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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา BC20301 3(2-2) 
รายวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

(Business Decision Support Systems) 
 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษารูปแบบ  บทบาทและชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจข้อแตกต่างระหว่างระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจกับระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป  เทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์   
ฐานข้อมูล และบุคลากรของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ  
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและบทบาทของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับ
ระบบประมวลผลสารสนเทศทั่วไป 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

6. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
โดยใช้ Microsoft Excel 

8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติในการน าความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ PivotTable และ 

PivotChart ของ Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

9. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติในพัฒนาส่วนสื่อประสานผู้ใช้ด้วย Visual Basic for Application 

ของ Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

10. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติในการน าความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ What-ifs Analysis ของ 
Microsoft Excel มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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เนื้อหา 
บทที่  1 บทน า 

องค์กรและระบบสารสนเทศ 

แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลและสารสนเทศ 

คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
มิติของระบบสารสนเทศ 

ชนิดของระบบสารสนเทศ 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่ 2 ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

ประเภทของปัญหา 

การตัดสินใจทางธุรกิจ 

ความหมายของการตัดสินใจ 

ประเภทของการตัดสินใจ 

ลักษณะการตัดสินใจทางธุรกิจ 

กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 

ระดับการจัดการในองค์กรและประเภทของปัญหา 

การน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนในการตัดสินใจ 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

เหตุผลในการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ทางธุรกิจ 

วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบประมวลผลรายการ 

ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

6 ชั่วโมง 



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ บ 

 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 4 องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

สิ่งแวดล้อมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

องค์ประกอบของระบบการตัดสินใจส่วนการจัดการข้อมูล 

องค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการจัดการแบบจ าลอง 
องค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ 
บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

10 ชั่วโมง 

บทที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

หลักการสร้าง Data Model  

การสร้าง Data Model โดยใช้ Data Table 

การใช้ VLOOKUP รวมข้อมูลจากหลายตาราง 
ความหมายของ PivotTable ใน Microsoft Excel  

ส่วนประกอบของ PivotTable 

การสร้าง PivotTable และการสร้าง PivotChart 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่ 6 การน าเข้าข้อมูลจากภายนอกและการจัดการ Pivot Table  

การสร้างคิวรีใน Microsoft Access 

การน าเข้าข้อมูลจากภายนอกเข้า Microsoft Excel 

การปรับแต่ง Pivot Table 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

4 ชั่วโมง 
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บทที่ 7 การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel 

ความหมายของ Dashboard 

การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
การเตรียมตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิ 
ชนิดของแผนภูมิ 
การเลือกใช้แผนภูมิในเหมาะสมกับงานและข้อมูล 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที่ 8 กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

การก าหนดกระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยโปรแกรม  
Microsoft Excel 

การวางแผนภาพรวมของแบบจ าลอง 
การวางแผนแผ่นงานที่ใช้ในแบบจ าลอง 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
การก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผลภายในระบบ 

การออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า 

การทดสอบระบบและเตรียมพร้อมการใช้งาน 

กรณีศึกษา 1 แบบจ าลองการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

4 ชั่วโมง 

บทที ่9 การใช้ตัวควบคุมฟอร์มใน Microsoft Excel 

ความหมายของตัวควบคุมฟอร์ม 

ค าอธิบายตัวควบคุมฟอร์ม 

การเปิดใช้งานริบบอนนักพัฒนา 
การก าหนดคุณสมบัติตัวควบคุมฟอร์ม 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความน่าลงทุนของธุรกิจ 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 

4 ชั่วโมง 



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ ผ 

 

บทที่ 10 การใช้ฟอร์มผู้ใช้ 
ความรู้เบื้องต้นในการเขียนค าสั่งด้วย VBA ใน Microsoft Excel 

ความหมายของฟอร์มผู้ใช้ 
รูปแบบการตั้งชื่อตัวควบคุมที่นิยมใช้ 
ส่วนประกอบของ Visual Basic Editor 

ส่วนประกอบของตัวควบคุมใน VBA 

การสร้างฟอร์มผู้ใช้ 
การสร้างค าสั่ง VBA 

กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความน่าลงทุนของธุรกิจ 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

6 ชั่วโมง 

บทที่ 11 การสร้างแบบจ าลองใน Microsoft Excel 

ความหมายของแบบจ าลองทางธุรกิจ 

วิธีการสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจใน Microsoft Excel  

การสร้างสูตรและฟังก์ชั่น 

กรณีศึกษา 1 แบบจ าลองการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

กรณีศึกษา 2 แบบจ าลองการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

6 ชั่วโมง 

บทที ่12 การวิเคราะห์ What-ifs ด้วย Microsoft Excel 

การวิเคราะห์แบบ What-ifs 
การค้นหาเป้าหมาย (Goal Seek) 
สถานการณ์สมมติ (Scenario Manager) 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวด้วยตารางข้อมูล (Data Table) 
กรณีศึกษาที่ 1 การวิเคราะห์แบบ What-ifs โดยใช้ Excel VBA 

กรณีศึกษาที่ 2 การวิเคราะห์แบบ What-ifs โดยใช้ Excel VBA 

บทสรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบท  

เอกสารอ้างอิง 

8 ชั่วโมง 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

3. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

4. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

5. ฝึกปฏิบัติกับโปรแกรม Microsoft Excel 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมน าเสนอ 

3. แบบฝึกหัด 

4. Microsoft Excel 

5. Microsoft Access 
 

การวัดและประเมินผล 

 การวัดผล 
1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน 80 % 

 1.1   แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 15 %   

 1.2 ทดสอบปฏิบัติ 45 %   

 1.3 ทดสอบกลางภาค 20 %   

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 20 % 

 การประเมินผล 
คะแนนระหว่าง 80 – 100 

คะแนนระหว่าง 75 – 79 

คะแนนระหว่าง 70 – 74 

คะแนนระหว่าง 65 – 69 

คะแนนระหว่าง 60 – 64 

คะแนนระหว่าง 55 – 59 

คะแนนระหว่าง 50 – 54 

คะแนนระหว่าง 0 – 49 

ได้ระดับ   A 

ได้ระดับ   B+ 

ได้ระดับ   B 

ได้ระดับ   C+ 

ได้ระดับ   C 

ได้ระดับ   D+ 

ได้ระดับ   D 

ได้ระดับ   F 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 1 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 

2. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ข้อมูลและสารสนเทศ 

4. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
5. มิติของระบบสารสนเทศ 

6. ความหมายของระบบสารสนเทศ 

7. ชนิดของระบบสารสนเทศ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าความความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์กรได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจและแยกแยะสารสนเทศท่ีดีได้ 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของระบบสารสนเทศได้ 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาอธิบายมิติของระบบสารสนเทศได้ 
6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาบอกถึงความแตกต่างของระบบสารสนเทศแต่ละชนิดได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

3. ถามตอบในชั้นเรียน 

4. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

5. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. โปรแกรมน าเสนอ 

3. แบบฝึกหัด 
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การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากการฝึกท าแบบฝึกในชั้นเรียน 

3. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ 

  



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ 3 

 

บทท่ี 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กรธุรกิจ 

 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการชนิดหนึ่ง การศึกษาและเข้าใจใน
ระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ในองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน 

1.1. องค์กรและระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศและองค์มีความเก่ียวพันและมีอิทธิพลต่อกันและกัน ระบบสารสนเทศถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท างานของผู้จัดการและพนักงานในองค์กร ในเวลาเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ต้องคอย
ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย ปัจจัยสื่อกลางหลายอย่าง 
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ 
การเมือง และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปรับปรุงจาก: Laudon & Laudon, 2014) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

องค์กร

ปัจจัยสือ่กลาง 
สภาพแวดล้อม 

วัฒนธรรม 

โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการทางธุรกิจ 

การเมือง 
การตัดสินใจ  



4 ดร.สาวิตรี บญุม ี

 องค์กร (Organization) เป็นโครงสร้างทางสังคมที่มีลักษณะเป็นทางการและมีความม่ันคง ที่มีการ
ก าหนดสิทธิ ระเบียบ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือรักษาความสมดุลย์และลดความขัดแย้งในสังคม
องค์กรนั้น โดยองค์กรจะน าเข้าทรัพยากรมาผ่าน ผู้คน กฎระเบียบ และกระบวนการในองค์กร เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ร่วมกัน (Laudon & Laudon, 2014)  

1.1.1. องค์ประกอบขององค์กร 

  จากภาพที่ 1.1 แสดงถึงองค์ประกอบภายในขององค์กรที่ส่งผลต่อลักษณะของระบบ
สารสนเทศที่น ามาใช้ในองค์กร ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1)  สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational environments)  
  คือ สิ่งที่แวดล้อมองค์กรมีเป็นแหล่งทรัพยากรส าหรับน าเข้าสู่องค์กร และเป็นแหล่งที่องค์กรเสนอ
สินค้าและบริการให้ ดังนั้น สภาพแวดล้อมและองค์กรนั้นมีความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน และต้องพ่ึงพา
อาศัยกัน ตัวอย่างทรัพยากรในสภาพแวดล้อมที่องค์กรต้องพ่ึงพา เช่น แหล่งเงินทุน แรงงาน กฎหมายและ
ระเบียบสังคม รวมไปถึงผู้บริโภค ลูกค้า และบริษัทคู่แข่งระบบสารสนเทศสามารถช่วยองค์กรในการ
ติดต่อสื่อสารและโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว 

2)  วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture) 
  คือ ข้อตกลงที่คนในองค์กรเห็นร่วมกันโดยไม่มีข้อกังขาซึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางของเป้าหมายและ
สินค้าบริการขององค์กร วัฒนธรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามด้วยความเคยชิน และไม่มีการประกาศ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นทางการ บางครั้งกระบวนการทางธุรกิจนั้นปะปนหลบซ่อนอยู่ในวัฒนธรรม
องค์กรเหล่านี้ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งที่จะผลักดันหรือต่อต้านการน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรโดยเฉพาะเมื่อต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบต่อสิ่งที่เคยปฏิบัติต่อกัน
มา การน ารับบสารเทศเข้ามาใช้จึงควรตะหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรและการปรับวัฒธรรมขององค์กร
เพ่ือยอมรับสิ่งใหม่ 

3)  โครงสร้างองค์กร (Organizational structure) 
  โครงสร้างองค์กรมีหลากหลายรูปแบบ Mintzberg (1979 อ้างถึงใน Laudon & Laudon, 2014) 
ได้เสนอประเภทของโครงสร้างองค์กรไว้ 5 แบบ คือ องค์กรแบบผู้ประกอบการ (Entrepreneur 

structure) มีรูปแบบเรียบง่ายเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กบริหารจัดการเองโดยผู้ประกอบการ องค์กรแบบ
เครื่องจักรกล (Machine bureaucracy) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบมาตรฐาน บริหารโดย
คณะกรรมการบริหารส่วนกลาง องค์กรแบบวิชาชีพ (Professional bureaucracy) เปน็องค์กรที่เน้นการ
จัดการความรู้ที่สินค้าและบริการมาจากความเชี่ยวชาญ เน้นการบริหารโดยหัวหน้าฝ่าย องค์กรแบบสาขา 
(Divisionalized bureaucracy) เป็นองค์กรที่รวมองค์กรแบบเครื่องจักรกลย่อยหลาย ๆ  อันเข้าด้วยกัน ซึ่ง
แต่ละองค์กรย่อยผลิตสินค้าและบริการต่างกัน ทั้งหมดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารส่วนกลาง 
และองค์กรแบบเฉพาะกิจ (Adhocracy) เป็นองค์กรที่ตอบสนองได้ไวต่อความเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยผ็เชี่ยวชาญจากหลากหลายศาสตร์ ไม่เน้นการบริหารจากส่วนกลาง  ทั้งนี้
ระบบสารสนเทศตึงควรออกแบบให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรที่แตกต่างกัน 

4)  กระบวนการทางธุรกิจ (Business processes) 
  แต่ละองค์กรจะมีขั้นตอนการท างานที่เป็นมาตรฐาน เช่น กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
แนวทางปฏิบัติ ที่ใช้ร่วมกันในองค์กร ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถ
ควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน เช่น ขั้นตอนในการรับค าสั่งซื้อสินค้า และ
ตอบโต้ลูกค้า ขั้นตอนการบริการลูกค้า ญ จุดขาย กระบวนการทางธุรกิจเหล่านี้คือสิ่งส าคัญที่ต้องศึกษา 
เพ่ือก าหนดเป็นความต้องการของระบบ ขั้นตอน และกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศให้
สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ 

5)  การเมืองในองค์กร (Organizational politics) 
  ในแต่ละองค์กรเป็นสังคมอย่างหนึ่งซึ่งประกอบได้ด้วยความหลากหลายของต าแหน่งหน้าที่ ความ
เชี่ยวชาญ ความเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติในองค์กรจะมีมุมมองและความเห็นที่
แตกต่างกันในเรื่องของการจัดการทรัพยากรขององค์กร ค่าตอบแทน หรือ การให้คุณและโทษแก่พนักงาน
ในองค์กร ซึ่งมุมมองที่ต่างกันนี้จะน าไปสู่การเมืองในองค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารต้องรู้
วิธีการจัดการการเมืองในองค์กรให้ได้ดี องค์กรที่จัดการการเมืองในองค์กรได้ดีมักจะประสบความส าเร็จ
มากกว่าองค์กรที่เพิกเฉยต่อเรื่องนิ้โดยเฉพาะในเรืองการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ซึ่งแม้ระบบ
จะพัฒนามาสมบูรณ์เพียงใด ถ้าไม่สามารถจัดการกับการเมืองและความขัดแย้งในองค์กรได้ โอกาสที่ระบบ
จะล้มเหลวเพราะไม่สามารถน าไปใช้ได้จริงจะสูงขึ้น 

