาครัฐทราบดีว่าราคามะม่วงในแต่ละปีไม่คงที่ ทําให้ส่งผลต่อรายได้
ในปีน้ันๆ ของเกษตรกร จึงได้เก็บรวบรวมราคามะม่วงที่ขึ้นลงอยู่จากระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 
 

ราคา (บาท/กิโลกรัม) จํานวนปี 
25 1 
28 2 
30 5 
35 2 
38 1 
40 1 

 

4.1 จงคํานวณความน่าจะเป็นของราคามะม่วงในระดับราคาต่างๆ  
4.2 จงจําลองสถานการณ์ราคามะม่วงเป็นเวลา 10 ปี (ใช้ตารางเลขสุ่มตารางที่ 10.5 หน้า 435 

โดยใช้ตัวเลขสุ่มแถวนอนตั้งที่ 6)  
4.3 จงคํานวณราคามะม่วงเฉลี่ยต่อกิโลกรัมจากการจําลองสถานการณ์ 
4.4 จงเปรียบเทียบราคามะม่วงที่ได้จากการคาดคะเนเฉลี่ยบาทต่อกิโลกรัม กับราคามะม่วง

เฉลี่ยที่ได้จากการจําลองสถานการณ์  
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