6)  การตัดสินใจในการจัดการ (Management decisions) 
  ในแต่ละองค์กรมีระดับบุคลากรและหน้าที่ในการปฏิบัติงานหลายระดับ โดยทั่วไปองค์จะแบ่ง
ระดับบุคลากรเป็น 3 ระดับหลัก ๆ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ และ
เมื่อแต่ละระดับมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปท าให้การตัดสินใจในการท างานมีลักษณะที่แตกต่าง
กันไปด้วย โดยในระดับปฏิบัติการจะตัดสินใจในงานที่มีรูปแบบแน่นอนมีรูปแบบแนวทางการตัดสินใจที่
ก าหนดล่วงหน้าได้ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจะตัดสินใจในเรื่องท่ีไม่แน่นอนในอนาคต ดังนั้นเมื่อน าระบบ
สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในองค์กรจึงต้องค านึงถึงรูปแบบการตัดสินใจของบุคลากรแต่ละ
ระดับ และเป้าหมายของระบบสารสนเทศว่าต้องการสนับสนุนในระดับใดบ้าง ระบบสารสนเทศช่วยให้
พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยที่ผู้จัดการขั้นต้นให้ค าแนะน า
หรือดูแลน้อยลงจากการใช้สารสนเทศท่ีเตรียมไว้ในระบบ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือระบบ Call center ใน
ขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงก็สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.1.2. เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในองค์กรของระบบสารสนเทศ 

  ระบบสารสนเทศมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันมากเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ธุรกิจลงทุนในระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมหาศาล การด าเนินงานของธุรกิจ
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ต้องพ่ึงพาการใช้ระบบสารสนเทศ ทั้งหมดนี้เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจได้ผสานวิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละวันเข้ากับระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบรรลุเป้าหมายธุรกิจ
ทางกลยุทธ์ 

 

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ 

(ปรับปรุงจาก: Laudon & Laudon, 2014) 
  จากภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ 
ระหว่างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถขององค์กรในการจัดการเชิงกล
ยุทธเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจ สิ่งที่องค์กรจะท าได้ในอนาคตขึ้นอยู่กับระบบ
สารสนเทศและสิ่งที่ระบบสามารถท าได้ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือน าไปวางแผนการ
พัฒนาบริการใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 

  ดังนั้น องค์กรที่ลงทุนในระบบสารสนเทศอย่างเต็มท่ีนั้น มักจะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจในด้านต่อไปนี้ 

1) ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน น าระบบสารสนเทศมาช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า และเพ่ิมยอดขาย เช่น การใช้ระบบช าระเงินด้วยตนเอง
อัตโนมัติในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ และ โมเดลทางธุรกิจใหม่  ระบบสารสนเทศช่วยให้เกิด
โมเดลทางธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานทางธุรกิจได้ เช่น อุตสาหกรรมดนตรี
มีการเปลี่ยนแปลงจากการขายเพลงในรูปแบบสินค้ากายภาพเป็นสินค้าดิจิตอล จากการขายเพลง
ทั้งอัลบั้ม ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกซื้อและดาวน์โหลดเฉพาะเพลงที่สนใจ 

3) ความผูกพันกับลูกค้าและผู้จัดจ าหน่าย ระบบสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้ตรงความต้องการ เมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง หรือ แนะน าสินค้าและบริการได้อย่างทันท่วงทีในขณะที่ลูกค้า
ต้องการ เช่น โฆษณาออนไลน์ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจากคีย์เวิร์ดการค้นหา 

เป้าหมายกลยุทธทางธุรกิจ 

กระบวนการทางธุรกิจ 
ซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ 

การจัดการข้อมูล 

การสื่อสารและ
โทรคมนาคม องค์กรธุรกิจ                    ระบบสารสนเทศ 
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นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการวิเคราะห์การส่งสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายให้แม่นย ายิ่งขึ้นได้จาก
การวิเคราะห์ยอดขายของบริษัท 

4) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสามารถช่วยสนับสนุนข้อมูลและ
สารสนเทศให้แก่ผู้บริหารได้ถูกต้องและถูกเวลามากข้ึน ช่วยลดต้นทุนที่เป็นผลที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจผิดพลาด 

5) ความได้เปรียบในการแข่งขัน ถ้าระบบสารสนเทศช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายเชิงกลุทธในด้าน
ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความผูกพันกับลูกค้าและผู้จัดจ าหน่าย 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจได้ นั่นหมายถึง ธุรกิจมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับ
คู่แข่งแล้วในระดับหนึ่ง 

6) การอยู่รอด  บางครั้งธุรกิจลงทุนในระบบสารสนเทศเพราะ “จ าเป็น” ต้องมีเพ่ือใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจและเพ่ือให้เท่าเทียมหรือดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น การลงทุนในตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของ
ธนาคารที่จ าเป็นต้องมีให้บริการทุกธนาคาร หรือบางครั้งมีระบบสารสนเทศใช้ตามท่ีรัฐบาลหรือ
กฎหมายบังคับ 

1.1.3. องค์กรธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในปัจจุบัน 

  เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ท าให้องค์กรธุรกิจต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้ในการด าเนินงานทางธุรกิจ ตารางที่ 1.1 แสดงความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบในการน ามาใช้ทางธุรกิจ 

ตารางที่ 1.1 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อธุรกิจ 

ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อธุรกิจ 

ด้านเทคโนโลยี 

Cloud computing platform เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลด้วยกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ และให้บริการเว็บแอพพลิเคชันทางธุรกิจต่าง ๆ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ธุรกิจที่ใช้บริการช าระค่าบริการเป็นรายปีแทนที่
การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยได้รับการอัพเดทแอพพลิเคชันผ่านเว็บไซต์ 

Big data เทคโนโลยีที่ช่วยธุรกิจในการวิเคราะห์ช้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น 
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์  

Mobile platform แอพพลิเคชันทางธุรกิจที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ธุรกิจที่
ต้องปรับตัวก่อน คือ ธนาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และดิจิตอลคอนเทนต์ บางครั้งเป็นการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน Cloud 

computing ให้สามารถบริการแอพพลิเคชันทางธุรกิจได้ทั้งเว็บ
และสมาร์ทโฟนได้พร้อมกัน 
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ความเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อธุรกิจ 

ด้านการจัดการ 
Online collaboration  

และ social networking 

ส่งเสริมการท างานร่วมกันผ่านเว็บแอพพลิเคชันในอินเตอร์เน็ตและ 
Cloud computing ทั้งงานเอกสาร งานบริหารโครงการ เช่น 
Google Drive  Microsoft Onedrive เป็นต้น 

Business intelligence การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การจัดท า Dashboard จัดเตรียมการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้บริการระดับสูง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  

Virtual meeting การประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยี Teleconference ที่ท าให้
สามารถประชุมได้ทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชัน
สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลในการประชุม  

ด้านองค์กร 
Social business องค์กรธุรกิจใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter ในการ

โต้ตอบกับลูกค้าท้ังการขายสินค้าและบริการหลังการขาย 
นอกจากนี้ยังใช้โต้ตอบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับพนักงาน 

Telework เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์พกพาไร้สายต่าง ๆ ช่วยให้
องค์กรไม่ต้องถูกจ ากัดให้ท างานแต่ในออฟฟิศเท่านั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรข้ามชาติที่สถานที่และเวลาต่างกัน  

Co-creation  องค์กรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการร่วมมือกับลูกค้า
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างสรรเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้สินค้า
และบริการ 

1.2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.1. ระบบสารสนเทศ (Information System) 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเป็นค าที่บางครั้งใช้แทนกันโดยไม่ค านึงถึง
ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information technology ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ 
ที่ใช้ในองค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในขณะที่ระบบสารสนเทศ หรือ Information system จะ
มีความหมายที่กว้างและซ้บซ้อนกว่า  

 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการควบคุม และ
สนับสนุนการตัดสินใจในองค์กร (Laudon & Laudon, 2014)  ระบบสารสนเทศเก็บรวบรวมสารสนเทศ
เกี่ยวกับ คน สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร หรือ ในสิ่งที่แวดล้อมองค์กร  
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1.2.2. ข้อมูลและสารสนเทศ 

  ข้อมูล  (Data)  หมายถึง เหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรในแต่ละวัน เช่น รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า รายการส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้า ยอดขายในแต่ละวัน 
เป็นต้น ขอ้มูลอาจเป็นได้หลายชนิด เช่น ตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ รูปถ่าย หรือแม้กระทั่งเสียง 

 สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบ
เรียง เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เช่น การน าเสนอยอดขายรายเดือนต่อผู้บริหาร ซึ่ง
ยอดขายรายเดือนนั้นได้มาจากการรวบรวมยอดขายของตัวแทนขายในแต่ละวัน 

 

ภาพที่ 1.3 ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และสารสนเทศ 

  จากภาพที่ 1.3 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ระบบสารสนเทศ และ
สารสนเทศ กล่าวคือ เมื่อน าข้อมูลดิบเกียวกับองค์กร เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการขายสินค้า 
เข้าไปประมวลผลและจัดระเบียบให้มีความหมายและประโยชน์ต่อการใช้งานในระบบสารสนเทศแล้ว 
ผลลัพธ์ที่ได้คือสารสนเทศ เช่น รายงานยอดขายรายเดือน รายงานยอดขายเปรียบเทียบแต่ละสินค้า 
แผนภูมิแสดงแนวโน้มของยอดขายแยกตามประเภทลูกค้า เป็นต้น 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถเทียบได้กับองค์ประกอบของระบบ (System) ที่
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน าเข้า (Input) ส่วนด าเนินการ (Process) ผลลัพธ์ (Output) และส่วน
ป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมูลดิบ เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือน าไปผ่านกระบวนการที่อาจ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อเรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output)  คือสารสนเทศท่ี
สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 

ระบบ
สารสนเทศ

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลขายสินค้า



10 ดร.สาวิตรี บญุม ี

  ส่วนน าเข้า (Input)  ของระบบสารสนเทศ  คือ Data ซึ่งเกิดจากการเก็บรวบรวมหรือ
องค์ประกอบของระบบ เพ่ือน าไปท าการประมวลผลต่อไป  

 ส่วนด าเนินการ (Processing) ของระบบสารสนเทศ  คือ  การเปลี่ยนแปลง หรือแปร
สภาพ ข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้ โดยการเปลี่ยนแปลง หรือ
แปรสภาพ  นั้นอาจจะเป็นการค านวณ เปรียบเทียบหรือวิธีการ อื่น ๆ ก็ได้ 

 ส่วนผลลัพธ์ (Output) ของระบบสารสนเทศ คือ Information ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้
เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลหรือสารสนเทศแสดงอยู่ในรูปแบบของรายงาน (Report) หรือแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ  เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานทางธุรกิจต่อไป ซึ่งสารสนเทศดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจมากกว่าข้อมูลธรรมดา 

 ส่วนป้อนกลับ (Feedback) ของระบบสารสนเทศ คือ ผลลัพธ์ที่ท าให้เกิดการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง ในการน าข้อมูลเข้า หรือการประมวลผลข้อมูล เช่น ข้อผิดพลาดที่พบจากรายงานต่าง ๆ นั้น 
ท าให้ทราบว่า ในขณะน าข้อมูลเข้า หรือการประมวลผลนั้น อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ท าให้เกิดการ
ปรับปรุงพฤติกรรมในการท างานขององค์กรเพ่ือให้มีความถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น Feedback จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ 

1.3. คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 
 สารสนเทศที่ดีควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มีความถูกต้อง (Accurate)    
 สารสนเทศจะต้องไม่น าข้อมูลที่ผิดพลาดเข้าสู่ระบบ เพราะเมื่อน าไปประมวลผลแล้ว จะท าให้ได้
สารสนเทศที่ผิดพลาดตามไปด้วย ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า “Garbage in-Garbage out (GIGO)”   

2) มีความสมบูรณ์ (Complete) 
  สารสนเทศที่ดีจะต้องมีข้อมูลในส่วนส าคัญครบถ้วน เช่น ถ้าเป็นรายงานการสั่งซื้อวัตถุดิบรายเดือน 
หากไม่มียอดสั่งซื้อรวมแล้ว ก็ถือว่าเป็นสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ 

3) มีความคุ้มทุน (Economical) 
 สารสนเทศที่ดีจะต้องผ่านกระบวนการที่มีต้นทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับก าไรที่ได้จากการผลิต 

4) มีความยืดหยุ่น (Flexible) 
 จะต้องสามารถน าสารสนเทศไปใช้ได้กับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น รายงานยอดคงเหลือของวัตถุดิบที่มี
อยู่จริง สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบได้โดยฝ่ายจัดซื้อ สามารถน าไปใช้ในการค านวณ
การลงทุนได้และสามารถน าไปใช้ในการค านวณยอดขายได้ เป็นต้น 
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1.4. มิติของระบบสารสนเทศ 

 ระบบสารสนเทศนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ระบบสารสนเทศมีความเชื่อมโยง
และเก่ียวข้องกับองค์กร และการจัดการในองค์กร เพ่ือช่วนสนับสนุนการท างานขององค์กร ดังนั้นการ
เข้าใจถึงมิติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแล้วจะช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศได้ดีมากยิ่งขึ้น 

 มิติของระบบสารสนเทศ (Dimensions of Information Systems) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
องค์กร การจัดการ และเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1.4 

 

ภาพที่ 1.4 มิติของระบบสารสนเทศ 

(ปรับปรุงจาก: Laudon & Laudon, 2014) 

1.4.1. องค์กร (Organizations) 
  ระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ที่การใช้ระบบสารสนเทศคือหัวใจส าคัญขององค์กร หัวข้อที่ 1.1 ได้อธิบายถึงองค์ประกอบ
ขององค์กรที่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร กระบวนการ
ทางธุรกิจ การเมือง และการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากองค์ประกอบที่ส าคัญแล้ว ในองค์กรยังแบ่ง
ระดับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นหลายระดับ  
  ภาพที่ 1.5 แสดงปิระมิดระดับการบริหารในองค์กร ยอดปิระมิด หรือ ผู้บริหารระดับ
อาวุโส (Senior management) ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการขององค์กร รวมถึงวางแผนควบคุมผลประกอบการทางการเงินขององค์กร  ในระดับ
รองลงมาคือ ผู้บริหารระดับกลาง (Middle managment) ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รวมถึง 
ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ท าหน้าที่ควบคุมและด าเนินงานตามแผน

ระบบ
สารสนเทศ

องค์กร

เทคโนโลยีการ
จัดการ
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กลยุทธ์ของระดับอาวุโส และระดับสุดท้ายคือผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operation management) 
ประกอบด้วยหัวหน้างานชั้นต้น ที่คอยดูแลและควบคุมพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งในสายการผลิตและ
พนักงานในส านักงาน เมื่อบทบาทและหน้าที่ของแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน จึงท าให้ระบบสารสนเทศ
ที่ใช้จึงต้องค านึงถึงบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันด้วย 

  นอกจากจะสามารถแบ่งองค์กรได้ตามระดับการบริหารแล้ว ยังสามารถแบ่งได้ตามหน้าที่
การท างานในองค์กรด้วย เช่น การตลาด การเงิน การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต เป็นต้น 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

 

ภาพที่ 1.5 ระดับการบริหารในองค์กร 

(ปรับปรุงจาก: Laudon & Laudon, 2014) 

1.4.2. การจัดการ (Mangement) 
  หน้าที่ของการจัดการคือการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีองค์กรต้องเผชิญ เช่น การตัดสินใจ 
การสร้างแผนปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในองค์กร เป็นต้น ผู้จัดการต้องคอยรับรู้ความท้าทายจากสิ่ง
ภายนอกขององค์กร และคอยวางแผนกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น รวมถึงต้องจัดสรร
ทรัพยากรขององค์กรทั้งทร้พยากรมนุษย์และเงินทุนให้สามารถท างานร่วมกันได้เพ่ือความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 

  หน้าที่ของผู้จัดการไม่ได้มีแต่การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ด าเนินปฏิบัติใน
องค์กรอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเท่านั้น ผู้จัดการยังต้องวางแผนสิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาองค์กร เช่น การพัฒนาสินค้า 
หรือ บริการใหม่ การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ลดขั้นตอนและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน หน้าที่เหล่านี้
ต้องอาศัยองค์ความรู้และสารสนเทศในการขับเคลื่อนให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

• ประธาน และรองประธาน
• คณะกรรมการบริหาร
• กรรมการผู้จัดการระดับอาวุโส

• หัวหน้าฝ่าย
• นักวิทยาศาสตร์
• ผู้เชี่ยวชาญ

ระดับกลาง

• พนักงานฝ่ายผลิต 
และให้บริการ

• พนักงานส านักงาน
ระดับปฏิบัติการ
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ประสิทธิผล ระบบสารสนเทศที่เหมาสะสมเช่น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนในการจัดการในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

1.4.3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
  จากที่อธิบายมาข้างต้น จะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบ
สารสนเทศเท่านั้น โดยเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม  
  ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer hardware) คือ อุปกรณ์ทางกายภาพที่ใช้ส าหรับ
กิจกรรม น าเข้าข้อมูล ประมวลผล และ แสดงผลข้อมูลในระบบสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงเมาส์ ฮาร์ดดิสก์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

  ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer software) คือ ชุดค าสั่งที่เขียนโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
ที่ใช้ในการควบคุม และประสานงานฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ให้ท างานร่วมกันได้ ทั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
ไดรฟ์เวอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปส านักงาน และสิ่งส าคัญคือซอฟต์แวร์เฉพาะส าหรับการท างานในองค์กร 

  เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data management technology) คือ ซอฟต์ว์ทีใช้ในการ
จัดระเบียบข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูล 

   เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม (Networking and 

telecommunications technology) คือ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ  เข้าหากัน 
และมีการโอนถ่ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ข้อมูลที่สามารถโอนผ่านเครือข่าย เช่น ข้อมูล
ข้อความ ข้อมูลเสียง ข้อมูลรูปภาพ และวิดีโอ เป็นต้น 

1.5. ชนิดของระบบสารสนเทศ 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาขึ้นให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการท างานทางด้านต่าง ๆ 
มากมายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ ช่วยในการท ารายงานเพื่อน าเสนอ
ข้อมูล ช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นประจ าวัน ช่วยวิเคราะห์หาทางออกของปัญหา เป็นต้น หากจ าแนก
ระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการภายในองค์กรตามหัวข้อ 1.4.1 แล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
หลัก คือ ระบบประมวลผลรายการ และระบบธุรกิจอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วย 4 ชนิดย่อย (Laudon & 

Laudon, 2014) ดังต่อไปนี้ 

1.5.1. ระบบประมวลผลรายการ   (Transaction Processing System : TPS)  
  ระบบประมวลผลรายการ หรือ TPS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลรายการด าเนินงานประจ าวันที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานทาธุรกิจ เช่น รายการ
สั่งซื้อสินค้า รายการจองโรงแรม รายการเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน หรือการส่งสินค้า เป็นต้น 
(Laudon & Laudon, 2014) 
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  คุณลักษณะของระบบการประมวลผลรายการ  มีดังนี้ 
1) สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นประจ าวันของการด าเนินธุรกิจได้ เช่น ประวัติลูกค้า 

รายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า เป็นต้น 

2) สามารถสร้างข้อมูลเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจได้ เช่น ออกใบก ากับภาษี ออกใบแจ้งหนี้ 
ออกใบรายการสินค้า เป็นต้น 

3) บ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) โดยการปรับปรุงข้อมูล (เพ่ิม ลบ แก้ไข) ให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ชื่อที่อยู่ของสินค้า 
รหัสสินค้า เป็นต้น 

  TPS สามารถแบ่งเป็นระบบย่อยตามหน้าที่การท างานในองค์กรได้หลากหลาย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

1) ระบบจ่ายเงินเดือน (Payroll Processing System) 
2) ระบบบันทึกค าสั่งซื้อ (Order Entry System) 
3) ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory System) 
4) ระบบใบก ากับสินค้า (Invoicing System) 
5) ระบบส่งสินค้า (Shipping System) 
6) ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable System) 
7) ระบบสั่งซื้อสินค้า (Purchasing System) 
8) ระบบรับสินค้า (Receiving System) 
9) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable) 
10) ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger System) 

 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) หรือ BI เป็นค าศัพท์ร่วมสมัยที่ใช้เรียกระบบ
สารสนเทศที่ท าหน้าที่รวบรวม จัดระเบียบ วิเคราะห์ และให้บริหารข้อมูลและสารสนเทศแก่ผู้จัดการเพ่ือ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลรองรับ ระบบ BI ครอบคลุมถึงระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของทุกระดับในองค์กร ดังนั้นใน BI จึงประกอบด้วยระบบสารสนเทศ 3 ชนิด คือ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Laudon & Laudon, 

2014) 

1.5.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)  
  เป็นระบบที่น าข้อมูลจากระบบประมวลผลรายการ (TPS) มาประมวผลเพื่อจัดท าเป็น
สารสนเทศมาช่วยในการจัดท ารายงานรายงานผลการด าเนินงานในปัจจุบันขององค์กรส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลางใช้ในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงพยากรณ์ผลประกอบการใน
อนาคต (Laudon & Laudon, 2014)  
  คุณลักษณะของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  มีดังนี้ 
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1) สามารถสร้างสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามหลักการด้านการจัดการ ด้านคณิตศาสตร์ หรือ 
สถิติ ที่เป็นที่ยอมรับได้ 

2) โดยปกติแล้วสารสนเทศเพ่ือการจัดการนี้ได้มาจากฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลมากมาย ซึ่งแหล่งข้อมูลนั้นหมายรวมถึงระบบการประมวลผลข้อมูลด้วย 

3) สามารถสร้างสารสนเทศ (รายงาน) ได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
- สารสนเทศส่วนที่เป็นรายละเอียด (Detailed Information) 
- สารสนเทศส่วนที่เป็นผลสรุป (Summary Information) 
- สารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์ (Predicted Information) 
- สารสนเทศกรณีเฉพาะ (Exception Information) 

  ระบบ MIS เป็นระบบที่เตรียมสารสนเทศและรายงานไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดหาค าตอบเพื่อ
ตอบปัญหาที่เป็นงานประจ า  ดังนั้น สารสนเทศของระบบ MIS จึงขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.5.3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System : DSS)  
  เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริหาร โดยสารสนเทศนี้มักเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Decision) หรือแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi structured Decision) ที่เป็นการตัดสินใจต่อ
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือได้ยาก ระบบ DSS เป็นระบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถ
กระท าการตัดสินใจได้ด้วยความฉลาด แต่ทั้งนี้ไม่ได้ใช้ระบบ DSS เพ่ือการตัดสินใจแทน 

  คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ มีดังนี้ 
1) จัดเตรียมสารสนเทศซึ่งได้ท าการประมวลผลแล้วจากระบบ TPS และ MIS รวมถึง

แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กรเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 

2) สนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) หรือแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi structured Decision)  

3) สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- ระบุถึงปัญหาหรือโอกาสในการท าการตัดสินใจ 

- ระบุถึงความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจนั้น ๆ 

- เตรียมสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาหรือที่จ าเป็นต่อการกระท าการตัดสินใจ 

- ท าการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจที่เป็นไปได้ 
- เลียนแบบทางเลือกและผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่เป็นไปได้ 

 นอกจากนี้แล้ว DSS ต้องอาศัยสารสนเทศจากฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีการเตรียม
สารสนเทศที่เหมาะส าหรับการตัดสินใจไว้โดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการดึงสารสนเทศนั้นมาใช้
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งาน จึงได้มีการแยกฐานข้อมูลของสารสนเทศท่ีเตรียมไว้ส าหรับ DSS และระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
เรียกฐานข้อมูลดังกล่าวว่า “คลังข้อมูล (Data Warehouse)” (Turban, Aronson, & Liang, 2007) 
(Sauter, 2010) (Eksioglu, Seref, Ahuja, & Winston, 2011) 

1.5.4. ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System : ESS) 
 ระบบสารสนเทศที่มีพ้ืนฐานการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง

สามารถเข้าถงึ รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามความ
ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือน าสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ เช่น 
การก าหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดตั้งงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งเนการใช้วิจารนญาณและ
ไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดข้ึนเป็นประจ า บางครั้งอาจเรียกระบบสารสนเทศชนิดนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบ
สารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Informaiton System  : EIS)” (Laudon & Laudon, 

2014) 
  คุณลักษณะของระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง  มีดังนี้ 

1) สารสนเทศต้องมีความยืดหยุ่นสูง มีความสมบูรณ์ สามารถโยงข้อมูลจากหลาย ๆ 
แหล่งมาแสดงร่วมกันได้ แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก เรียกว่า ฏฟหิ้นฟพก 

2) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ต้องใช้งานง่าย สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลายประเภท  
3) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงข้อมูลทั้งในอดีตและใน

ปัจจุบัน 

4) มีสารสนเทศแบบเฉพาะกิจ (Ad hoc ) 
5) มีความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล (Drill down) 
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ภาพที่ 1.6 ตัวอย่าง Dashboard ของระบบ ESS 

(ที่มา: Laudon & Laudon, 2014) 
  ภาพที่ 1.6 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Dashboard ของระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
จะแสดงสารสนเทศภายในหน้าเดียวในรูปแบบแผนภูมิของดัชนีชี้วัดความส าเร็จของงาน (Key 

Performance Indicator : KPI) ขององค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจและประเมินสถานการณ์ของ
องค์กรได้อย่างรวดเร็ว 

 นอกจากนี้ ยังมีชนิดของระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ทุกองค์กรอีก 2 ชนิด คือ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
และระบบส านักงานอัตโนมัติ (Baltzan & Phillips, 2015: 37-45; O'Learly, O'Learly, & O'Learly, 

2015: 249-254)  

1.5.5. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System : ES) 
 ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่ท าหน้าที่เสมือนผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร

ระดับสูง เนื่องจากบางครั้งอาจต้องตัดสินใจปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าจะตัดสินใจตามล าพังได้ ดังนั้น 
ผู้บริหารอาจใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษา ค้นหาช่องทางและโอกาส เพ่ือจัดการ
กับปัญหาที่เผชิญอยู่  

โดยระบบจะน าองค์ความรู้ (สารสนเทศที่ผ่านการคัดเลือกส าหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม) และสารสนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเลือกสถานการณ์
ที่ใกล้เคียงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขในขณะนั้น มาท าการประมวลผล จนได้เป็นค าตอบให้กับผู้บริหาร จะ
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เห็นได้ว่าระบบผู้เชี่ยวชาญได้รับการพัฒนาขึ้นโดยลอกเลียนการท างานของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ 
ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบผู้เชี่ยวชาญ http://en.akinator.com/ 
  คุณลักษณะของระบบผู้เชี่ยวชาญ 

1) ES จะท าการเลียนแบบวิธีการคิดและเหตุผลของผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาจริงในด้านต่าง ๆ  

2) อาจน า ES มาใช้ร่วมงานกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) 
เรียกการท างานร่วมกันว่า “Expert System Shells”  

3) มีการดึงสารสนเทศจากคลังข้อมูลเช่นเดียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 
  จะเห็นได้ว่า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) กับระบบผู้เชี่ยวชาญ (ES) จะมีลักษณะ
คล้ายกัน แตกต่างกันตรงที่ DSS เป็นระบบที่เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจเพ่ือให้ผู้ใช้ได้
ตัดสินใจเอง ส่วน ES นั้นเป็นระบบที่ตัดสินใจแทนผู้ใช้ โดยอาศัยสารสนเทศท่ีรวบรวมมาจากเหตุผลและ
ประสบการณ์จริง 

1.5.6. ระบบส านักงานอัตโนมัติ  (Office Automation System : OAS )  
  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบสารสนเทศเพ่ือส านักงาน (Office Information System : 
OIS)” เป็นระบบที่สนับสนุนกิจกรรมการท างานในส านักงานที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้งช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารของบุคลากรไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือไม่ก็ตาม เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การประชุมทางไกล การจัดท าเอกสาร การน าเสนอข้อมูล เป็นต้น 

  คุณลักษณะของระบบส านักงานอัตโนมัติ  
1) มีการเก็บรวบรวมสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลทุกกลุ่มไว้เพ่ือการใช้งาน 

2) ช่วยการท างานอัตโนมัติด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
- การประมวลผลค า (Word Processing) 

- ส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
- การท างานร่วมกันด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Work Group Computer)  
- การก าหนดการท างานร่วมกัน (Work Group Scheduling) 
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปภาพ (Electronic Document) 
- การจัดการกระแสการท างาน (Work Flow management) 

3) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง OAS กับ TPS อันได้แก่ 
- เทคโนโลยีการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Form Technology) เป็น
การช่วยสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้สามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลของระบบ
ประมวลผลรายการ 

http://en.akinator.com/
http://en.akinator.com/
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- เทคโนโลยีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Work Group Technology) เพ่ือเตรียมวิธีการ
ส าหรับการท างานที่มีการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ คนเพ่ือเข้าถึง และปรับปรุงข้อมูล
ร่วมกัน จากการท างานที่เกิดขึ้นประจ าวัน 

- เทคโนโลยีข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Messaging Technology) พนักงาน
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ 
- เทคโนโลยีชุดโปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation Suite Technology) 
น าโปรแกรมท่ีใช้ในส านักงานมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 

- เทคโนโลยีรูปภาพ (Imaging Technology) เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปภาพและ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการท างาน หรือเป็นการสแกนรูปภาพนั่นเอง 

 ระบบสารสนเทศทั้ง 6 ชนิด จะสนับสนุนการจัดการในแต่ละระดับต่างกันไป ซึ่งการจัดการในแต่ละ
ระดับก็จะเป็นการบริหารงานของทุกแผนก  เช่น  แผนกการเงินและการบัญชี (Finance and 

Accounting) แผนกการตลาด (Marketing)  แผนกทรัพยากรบุคคล  (Human Resource)  แผนกวิจัย
และพัฒนา  (Research and Development)  เป็นต้น เมือ่น าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
ท างานแล้วจะท าให้การท างานของทุกแผนกมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศทุก
ชนิดไม่ว่าจะอยู่ในการจัดการระดับใดก็ตาม ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
และตรงกับความต้องการของผู้บริหารในทุกระดับ หรือแม้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการในระดับล่างให้ได้
มากที่สุด 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ตามภาพที่ 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและ
ระดับการจัดการในองค์กร  

 

• ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ
• ระบบสารสนเทศผู้บริหาร
• ระบบสารสนเทศส านักงาน

ผู้บริหาร
ระดับสูง

• ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
• ระบบสารสนเทศส านักงาน

ผู้บริหารระดับกลาง

• ระบบประมวลผล
รายการ
• ระบบสารสนเทศ

ส านักงาน

ระดับปฏิบัติการ
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ภาพที่ 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและระดับการจัดการในองค์กร 
(ปรับปรุงจาก: Baltzan & Phillips, 2015: 37) 

1.6. บทสรุป 

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรมีการแบ่งเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ ใน
งานที่ผู้ใช้เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ลักษณะงานเป็นการน าเข้าข้อมูลประจ าวัน การตัดสินใจเป้น
ปัญหาแบบมีโครงสร้างที่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ระบบสารสนเทศที่ใช้จึงเป็นระบบประมวลผล
ข้อมูล ในขณะที่ระดับผู้จัดการะดับกลางที่มีควบคุมการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการจึงจ าเป้นต้อง
ใช้สารสนเทศและรายงานเพื่อใช้ในการรควบคุมเป้นหลัก ระบบสารสนเทศที่ใช้จึงเป็นระบบสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการ ส่วนผู้บริหการระดับสูงนั้นมีการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ซึ่งเป้นเหตุการณ์ที่มักจะยังไม่
เกิดข้ึน การตัดสินใจจึงต้องการใช้ข้อมูลจ านวนมากและมีแบบจ าลองเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น
ผู้บริหารระดับสูงจะเน้นการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารที่เน้นการจัดท าสารสนเทศที่ผ่านการ
วิเคราะห์และมีความยืดหยุ่นและสามารถเจาะลึกดูข้อมูลได้ รวมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีการ
จัดการแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) ยกตัวอย่างข้อมูล และสารสนเทศของข้อมูลนั้นมาอย่างละ 5 ชนิด ลงในตาราง 

ล าดับ ข้อมูล สารสนเทศของข้อมูล 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

2) อธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ 

3) คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีก่ีอย่าง อะไรบ้าง ในความเห็นของท่านคิดว่าคุณลักษณะใดที่
ส าคัญที่สุด เพราะเหตุใด อธิบาย 

4) ระบบสารสนเทศประกอบด้วย Input Process และ Output จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในแต่
ละองค์ประกอบ 

5) จากภาพ จงเติมชนิดของระบบสารสนเทศลงในปิระมิด  

 
6) จงเติมคุณลักษณะของระบบสารสนเทศแต่ละชนิดลงในตาราง 

ชนิด หน้าที่หลัก ผู้ใช้ระบบ ตัวอย่างโปรแกรม 

TPS    

MIS    

DSS    

EIS    

ES    

OIS    

ผู้บริหารระดับสูง 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 2 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

2. ประเภทของปัญหา 

3. การตัดสินใจทางธุรกิจ 

4. ความหมายของการตัดสินใจ  
5. ลักษณะการตัดสินใจทางธุรกิจ 

6. ประเภทของการตัดสินใจ  
7. กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  
8. ระดับการจัดการในองค์กรและประเภทของปัญหา  
9. การน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนในการตัดสินใจ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และสามารถแยกแยะประเภทของปัญหา 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหา 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และสามารถแยกแยะประเภทของการตัดสินใจ 

6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนในการ
ตัดสินใจ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

6. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

7. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

8. ถามตอบในชั้นเรียน 

9. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

10. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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สื่อการเรียนการสอน 

4. เอกสารประกอบการสอน 

5. โปรแกรมน าเสนอ 

6. แบบฝึกหัด 
 

การวัดและประเมินผล 

4. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

5. ประเมินผลจากการฝึกท าแบบฝึกในชั้นเรียน 

6. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ 
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บทท่ี 2 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 

 ในการด าเนินงานธุรกิจมีการตัดสินใจเกิดข้ึนตลอดเวลา การศึกษาถึงความหมาย ขั้นตอน
กระบวนการตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างระดับการจัดการกับการติดสินใจ จะท าให้สามารถเห็น
แนวทางการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2.1. ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ 

 ผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจซึ่งโดยส่วนใหญ่จะหมายถึงผู้บริหารจะต้องท าการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ
หรือวางแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกวัน เช่น 

- การวางแผนการผลิต  
- การหาจุดคุ้มทุน  
- การพิจารณาโครงการลงทุน   

- การตัง้ราคาขายสินค้า  
- การหาส่วนผสมทางการผลิต เป็นต้น  

 แผนงานเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ผู้ตัดสินใจจะต้องตัดสินใจแก้ไข ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ บางปัญหาผู้ตัดสินใจมีข้อมูลและสารสนเทศครบถ้วน ท าให้ทราบถึง
ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แต่บางปัญหาที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยการประมาณหรือการ
คาดคะเน จากประสบการณ์ของผู้บริหารเอง 

2.1.1. ประเภทของปัญหา 

  ปัญหาสามารถแบ่งออกได้เป็น   3 ประเภท (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553)  ได้แก ่ปัญหา
แบบมีโครงสร้าง ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง และปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง  

1)  ปัญหาแบบมีโครงสร้าง (Structured Problem)  
เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนแน่นอน หรือ สามารถจ าลองปัญหาได้ด้วยสูตร

ทางคณิตศาสตร์ (แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์) และแทนค่าในสูตรจนสามารถค านวณหาค าตอบได้อย่าง
ชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัญหาที่ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลและสารสนเทศประกอบการตัดสินใจอย่าง
ครบถ้วนและสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้โดยการเขียนโปรแกรม  

เช่น ปัญหาการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง หากผู้ตัดสินใจทราบปริมาณความต้องการที่แน่นอน 
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย และจุดสั่งซื้อสินค้า ผู้ตัดสินใจก็
สามารถค านวณหาผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอน 
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2) ปัญหาที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Problem) 
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาวิธีการแก้ไขได้อย่างชัดเจนและแน่นอน ไม่สามารถจ าลองได้ด้วยสูตร

ทางคณิตศาสตร์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัญหาที่ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลและสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการ
แก้ไขปัญหา จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ  

เช่น ปัญหาการเลือกลงทุนกับหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้ตัดสินใจลงทุนไม่สามารถ
ทราบได้แน่นอนว่าหุ้นที่ต้องการลงทุนจะให้ผลตอบแทนสูงสุดหรือไม่เมื่อถึงสิ้นปี 

3) ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Problem)  
เป็นปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนมากจะไม่เกิดซ้ าและไม่มีกระบวนการด าเนินการมาตรฐาน 

หรือ เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เหลือจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือความ
ช านาญในการตัดสินใจแก้ปัญหา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้แค่การสนับสนุนเท่านั้น  

เช่น จากปัญหาการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง ผู้ตัดสินใจไม่สามารถทราบปริมาณความต้องการ
สินค้าท่ีแน่นอนได้ ก็จะไม่สามารถค านวณหาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการ
คาดการณ์ปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตการพัฒนาในด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) อาจจะช่วยให้การตัดสินใจประเภทนี้มีคุณภาพมากข้ึนได้ 
ระดับการจัดการในองค์กรและประเภทของปัญหา ปัญหาทั้ง 3  ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น ในแง่

ของระดับการจัดการในองค์กรแล้ว ผู้บริหารในแต่ละระดับอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาทั้ง 3 ประเภท แต่ละ
ประเภทในแต่ละระดับก็จะแตกต่างกันออกไป 

เมื่อองค์กรต้องเผชิญปัญหา ผู้ที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหา บ่อยครั้งที่ปัญหามี
ทางเลือกให้แก้ไขปัญหาหลายทางเลือก ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการด าเนินธุรกิจ 

2.2. การตัดสินใจทางธุรกิจ 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติจากทางเลือกต่าง 
ๆ ตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ (Sharda et. Al, 2014)  

2.2.1. ลักษณะของการตัดสินใจทางธุรกิจ 

 การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Decision Making) เป็นการตัดสินใจที่ทุก ๆ องค์กร
ล้วนให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ การตัดสินใจ
ทางธุรกิจมักจะเกี่ยวข้องกับลักษณะต่าง ๆ (Sharda et. Al, 2014) ดังนี้ 

- เป็นการตัดสินใจที่สามารถท าได้โดยล าพัง หรือร่วมกันตัดสินใจเป็นกลุ่มได้ 
- การตัดสินใจเป็นกลุ่มก็สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้เช่นกัน 

- ผู้ที่ตัดสินใจสนใจในวิเคราะห์จากการจ าลองสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
- เป็นการตัดสินใจที่อาจมีวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจหลายประการที่ขัดแย้งกัน 



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ 27 

 

- มีแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจหลายทางเลือก 

- การทดลองในสถาณการณ์จริงอาจจะส่งผลทางลบท าให้ต้องพิจารณาทางเลือกท่ี
เหมาะสมที่สุด 

- ผลของการตัดสินใจในปัจจุบัน จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพยากรณ์เรื่องต่าง ๆ ใน
การด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

- เป็นการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงแฝงอยู่ด้วยเสมอ เนื่องจากทัศนคติของผู้ตัดสินใจแต่
ละคนนั้นแตกต่างกัน 

- ปัจจัยแวดล้อมการตัดสินใจ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

- เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจมีผลต่อผลการตัดสินใจและการด าเนินงาน 

  โดยที่ผู้ตัดสินใจมักจะตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์แบบ What-if กับสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เป็นการตัดสินใจที่เสมือนกับการทดลองเพ่ือต้องการดูผลที่จะเกิดขึ้น แต่ในลักษณะนี้
เป็นการทดลองในสถานการณ์จริง ดังนั้นการตัดสินใจจึงสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ เรียกลักษณะการ
ตัดสินใจเช่นนี้ว่าเป็นการ “ลองถูก – ลองผิด” นั่นเอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการตัดสินใจมีเงื่อนไขเพียง
อย่างเดียวให้พิจารณา 

2.2.2. ประเภทของการตัดสินใจ 

 ประเภทของการตัดสินใจสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553) คือ 

1) จ าแนกตามจ านวนผู้ตัดสินใจ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ การตัดสินใจโดยมีผุ้
ตัดสินใจคนเดียว  และ การตัดสินใจแบบมีผู้ตัดสินใจเป็นกลุ่ม ซึ่งจะใช้ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจต่างชนิดกัน 

2) จ าแนกตามโครงสร้างของปัญหา จ าแนกได้ตามปัญหา ได้ 3 ประเภท คือ การตัดสินใจ
แบบมีโครงสร้าง การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง และการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง  

3) จ าแนกตามลักษณะการบริหารงานในองค์กร จ าแนกได้ 3 ประเภท คือ การตัดสินใจ
ระดับปฏิบัติการ การตัดสินใจระดับกลางเพ่ือควบคุม และการตัดสินใจระดับผู้บริหาร
เพ่ือวางกลยุทธ์ 

  ในยุคเริ่มแรกขอฃการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนั้น Gorry และ 
Scott-Morton (1971, อ้างถึงใน Sharda et. Al, 2014: 41) ได้เสนอกรอบแนวคิดในการตัดสินใจของ
องค์กรในรูปแบบตารางเมทริกซ์ขนาด 3 คูณ 3 ตารางที่ 2.1 ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ มิติแรกตามแนวตั้ง 
คือประเภทของการตัดสินใจตามโครงสร้างของปัญหา และอีกมิตตามแนวนอน คือ ระดับการบริหารงานใน
องค์กร 
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ตารางที่ 2.1 กรอบแนวคิดของการตัดสินใจ  

ประเภทของ 
การตัดสินใจ 

ระดับการบริหารงานในองค์กร 
ระดับปฏิบัติการ ระดับกลางเพื่อควบคุม ระดับผู้บริหารเพื่อกลยุทธ์ 

มีโครงสร้าง บัญชีลูกหนี้ 
บัญชีเจ้าหนี้ 
รับค าสั่งซื้อ 

การวิเคราะห์งบประมาณ 

การพยากรณ์ระยะสั้น 

รายงานบุคลากร 

การตัดสินใจสร้างหรือซื้อ 

การจัดการทางการเงิน 

การลงทุนกลุ่มหลักทรัพย์ 
การหาที่ตั้งคลังสินค้า 

ระบบกระจายสินค้า 

กึ่งโครงสร้าง การจัดตารางการผลิต 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การประเมินสินเชื่อ 

การเตรียมงบประมาณ 

การจัดผังโรงงาน 

การวางแผนโครงการ 

การออกแบบระบบ
ผลตอบแทน 

การจัดกลุ่มสินค้าคงคลัง 

การสร้างโรงงานใหม่ 
การควบรวมกิจการ 

การวางแผนสินค้าใหม่ 
การวางแผนค่าตอบแทน 

การประกับคุณภาพ 

นโยบายบริหารงานบุคคล 

การวางแผนสินค้าคงคลัง 
ไม่มีโครงสร้าง การซื้อซอฟต์แวร์ 

การอนุมัติเงินกู้ 
การเลือกปกนิตยสาร 

การเจรจาต่อรอง 
การรับสมัครผู้บริหาร 

การจัดซื้อฮาร์ดแวร์ 

การวิจัยและพัฒนา 

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
การวางแผนกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 (ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Sharda et. Al, 2014) 

2.3. กระบวนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

 การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ล้วนต้องการการตัดสินใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หรือเชิงกลวิธี ทั้งนี้เพ่ือให้แผนงานเหล่านี้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด และปัจจุบันหลายองค์กรยอมรับว่า 
ระบบสารสนเทศสามารถช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 การตัดสินใจจัดว่าเป็นระยะ (Phase) หนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem Solving 

Process) ของมนุษย์กล่าวคือ เมื่อพบว่ามีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึนจะต้องมีการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีที่สุด
เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.3.1. กระบวนการตัดสินใจ  

 กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process) คือ การก าหนดขั้นตอนในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วนการก าหนดขั้นตอนตั้งแต่ข้ันแรกจนถึง
ขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
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รูปแบบของกระบวนการตัดสินใจอาจแตกต่างกันไป กล่าวคือ อาจมีจ านวนขั้นตอนแตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควรของผู้เชี่ยวชาญ โดย Herbert A. Simon (1977, อ้างถึงใน Sharda et. 
Al, 2014: 73-74) ได้แบ่งกระบวนการตัดสินใจออกเป็น 3 ขั้นตอน ตามภาพที่ 2.1 

 

ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองกระบวนการตัดสินใจ  

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Sharda et. Al, 2014) 
 

2.3.2. กระบวนการแก้ไขปัญหา 

 ในแรกเริ่ม Simon ได้เสนอกระบวนการตัดสินใจไว้ 3 ระยะ คือ ระยะ (Intelligence 

phase) ระยะ (Design phase) และระยะ (Choice phase) ในภายหลังจึงเพ่ิมระยะที่ 4 คือระยะน าไปใช้ 
(Implementation phase) เพ่ิมข้ึนมา  

Implementation Phase

น าทางเลือกไปใช้

Choice Phase

ประเมินทางเลือก 
วิเคราะห์ความอ่อนไหว เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด

Design Phase

-สร้างแบบจ าลอง
-ออกแบบทางเลือก

-ระบุเกณฑ์ในการเลือก
-วัดผลลัพธ์จากทางเลือก

Intelligence Phase

-ระบุเป้าหมายองค์กร
-ค้นหาและรวบรวมข้ันตอน

-ระบุปัญหา
-ระบุผู้รับผิดชอบปัญหา

-จัดประเภทปัญหา
-แจกแจงปัญหา
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 ต่อมา  George Huber   ได้น ามารวมเข้ากับกระบวนการแก้ไขปัญหา (Problem 

solving process) จึงท าให้การตัดสินใจและกระบวนการแก้ไขปัญหารวมแล้วมีจ านวนทั้งหมด 5 ขั้นตอน 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553)   โดยมีข้ันตอนเพ่ิมขึ้นมา 1 ขั้นตอน คือ Monitoring phase ดังภาพที่ 2.2 
แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการแก้ปัญหา 

  

 

ภาพที่ 2.2 แผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการแก้ปัญหา 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553) 
 

2.3.3. ระยะที่ 1  การใช้ความคิด  (Intelligence Phase) 
 ประกอบด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา โดยศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหา ประเมินผลที่จะ

เกิดข้ึนหากไม่ท าการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของปัญหา เพ่ือสร้างแบบจ าลองที่ใช้อธิบาย
ลักษณะและสาเหตุของปัญหา โดยอาจใช้การจ าแนกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยและคิดวิธีการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งผลที่ได้รับจากข้ันตอนนี้ เรียกว่า “Decision Statement” หรือ “การระบุปัญหา” นั่นเอง สิ่งส าคัญคือ 
ต้องท าการจ าแนกสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาก่อนท าการแก้ไข ไม่ควรแก้ไขที่ปลายเหตุ  

 ในระยะนี้เป็นระยะแรกของกระบวนการตัดสินใจ ระยะนี้เกี่ยวกับการตรวจทาน
สภาพแวดล้อม อาจจะเป็นระยะตามช่วงเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะนี้
จะมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ 

 การระบุปัญหาหรือโอกาส (Problem or Opportunity Identification)  โดยเริ่ม
จากการตรวจทานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจ ตัวอย่างเช่น การ
จัดการสินค้าคงคลัง การจัดสรรงาน การแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ และพิจารณาว่าประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น

Monitoring Phase

Implementation Phase 

Choice Phase

Design Phase

Intelligence Phase

 

 

กระบวนการ 

ตัดสินใจ 

ของ Simon 

กระบวนการ 

แก้ปัญหา 

ของ Huber 
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ด าเนินการได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ ปัญหาจะเกิดข้ึนเมื่อมีความไม่พึงพอใจ
ต่อสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ ความไม่พึงพอใจ คือ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและสิ่งที่เกิดข้ึนจริง  

 ในระยะแรกนี้ ผู้ที่ต้องท าการตัดสินใจจะพยายามหาค าตอบในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) มีปัญหาเกิดขึ้นจริงหรือไม่  
2) ระบุอาการของปัญหา 

3) ประเมินความรุนแรงของปัญหา และ 

4) อธิบายออกมาเป็นเชิงประจักษ์ 
 บางครั้งในโลกแห่งความเป็นจริง สิ่งที่เข้าใจว่าคือปัญหาแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นแค่

อาการเท่านั้น เช่น ต้นทุนสูงที่จริงคืออาการจากปัญหาที่เก็บสินค้าคงคลังไว้มากเกินไป เป็นต้น  
 การระบุปัญหานั้นสามารถท าได้โดยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลผลิตของ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลผลิตและสร้างแบบจ าลองขึ้นจากข้อมูลจริง การเก็บรวมรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ในแบบจ าลองและพยากรณ์ข้อมูลอนาคตให้ได้นั้นคือขั้นตอนที่ยากท่ีสุดในการวิเคราะห์ 
เนื่องจากปัญหาต่อไปนี้ 

1) ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ อาจจะท าให้แบบจ าลองที่พยายามสร้างขึ้นมา
ไม่ถูกต้องได้ 

2) การได้มาซึ่งข้อมูลนั้นมีต้นทุนสูง 
3) ข้อมูลที่ได้มาอาจไม่ถูกต้อง หรือขัดเจนเพียงพอ 

4) การประมาณการข้อมูลนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลมากเกินไป 

5) ข้อมูลอาจจะไม่ปลอดภัย 

6) ข้อมูลที่ส าคัญและส่งผลต่อการวิเคราะห์นั้นอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

7) อาจจะมีข้อมูลปริมาณมากเกินไป 

8) ข้อมูลและผลลัพธ์อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปตามเวลา ควรมีการค านึงถึง
มูลค่าของเงินตามเวลา 

9) การวิเคราะห์จะต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าข้อมูลในอนาคตไม่แตกต่างจะ
ข้อมูลในปัจจุบัน ถ้าไม่เช่นนั้น จะต้องระบุและประมาณการปัจจัยที่จะมี
ผลกระทบและน ามาร่วมวิเคราะห์ในแบบจ าลองด้วย 

 เมื่อการสืบสวนเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วจึงจะวิเคราะห์ได้ว่าปัญหาเกิดข้ึนจริงหรือไม่ และ
เกิดข้ึนที่ใด และมีระดับความส าคัญมากเพียงใด แล้วจึงสรุปถึงประเด็นของปัญหาทั้งหมดได้ เพ่ือ
ด าเนินการในขั้นต่อไป 

 การจัดประเภทปัญหา (Problem classification) เป็นการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือระบุ
ประเภทของปัญหา ถ้าหากเป็นปัญหาที่อยู่ในประเภทที่ถูกระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว จะสามารถน าวิธีการและ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาประเภทนั้นที่เป็นมาตรฐานและก าหนดไว้แล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ทันที ถ้าหาก
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ปัญหานั้นอยู่ในประเภทที่ไม่เคยถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า หรือเป็นปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง จะต้อง
ด าเนินการในขั้นต่อไป 

 การแจกแจงปัญหา (Problem decomposition) จะถูกด าเนินการเมื่อปัญหามีความ
ซับซ้อนมาก ถ้าปัญหามีความซับซ้อนมาก ปัญหาควรได้รับการแจกแจงเป็นปัญหาย่อย ๆ เพ่ือให้แก้ปัญหา
ได้ง่ายขึ้นจากการแก้ปัญหาย่อยทีละประเด็น เมื่อปัญหามีปัญหาย่อยเป็นทั้งปัญหาแบบมีโครงสร้างและไม่
มีโครงสร้างผสมกัน จะเรียกปัญหาชนิดนี้ว่า ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง 

 การระบุผู้รับผิดชอบปัญหา (Problem ownership)  ในระยะที่ 1 การใช้ความคิดนี้
นั้น สิ่งที่ส าคัญนอกเหนือไปจากการระบุปัญหาแล้วคือการระบุเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบปัญหา การระบุ
ผู้รับผิดชอบปัญหานั้น ไม่ได้ท าเพ่ือระบุว่าใครถูกต้องหรือใครผิดหรือใครเป็นผู้ก่อปัญหา แต่เป็นการระบุ
เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ซึ่งควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง เช่น 
บางครั้งมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าผู้ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่ใช่ตัว
องค์กรเอง ดังนั้นปัญหาที่เกิดกับองค์กรที่แท้จริงคือ วิธีการรับมือกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง เมื่อทราบ
ปัญหาเช่นนี้แล้วควรระบุว่าหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องและเป็นผู้ดูแลปัญหา ในบางครั้งบางปัญหาเกี่ยวข้อง
กับหลายฝ่ายในองค์กรท าให้ไม่สามารถระบุว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบได้ทันที ในกรณีเช่นนี้ควรมีการ
มอบหมายใช้ขัดเจนว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

 เมื่อสามารถระบุปัญหา อาการ ความส าคัญ ประเภทของปัญหา และผู้รับผิดชอบปัญหา
ได้แล้ว ในระยะที่ 1 การใช้ความคิดนี้ จะสิ้นสุดเมื่อน าข้อมูลของปัญหาทั้งหมดมาสรุปและประกาศออกมา
อย่างเป็นทางการ 

2.3.4. ระยะที่ 2 การออกแบบ (Design Phase) 
 เป็นระยะทีส่ร้างและวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ โดยทางเลือกท่ีสร้างข้ึนมาจะต้อง

มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาให้ได้ประโยชน์สูงสุด และในขั้นตอนนี้ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการตดัสินใจ  

 ในขั้นตอนนี้อาจมีการสร้างแบบจ าลอง (Model) แผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ 
(Decision Tree) หรือตารางการตัดสินใจ (Decision Table) ก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการพัฒนาทางเลือกใน
การตัดสินใจ 

  ระยะที่ 2 นี้เกี่ยวข้องกับการค้นหา พัฒนา และวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งครอบคลุมถึงการท าความเข้าใจปัญหา และการทดสอบทางเลือกเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของแต่ละทางเลือก  ในระยะนี้จะจัดท าแบบจ าลอง (model) ทดสอบ และตรวจสอบความถูกต้อง 
  แบบจ าลอง (model) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ (DSS) และ Business Intelligence (BI) ในระบบ DSS มักจะมีแบบจ าลองอย่างน้อยหนึ่งแบบ 
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แบบจ าลองคือการน าความเป็นจริงหรือบางส่วนจากความจริงมาน าเสนอในรูปแบบที่ใช้งานง่ายขึ้น โดย
ตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจออกไป  
  แบบจ าลองส่วนใหญ่จะสร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อ่ืนๆ โดยที่แบบจ าลองมีประโยชน์ดังนี้ 

1) สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือค่าของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู๋ในแบบจ าลองได้ 
เพ่ือทดลองดูผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งง่ายกว่าเปลี่ยนระบบจริง 

2) แบบจ าลองไม่ข้ึนอยู่กับเวลาเหมือนของจริงที่ต้องรอเวลาจึงจะทราบผลการ
ด าเนินงาน 

3) ต้นทุนในการวิเคราะห์ต่ ากว่าต้นทุนของการทดลองในระบบจริง 
4) ต้นทุนความผิดพลาดจากการลองผิดลองถูกต่ ากว่าการทดลองใช้ในระบบจริง 
5) แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ช่วยให้สามารถจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

มากมายมหาศาล เพ่ือใช้เป็นทางเลือกหรือพิจารณาในการตัดสินใจ 

6) บางเรื่องมีแบบจ าลองส าเร็จรูปจัดจ าหน่ายพร้อมใช้งานได้ทันที 
 แบบจ าลองสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบจ าลองเชิงบรรทัดฐาน และ

แบบจ าลองเชิงบรรยาย 

1) แบบจ าลองเชิงบรรทัดฐาน (Normative model) เป็นแบบจ าลองท่ีท าการวิเคราะห์
เพ่ือค้นหาและเสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด โดยจะต้องท าการพิจารณาทุกทางเลือกท่ี
มีและประเมินว่าทางเลือกได้ที่ดีที่สุดที่ตรงตามความต้องการ หรือ เรียกอีกอย่างว่า 
การหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) ซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 
หาทางเลือกท่ีให้ค่าตรงตามเป้าหมายสูงที่สุด หาทางเลือกท่ีให้ค่าอัตราส่วน
เป้าหมายต่อต้นทุนสูงที่สุด หรือ หาทางเลือกท่ีต้นทุนต่ าที่สุด  
ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ใช้แบบจ าลองเชิงบรรทัดฐาน เช่น การใช้ทฤษฎีแถวคอย เพ่ือ
หาต้นทุนของการเปิดช่องให้บริการที่ต่ าท่ีสุด การวิเคราะห์เส้นทางขนส่งเพื่อหา
เส้นทางขนส่งสินค้าที่ต้นทุนต่ าที่สุด เป็นต้น 

2) แบบจ าลองเชิงบรรยาย (Descriptive model) เป็นแบบจ าลองท่ีใช้การบรรยายสิ่ง
ต่าง ๆ ตามที่เป็น โดยใช้หลักคณิตศาสตร์  ส่วนใหญ่แบบจ าลองเชิงบรรยายจะ
น ามาใช้ใน DSS เมื่อต้องการทราบผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลน าเข้าและ
กระบวนการต่าง ๆ โดยท าเป็นทางเลือกและผลการวิเคราะห์ของแต่ละทางเลือกที่
แตกต่างกัน โดยไม่เสนอแนะทางเลือกท่ีดีที่สุด หรือ ไม่รับรองกว่าทางเลือกใดจะ
เหมาะสมที่สุด โดยมักใช้ค าว่า ทางเลือกท่ีพอใจที่สุด (Satisfactory)  แทน เทคนิคที่
ใช้จะเป็นการสร้างสถานการณ์สมมติ (Scenarios)  
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ใช้แบบจ าลองเชิงบรรยาย เช่น การวางแผนทางการเงินของ
โครงการลงทุน การใช้ตัวแบบมาร์คอฟ เป็นต้น 

  การสร้างแบบจ าลองทางธุรกิจเพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจโดยใช้ 
Microsoft Excel จะอธิบายโดยละเอียด และฝึกปฎิบัติในเนื้อหาบทท่ี 11 

  เมื่อได้แบบจ าลองแล้วสิ่งต่อไปที่ต้องค านึงถึงคือ เกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือก 
(Criteria for choices) Simon (1977, อ้างถึงใน Sharda et. Al, 2014 ) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อองค์กรหรือ
บุคคลต้องตัดสินใจ พวกเขามักจะ"เลือกทางออกท่ีเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด แม้ว่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด" 
ค าว่า การท าให้พึงพอใจ (satisficing) หมายถึง เมื่อผู้ตัดสินใจได้ตั้งความปรารถนา เป้าหมาย หรือระดับ
ผลการด าเนินงานที่ต้องการ แล้วค้นหาทางเลือกต่าง ๆ ไปจนกระทั่งพบทางเลือกที่ได้ตามระดับที่ตั้งไว้ 
สาเหตุที่เน้นทางเลือกท่ีน่าพึงพอใจมากกว่าทางเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากการตัดสินใจมักจะต้องท าในเวลาที่
จ ากัด โอกาสที่จะได้ค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะใช้เวลานาน และผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างทางเลือก
ที่น่าพึงพอใจกับทางเลือกท่ีดีที่สุดนั้นอาจจะต่างกันไม่มาก ท าให้ทางเลือกท่ีพึงพอใจได้รับการเลือก
บ่อยครั้ง ดังนั้นก่อนการตัดสินใจผู้ที่ตัดสินใจต้องตั้งเป้าหมายของทางเลือกที่ต้องการและก าหนดว่า
ทางเลือกท่ีน่าพึงพอใจนั้นต้องอยู่ในระดับใด 

  จากนั้นจึงออกแบบละพัฒนาทางเลือก (Developing alternatives) ถ้าใช้ 
Optimization model หรือแบบจ าลองส าหรับหาทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น สามารถใช้แบบจ าลองสร้าง
ทางเลือกให้ได้โดยอัตโนมัติ แต่ในสถานการณ์จริงส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถสร้างทางเลือกแบบอัตโนมัติได้ ผู้
ตัดสินใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสร้างทางเลือกเอง  การสร้างและพัฒนาทางเลือกนั้นเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะ
เวลานาน ต้องใช้การเสาะหา และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการระดมสมองผ่านระบบสนับสนุนเพื่อการ
ตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS) เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีหลายหลาย ที่เป็นไปได้ แล้วตรงตามเป้าหมายของการ
แก้ปัญหา บางครั้งการค้นพบทางเลือกมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจเช่นกัน  
  การคัดทางเลือกท่ีดีให้คงอยู่นั้นจึงมีความส าคัญพอ ๆ กับการไม่คัดทางเลือกท่ีดีทิ้งไป 
ดังนั้นการพัฒนาทางเลือกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหลังจากได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกแล้ว
เพ่ือช่วยประเมินแต่ละทางเลือกข้ันต้นและลดทางเลือกไม่ให้มีมากเกินไป และยังเป็นการระบุได้ว่า
ทางเลือกได้มีความเป็นไปได้มากกว่า 
  เมื่อพัฒนาทางเลือกมาแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างในระยะนี้คือ การวัดผลลัพธ์ของทางเลือก 
(Measuring outcome) การวัดผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกนั้นส่วนใหญ่ใช้เป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นค่า
ในการวัด ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายคือการท าให้เกิดก าไรสูงสุด ผลลัพธ์ที่ใช้วัดคือ จ านวนเงินก าไรสุทธิ 
หรือ ถ้าเป้าหมายคือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ผลลัพธ์ที่ใช้วัดอาจจะเป็นจ านวนครั้งที่ลูกค้าร้องเรียน 
หรือ จ านวนครั้งที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า หรือ ระดับความพึงพอใจที่วัดโดยใช้แบบส ารวจ 

  แต่ทั้งนี้ การตัดสินใจทางธุรกิจเกิดขึ้นเพราะเป็นการตัดสินใจเพ่ือการด าเนินงานที่ยังไม่
เกิดข้ึนในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นความเสี่ยง (risk) จึงเป็น
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สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเสี่ยง คือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทางเลือกท่ี
พัฒนาไว้อาจจะให้ผลลัพธ์แปรผันจากที่คาดการณ์ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ ดังนั้น เครื่องมือที่จะ
ช่วยในการน าความเสี่ยงมาร่วมพิจารณาคือ การสร้างสถานการณ์สมมติ  
  สถานการณ์สมมติ (Scenarios)  คือ ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของระบบใดระบบหนึ่งในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง สถานการณ์สมมติจะแสดงตัวแปรต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรืออาจรวมถึงเง่ือนไขท่ีใช้ในการตัดสินใจในแบบจ าลองที่สร้างขึ้น โดยจะสมมติเหตุการณ์ท่ี
สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตและค่าตัวแปรที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุการณ์นั้น และน าหลาย ๆ 
เหตุการณ์มาแสดงเปรียบเทียบกันให้ผู้ตัดสินใจสามารถน ามาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงที่คาดว่าแต่ละ
เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ประโยชน์ของการน าสถานการณ์สมมติมาใข้ มีดังต่อไปนี้ 

1) ช่วยในการระบุโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

2) เพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับการวางแผน 

3) ช่วยระบุประเด็นส าคัญที่ต้องคอยเฝ้าระวัง 
4) ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานของแบบจ าลอง 
5) ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถเห็นแง่มุมต่าง ๆ ได้จากแบบจ าลอง 
6) ช่วยตรวจสอบความอ่อนไหวของแต่ละทางเลือก 

  โดยปกติแล้วสถานการณ์สมมติที่ใช้ในทางปฏิบัตินั้น จะก าหนดเป็น สถานการณ์ท่ี
เลวร้ายที่สุด (Worst possible scenario) สถานการณ์ท่ีดีที่สุด (Best possible scenario) สถานการณ์ที่
มีโอกาสเกิดมากท่ีสุด (Most likely scenario) และสถานการณ์โดยทั่วไป (Average scenario) วิธีการนี้
จะกล่าวถึงในเนื้อหาบทที่ 12 

2.3.5. ระยะที่ 3 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Choice Phase) 
 เป็นระยะของการค้นและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้จากการออกแบบและคัดเลือก

ให้เหลือทางเลือกเดียว โดยผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ ทางเลือกเพ่ือการน าไปใช้จริงในการแก้ไขปัญหา  
 ระยะการเลือกทางเลือกนั้นเป็นระยะที่ส าคัญมากในกระบวนการตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหา เนื่องจากเป็นระยะที่จะน าผลไปปฏิบัติจริง ในระยะนี้ประกอบด้วย การประเมินทางเลือก การ
แนะน าวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแบบจ าลอง วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแบบจ าลอง หมายถึง ค่า
ของชุดข้อมูลที่ใช้แทนค่าในตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบจ าลอง วิธีการแก้ปัญหาที่เลือกจึงเป็นการระบุ
ทางเลือกหนึ่งทางเลือกจากท้ังหมดที่เตรียมไว้ 

 การประเมินทางเลือกในแบบจ าลองนั้น สามารถใช้วิธีการศึกษาส านึก (Heuristic 

approach) เช่น หลักการทั่วไป (Rule of thumb) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical techniques) 
เช่น การสร้างสูตรเพื่อแก้สมการ วิธีการข้ันตอนวิธี (Algorithm) เช่น กระบวนการท างาน แต่ถ้าทางเลือก
มีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย วิธีการที่ใช้ประเมินทางเลือกคือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
(Sensitivity analysis) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการเปลี่ยนค่าตัวแปรทีละน้อยเพื่อดูผลลัพธ์ ซึ่งวิธีการนี้จะ
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กล่าวถึงในเนื้อหาบทที่ 12 นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการค้นหาเป้าหมาย (Goal seek) เพ่ือใช้พิจารณาค่าตัว
แปรที่จะมีผลต่อการตัดสินใจ วิธีการนี้จะกล่าวถึงในเนื้อหาบทที่ 12 ทั้งสองวิธีการเรียกโดยรวมว่าการ
วิเคราะห์แบบ What-if ที่เป็นการตั้งค าถามต่อเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในแบบจ าลอง 

2.3.6. ระยะที่ 4 การน าไปใช้ (Implementation Phase) 
 การน าไปใช้เป็นระยะสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจของ Simon ในระยะนี้เป็นระยะที่

น าทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากระยะที่ 3 ไปลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจริง ซึ่งอาจจะประสบ
ความส าเร็จ หรืออาจจะประสบกับความล้มเหลวก็ได้ หากน าไปใช้แล้วล้มเหลว ก็อาจย้อนกลับไปสู่ระยะใด
ระยะหนึ่ง เพ่ือทบทวนกระบวนการใหม่ได้เสมอซึ่งเป็นกิจกรรมในระยะติดตามผล ตัวอย่างปัญหาที่เกิดใน
ระยะการน าไปใช้นี้ เช่น การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ระดับการให้ความสนับสนุนของผู้บริหาร การอบรม
พนักงาน เป็นต้น  

 ในระยะการน าไปใช้นี้ Simon เสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้จากการตัดสินใจที่ผ่านมาเพ่ือใช้ในการพัฒนาการตัดสินใจครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับระยะที่ 
5 การติดตามผลของ Huber 

2.3.7. ระยะที่ 5 การติดตามผล (Monitoring Phase) 
 การติดตามผล เป็นระยะสุดท้ายของกระบวนการแก้ไขปัญหาของ Huber ในระยะนี้ ผู้

ตัดสินใจจะท าการประเมินผลหลังจากน าแนวทางที่ได้เลือกแล้วไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หากผลลัพธ์ที่ได้
ไม่เป็นที่น่าพอใจจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุว่าเกิดข้ึนจากข้ันตอนใด หรือขาดสารสนเทศส่วนใดไปบ้าง เพ่ือ
น าไปปรับปรุงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

2.4. การน าระบบสารสนเทศมาสนับสนุนในกระบวนการตัดสินใจ 

 ในกระบวนการตัดสินใจนั้น แต่ละระยะของกระบวนการสามารถน าเทคโนโยลีสารสนเทศมา
สนับสนุนการท างานต่าง ๆ ของกระบวนการได้ตามภาพที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบระบบสารสนเทศต่าง 
ๆ ที่สนับสนุนการท างานในกระบวนการตัดสินใจและการสนับสนุนจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)  
 ระยะที่ 1 ระยะการใช้ความคิด เป็นระยะที่ศึกษาปัญหาต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การวิ่เคราะห์เพ่ือระบุปัญหา เทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานในระยะนี้ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ (MIS) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) การท าเหมืองข้อมูล 
(Data mining) เพ่ือใช้ในการตรวจตราข้อมูลเพ่ือมองหาสัญญาณของปัญหาจากข้อมูลที่มีภายในองค์กร
ทั้งนี้อาจจะรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง web mining หรือ generic algoritm การใช้การประมวลผลออนไลน์
เชิงวิเคราะห์ (Online Analytical Processing: OLAP) น ามาใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ต่าง ๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical information system: GIS

) สามารถน ามาใช้ร่วมกับระบบที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เพ่ือน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศให้เห็นในเชิงพ้ืนที่
เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละพ้ืนที่ ระบบจัดการความรู้ (Knowledge management: KMS) 
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สามารถน ามาใช้เพื่อหาลักษณะของปัญหาที่เคยเกิดข้ึนในอดีตและวิธีการแก้ปัญหาที่เคยปฏิบัติ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert System: ES) น ามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อาการและระบุปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละด้านในองค์กร ระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) 
เป็นแหล่งของข้อมูลภายในองค์กรที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ ในการค้นหาปัญหา 

 

ภาพที่ 2.3 การสนับสนุนของ DSS 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Sharda et. Al, 2014) 

 ระยะที่ 2 ระยะการออกแบบทางเลือก เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาทางเลือก และเกณฑ์ใน
การเลือกทางเลือก รวมถึงการพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
สามารถน า DSS มาช่วยในการท างานได้ เช่น แบบจ าลองพยากรณ์ทางการเงิน นอกเหนือไปจากการใช้ 
DSS แล้วเทคโนโลยีที่สามารถน ามาสนับสนุนการท างานในระยะนี้ได้ยังมี ES OLAP และการท าเหมือง
ข้อมูลที่สามารถน ามาค้นหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพ่ือใช้ในแบบจ าลอง ส่วนใหญ่ DSS จะรับรองการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ระบบ ES สามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเป็นเชิงคุณภาพได้ด้วย ส่วน
ระบบ KMS นั้นสามารถน ามาช่วยค้นหาว่าปัญหาทีพบเคยเกิดข้ึนหรือไม่และใครคือผู้เชี่ยวชาญในปัญหา
ดังกล่าว ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ระบบจัดการ
รายได้ ระบบ ERP และ ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ระบบทั้งหมด
นี้สามารถน ามาช่วยแสดงแนวทางและกระบวนการจัดการทางธุรกิจที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานและ
สถานการณ์สมมติที่สร้างขึ้น  ในกรณีที่ปัญหาต้องการการระดมสมองระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
กลุ่ม (Group Decision Support System: GDSS) จะช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและ
การท างานร่วมกัน (Collabolation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระยะที่ 3 ระยะการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ระบบ DSS สามารถช่วยสนับสนุนผ่านการ
วิเคราะห์แบบ What-if และการวิเคราะห์แบบ Goal seek หรือ ค้นหาเป้าหมาย รวมถึง การวิเคราะห์

ระยะการใช้ความคิด 

ระยะการออกแบบ 

ระยะการเลือกทางเลือก 

ระยะการน าไปใช้ 

ANN 
MIS 
Data mining, OLAP 
ES, ERP 
 
ESS, ES, SCM 
CRM, ERP, KMS 
Management Science 
ANN 
 
 
ESS, ES 
KMS, ERP 
 

DSS 
ES 
 
  
  
CRM 
SCM 
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สถานการณ์สมมติและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ในระยะนี้ระบบ KMS สามารถน ามาใช้ค้นหา
ประสบการณ์ที่มีในอดีตและวิธีการแก้ไข ระบบ CRM ERP และ SCM สามารถน ามาใช่ในการทดสอบ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ ระบบ ES สามารถน ามาใช้ประเมินทางเลือกรวมถึงแนะน าทางเลือกท่ี
เหมาะสมได้ และในการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบ GDSS ช่วยสนับสนุนการปรึกษาหารือระหว่างการ
ตัดสินใจได้ดี 
 ระยะที่ 4 ระยะการน าไปใช้  ระบบ DSS ยังคงมีความส าคัญในระยะนี้เนื่องจากสามารถใช้ในการ
สื่อสารผลการตัดสินใจ ค าอธิบาย และเหตุผลของการตัดสินใจ โดยจัดท ารายงานสนับสนุนทางเลือกท่ี
ตัดสินใจเพ่ือใช้ในการสื่อสารได้  หรือรายงานเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกเพ่ือท าความเข้าใจกับยบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ระบบ KMS ES ERP CRM และ SCM ยังคงมีบทบาทในระยะนี้เพ่ือใช้ติดตามผลการตัดสินใจที่
น าไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าระบบสารสนเทศสามารถข่วยสนับสนุนการตัดสินใจของธุรกิจได้
ตลอดกระบวนการตามบทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศนั้น โดยเฉพาะระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(DSS) ที่สามารถสนับสนุนได้ทุกระยะในกระบวนการตัดสินใจ 

2.5. บทสรุป 

 ในการด าเนินธุรกิจนั้นมักจะต้องเผชิญปัญหาเป็นเรื่องปกติ โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งปัญหาที่
ธุรกิจต้องเผชิญได้ 2 ประเภท คือปัญหามีโครงสร้าง ปัญหาไม่มีโครงสร้าง และปัญหากึ่งโครงสร้าง ซึ่งใน
การแก้ปัญหาธุรกิจนั้นอาจจะมีทางเลือกในการแก้ปัญหาได้มากกว่าทางเลือกเดียว ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ การตัดสินใจจึงมีบทบาทส าคัญในองค์กร การตัดสินใจใน
องค์กรธุรกิจนั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้หลายแบบ คือ การแบ่งตามจ านวนผู้ตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจ
คนเดียว หรือ การตัดสินใจเป็นกลุ่ม การแบ่งตามประเภทของปัญหา เป็น 3 ประเภท คือการตัดสินใจแบบ
มีโครงสร้าง แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบกึ่งโครงสร้าง และการแบ่งตามระดับการใช้งาน เป็น 3 ประเภท
เช่นกัน คือ ระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้การแบ่งประเภทการ
ตัดสินใจประเภทใด ระบบสารสนเทศที่สามารถน ามาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจก็จะต่างกันไปตาม
ประเภทนั้น ๆ โดยระบบ DSS จะเน้นการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ระบ
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจนั้นยังมีบทบาทที่ต่างไปตามระยะของกระบวนการตัดสินใจทั้ง 4 
ระยะคือ ระยะใช้ความคิดระบุปัญหา ระยะออกแบบตัวเลือกเพ่ือใช้แก้ปัญหา ระยะเลือกทางเลือกที่พึง
พอใจตามเป้าหมาย เพ่ือน าไปใช้ในระยะที่ 4 คือระยะการน าไปใช้ และในส่วนของกระบวนการแก้ปัญหา
จะเพ่ิมเติมระยะที่ 5 คือระยะการติดตามผล เพ่ือประเมินว่าทางเลือกที่น าไปแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างไรและบันทึกไว้เพ่ือปรับปรุงในการตัดสินใจครั้งถัดไป ระบบสารสนเทศท่ีน ามาช่วย
ในการตัดสินใจนั้นนอกจากระบบ DSS แล้วยังมีระบบอ่ืน ๆ ดังนี้ ระบบ ESS, ES, SCM, CRM, ERP, KMS 
Management Science, ANN, OLAP, data mining และ GDSS 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) อธิบายความหมายของปัญหา 

2) ปัญหามีกี่ประเภท อะไรบ้างอธิบาย 

3) ยกตัวอย่างปัญหาแต่ละประเภทที่ท่านต้องเผชิญและมีการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

ประเภท ความหมาย ตัวอย่าง 
ปัญหาแบบมีโครงสร้าง  

 

 

ปัญหาแบบไม่มี
โครงสร้าง 

 

 

 

ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง  

 

 

 

4) อธิบายความหมายของการตัดสินใจ 

5) การตัดสินใจมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
6) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหา การตัดสินใจ และระบบการจัดการในองค์กร 

7) กระบวนการตัดสินใจของ Simon มีก่ีระยะ อะไรบ้าง 
8) กระบวนการแก้ไขปัญหาของ Huber มีก่ีระยะ อะไรบ้าง 
9) จงวาดแผนภาพเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการแก้ไขปัญหา 

10) อธิบายระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการตัดสินใจในแต่ละระยะได้ 
- ระยะที่ 1 

- ระยะที่ 2 

- ระยะที่ 3 

- ระยะที่ 4 

11) จงเลือกปัญหาจากข้อ 1 และน ามาเขียนเป็นขั้นตอนตามกระบวนการแก้ไขปัญหาของ Huber 5 
ระยะ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- ปัญหาที่เลือก 

- ระยะที่ 1 

- ระยะที่ 2 

- ระยะที่ 3 

- ระยะที่ 4 

- ระยะที่ 5   
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 3 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ศึกษาความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. เหตุผลในการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ทางธุรกิจ 

3. วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. ความแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบประมวลผลรายการและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  

5. ชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

6. ความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

7. ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเหตุผลของการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ทางธุรกิจ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบสารสนเทศและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบ
ประมวลผลรายการและระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในชนิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทต่าง ๆ 

6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

11. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

12. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

13. ถามตอบในชั้นเรียน 

14. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

15. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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สื่อการเรียนการสอน 

7. เอกสารประกอบการสอน 

8. โปรแกรมน าเสนอ 

9. แบบฝึกหัด 
 

การวัดและประเมินผล 

7. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

8. ประเมินผลจากการฝึกท าแบบฝึกในชั้นเรียน 

9. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ 
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บทท่ี 3 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 การตัดสินใจทางธุรกิจนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ในการตัดสินใจ
จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และแบบจ าลองในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง มาเพ่ือใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูล และประมวลผลผล
ทางเลือกในการตัดสินใจนั้น จะช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และธุรกิจยังสามารถเลือกแบบจ าลองในการตัดสินใจได้หลายวิธีเพ่ือน าเสนอ
ทางเลือกท่ีหลากหลายประกอบการตัดสินใจ 

3.1. ความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ท าหน้าที่
ตัดสินใจจากทางเลือกที่ได้จากการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่รวบรวมมาประมวลผลและวิเคราะห์ร่วมกับ
แบบจ าลองในการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง (Sprague and Carlson, 1982; 

Sauter, 2010; Turban el.al, 2007; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553) 
 ในเริ่มแรกนั้นค าว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ Decision Support System (DSS) นั้นได้รับ
การนิยามว่าเป็นระบบที่ตั้งใจน ามาสนับสนุนการตัดสินใจการการบริหารจัดการของผู้ตัดสินใจ ในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหากึ่งโครงสร้าง (semi-structured decision) และไม่มีโครงสร้าง (unstructured 

decision) ซึ่งในค านิยามนี้นั้นไม่ได้ระบุออกมาอย่างชัดเจนว่า “ระบบ” ที่ใช้จะต้องเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์แต่ก็เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถท างานออนไลน์ และแสดงผลลัพธ์ใน
รูปแบบกราฟิกได้ (Sharda, et.al., 2014) ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ามากขึ้น ค าว่าระบบ
ครอบคลุมถึงทั้งเทคโนโลยีเวบ็ไซต์และอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 

3.1.1. คุณลักษณะของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 จากความหมายในข้างต้น สามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจได้ 3 อย่าง ดังนี้ 
1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะรวบรวมข้อมูล (Data) จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น 

เมื่อมีการพิจารณาสินเชื่อ ระบบจะสามารถรับข้อมูลประวัติของผู้มาขอกู้ท่ีได้จาก
แบบฟอร์ม และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเครดิตบูโรของ บริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ ากัด ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลจากภายนอกองค์กรได้ด้วย 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะรวบรวมแบบจ าลอง (Model) ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ทางธุรกิจ อาจะเป็นแบบจ าลองวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ ตารางการตัดสินใจ หรือ 
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แม้แต่โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neuron network) เพ่ือประมวลผลข้อมูล
จ านวนมากที่รวบรวมมาได้ให้เป็นสารสนเทศท่ีพร้อมใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

3) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะมีส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (User interface) ที่ใช้งานง่าย
และมีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ได้ ข้อมูลจ านวนมหาศาลที่น ามาผ่านการประมวลผลนั้น จะ
ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบสรุปและเข้าใจง่าย โดยอาจจะแสดงภาพรวม 3-4 หน้าต่างเล็กๆ 
ภายในหน้าจอเดียว ซึ่งในแต่ละหน้าจอนั้นบางระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรูปแบบการ
น าเสนอและเจาะลึก (Drill down) ดูรายละเอียดข้อมูลที่มากข้ึนได้ด้วย 

3.2. เหตุผลในการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ทางธุรกิจ 
 การตัดสินใจนั้นมีอยู่คู่กับการด าเนินธุรกิจเป็นปกติมาก่อนที่ธุรกิจจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าธุรกิจไม่มีความจ าเป็นจะต้องน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมา
ประยุกต์ใช้ การน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้นั้น จะได้ประโยชน์กับองค์กรอย่างมากเมื่อในองค์กร
พบปัญหาเหล่านี้ 1) ผู้บริหารผู้จัดการหรือพนักงานใช้เวลานานมากในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้ 2) การ
ประชุมของฝ่ายบริหารเยิ่นเย่อเสียเวลาไปกับการถกเถียงว่าข้อมูลและสารสนเทศที่น าเสนอในที่ประชุมมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือได้หรือไม่ 3) เวลาที่ฝ่ายบริหารเห็นรายงานประจ าเดือนต่าง ๆ แล้วเกิดความ
ประหลาดใจในข้อมูลที่เห็นหรือไม่เหมือนตามท่ีคาดการณ์ไว้  4) การตัดสินใจขององค์กรมักจะอ้างอิงจาก
หลักฐานเอกสารชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากกว่าที่จะได้ใช้หลักฐานเอกสารสารสนเทศที่เหมาะสมกับปัญหานั้น ทั้ง
ที่มีการเก็บข้อมูลไว้อย่างสม่ าเสมอ ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทั้งท่ีองค์กรมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
แต่กลับขาดการน าข้อมูลที่เก็บไว้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีเช่นนี้ การน าระบบสนับสนุน
การตัดสินใจมาใช้จะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างแน่นอน 

  นอกจากปัญหาภายในองค์กรแล้วสภาพแวดล้อมการแข่งขันภายนอกกดดันให้ธุรกิจในปัจจุบันมี
แรงจูงใจให้น าระบบสนับสนุนการตัดสินใจเข้ามาใช้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 

3.2.1. เหตุผลในส่วนของสารสนเทศ 
1) ข้อมูลและสารสนเทศสามารถหามาได้ง่าย รวดเร็ว และต่อเนื่องมากข้ึน 

2) ผู้น าองค์กรมีความต้องการที่จะท าการตัดสินใจอยู่บนข้อเท็จจริง 

3.2.2. เหตุผลในส่วนของเวลา 
1) การตัดสินใจภายใต้เวลาที่จ ากัด 

3.2.3. เหตุผลในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
1) สภาพการณ์ในการตัดสินใจมีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอนมากข้ึน 

2) อุปสงค์ของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
3) กฎ ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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3.2.4. เหตุผลในส่วนของทรัพยากรในการตัดสินใจ 
1) ทรัพยากรบุคคลเช่นผู้เชี่ยวชาญอยู่ต่างสถานที่กัน 

2) คู่แข่งสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันได้ 
3) การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรและลูกค้าท าให้ความต้องการใช้สารสนเทศมีเพ่ิมมากขึ้น 

4) จ านวนทางเลือกในการแก้ไขปัญหามีมากข้ึน 

3.2.5. เหตุผลในส่วนของเทคโนโลยี 
1) เครื่องมือในการวิเคราะห์ใช้งานง่ายมากขึ้น 

2) ผู้บริหารระดับสูงมีความคุ้นเคยและพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มากข้ึนกว่าสมัยก่อน 

3) การประมวลผลทางไกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการท างานสะดวกสบายมากข้ึน 

4) ระบบ ERP และ POS และคลังข้อมูล ท าให้มีข้อมูลที่พร้อมน ามาวิเคราะห์มากข้ึน 

5) ระบบฐานข้อมูลสามารถเชื่อมต่อข้ามระบบได้ง่ายขึ้น 

6) เครื่องมือในการวิเคราะห์มีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงความสามารถในการจดจ ารูปแบบ 
(Pattern recognition) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 

3.3. วิวัฒนาการของระบบสารสนเทศและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) มีวิวัฒนาการมาจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (MIS) ในองค์กร
ต่าง ๆ  เริ่มมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลงานต่าง ๆ  ในธุรกิจมาก่อนที่จะมีการน าแนวคิด 
ทฤษฎี และพัฒนา DSS มาใช้กันอย่างแพร่หลาย 

แดเนียล พาวเวอร์ (2007, 2008) ได้รวบรวมช่วงเวลาส าคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจไว้
อย่างละเอียด ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลามาเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการได้ดัง ตารางที่ 3.1 

3.3.1. วิวัฒนาการในระยะแรก 
ในช่วงแรกที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มพัฒนานั้นยังเป็นช่วงของการพัฒนาฮาร์ดแวร์เป็น

หลักเม่ือเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มสามารถท างานอัตโนมัติได้มากข้ึนในช่วงปี 1951 เริ่มมีการน าเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลส านะโนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาแทนการใช้บัตรเจาะรูซึ่ง
ท าให้ประมวลผลได้รวดเร็วมากขึ้น ในช่วงนี้ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาเครื่อง 
(machine language) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ยังใช้บัตรเจาะรูแทนค าสั่งในการประมวลผล 
จนกระท่ังเลิกใช้ไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกอปรกับในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1950 มีการพัฒนาเขียนโปรแกรมระดับสูงขึ้นคือภาษาฟอร์แทรน 
(FORTRAN) และ ภาษาโคบอล COBOL องค์กรต่าง ๆ จึงเริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงาน
ทั่วไปมากข้ึน และเกิดระบบ TPS และ MIS มาในช่วงทศวรรษที่ 1950 นี้ ระบบ TPS ที่ถูกพัฒนาในยุคแรก 
ๆ เช่น ระบบค านวณเงินเดือน และท าให้ยังไม่มีการเสนอแนวความคิดเรื่อง DSS ขึ้นมาแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 3.1 วิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

วิวัฒนาการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

ปีค.ศ. วิวัฒนาการ 
ระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS) 

 ทศวรรษ 
1880 

บัตรเจาะรูที่ใช้ในการนับหรือค านวณ
อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลส ามะโนประชากร 

1911 IBM เริ่มกิจการในชื่อ บริษัท Computing-
Tabulating-Recording 

ทศวรรษ
1950 

UNIVAC 1 คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
แรกท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ  
ระบบที่น ามาใช้เรียกว่าระบบประมวลผล
รายการข้อมูล (Transaction Processing 

System  - TPS) 
ระบบช่วยในการจัดท ารายงานเรียกว่า
ระบบจัดท ารายงานสารสนเทศ
(Information Reporting) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System  - 
MIS) 

ทศวรรษ 
1960 

มีการคิดค้นและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่
ประมวลผลผ่านระบบเครือข่ายขึ้น 

เจย์ ฟอเรสเตอร์ (Jay Forester) ได้ร่วมพัฒนา
ระบบ SAGE (Semi-Automatic Ground 

Environment) ของทหารอากาศ
สหรัฐอเมริกาเหนือ SAGE ถือได้ว่าเป็นระบบ 
DSS เชิงข้อมูลระบบแรกท่ีพัฒนาบนระบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ศาสตราจารย์ฟอ
เรสเตอร์ ยังพัฒนาแบบจ าลองระบบ 
DYNAMO ที่เป็นระบบจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation Computer) อีกด้วย 

 

1962 

1964 ดักลาส เอ็นเจลบาร์ท (Douglas 

Engelbart) น าเสนอต้นแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มีหน้าจอกราฟิกและ
เมาส์ ซึ่งเป็นจุดก าเนิดให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้
กันเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนัก
คณิตศาสตร์ให้เข้าถึงได้ในกลุ่มคนทั่วไปมาก
ขึ้น 
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วิวัฒนาการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

ปีค.ศ. วิวัฒนาการ 
ระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS) 

สกอตต์ มอร์ตัน (Scott Morton) ท าดุษฎี
นิพนธ์เรื่องการสร้างแบบจ าลองในการ
วิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาเพ่ือ
ช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจวางแผนเรื่อง
ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  

1967 

ดักลาส เอ็นเจลบาร์ทและคณะพัฒนาระบบ
ท างานร่วมกันออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่า 
NLS (oNline System)  

1968 

เฟอร์กูสันและโจนส์ (Ferguson and Jones) 
ร่วมกันพัฒนาระบบจัดตารางการผลิต  

1969 เอดการ์ คอดด์ (Edgar F. Codd) รายงาน
ผลงานวิจัยiระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ให้กับ IBM 

อลัน เคย์ (Alan Kay) และทีมงานพัฒนา
ระบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ 
(Graphic User Interface – GUI) ให้กับ
บริษัท Xerox เรียกว่า Xerox PARC 

วารสารวิชาการต่าง ๆ เริ่มมีการตีพิมพ์
บทความวิชาการท่ีเกี่ยวกับ DSS 

ทศวรรษ 

1970 

ช่วงปลาย 1970 มีการพัฒนาชุดโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในส านักงาน 

จุดเริ่มต้นของระบบส านักงานอัตโนมัติ 
(Office Automation System  - OAS) 

เริ่มมีการใช้ค าว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System - DSS) เป็นครั้ง
แรกในบทความของ กอร์รี่และมอร์ตัน (1971)  

1971 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย UNIX เริ่มใช้
แพร่หลายมากข้ึน 

อลัน ชูการ์ด (Alan Shugart) จากบริษัท
ไอบีเอ็ม พัฒนาแผ่นดิสก์แบบอ่อน หรือ ฟล
อปปีดิสก์ (floppy disk) 

1972 ระบบ Enterprise Resource Planning 

(ERP) เริ่มมีใช้ครั้งแรกโดยบริษัท SAP 

เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ Xerox PARC เริ่มใช้
หน้าจอภาพกราฟิกและเมาส์ 
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วิวัฒนาการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

ปีค.ศ. วิวัฒนาการ 
ระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS) 

1973 Ceft พัฒนาโปรโตคอลระบบสื่อสารข้อมูล
ผ่านเครื่องอินเตอร์เน็ต TCP/IP 

ในหนังสือของกอร์ดอน เดวิส มี 2 บทเกี่ยวกับ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คือ บทที่ 12 
หัวข้อ “ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ” และบทที่ 13 หัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนและ
ควบคุม” 

มีดเดอร์ และ เนส (Meador and Ness) 
ตีพิมพ์บทความเก่ียวกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เรื่อง “Decision support systems: 
An application to corporate planning” 

1974 กอร์ดอน เดวิส (Gordon B. Davis) ตีพิมพ์
หนังสือเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเป้นครั้งแรก ชื่อ “Introduction to 

Management Information Systems” 
โดยส านักพิมพ์ McGraw-Hill 

1976 สตีฟ จอบส์ และสตีฟ วอซเนียก (Steve 

Jobs and Steve Wozniak) ก่อตั้งบริษัท
แอปเปิล คอมพิวเตอร์ และเปิดตัว
คอมพิวเตอร์ Apple I  

คีน และมอร์ตัน (Keen, Peter G.W. and 

Michael S. Scott Morton) ตีพิมพ์หนังสือ
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เรื่อง 
Decision support systems: an 

organizational perspective 

1978 

เกรย์ (Gray) ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับห้อง
ประชุมส าหรับการตัดสินใจและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group 

Decision Support System) 

1981 ไมโครซอฟต์ออกระบบปฏิบัติการ MS-DOS 

บริษัท ไอบีเอ็ม ประกาศวางจ าหน่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

1982 ESRI วางจ าหน่ายระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographical Information 

System) ชื่อ ARC/INFO เปน็ครั้งแรก 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Expert Choice 

วางจ าหน่ายเป็นครั้งแรก 

1983 บริษัท โนเวล (Novell) วางจ าน่ายระบบ 

เครือข่าย Netware เป็นครั้งแรก 

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter 

and Gamble – P&G) เริ่มใช้ดาต้ามาร์ท 
(data mart) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดขาย  

1985 
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วิวัฒนาการ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) 

ปีค.ศ. วิวัฒนาการ 
ระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS) 

Solver Add-in ถูกน ามาใช้กับ Excel 1987 

อิมมอน (Immon) ตีพิมพ์หนังสือเก่ียวกับ
คลังข้อมูล และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

1991 World Wide Web (WWW) ถูกน ามาใช้ใน
สาธารณชนทั่วไป 

ที่มา: รวบรวมและสรุปจาก Power, D.J. (2007, 2008) 

3.3.2. วิวัฒนาการระยะที่สอง 
ในช่วงปี 1960 – 1970 ฮาร์ดแวร์เริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มมีการน าระบบเครือข่ายและ

สื่อสารข้อมูลมาใช้ในการด าเนินงาน ปี 1960 เริ่มมีการน าระบบเครือข่ายมาใช้เชิงพาณิชย์กับระบบจองตั๋ว
เครื่องบินในธุรกิจการบิน ปี 1964 มีการน าเสนอต้นแบบเครื่องมีหน้าจอกราฟิกและเมาส์ ปี1969 เริ่มใช้
ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ปลายทศวรรษ 1970 มีการพัฒนาชุดโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในส านักงาน  

ในส่วนของระบบ DSS ช่วงปลายทศวรรษ 1950 เริ่มมีการคิดค้นระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล
กองทัพประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าระบบเครือข่ายมาใช้ในระบบเรดาห์ทหาร (Semi-Automatic 

Ground Environment - SAGE) ซึ่งระบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นระบบ DSS เชิงข้อมูลระบบแรกที่พัฒนา
บนระบบคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มพัฒนาเมื่อปี 1955 เริ่มออนไลน์ครั้งแรกปี 1958 และเสร็จสมบูรณ์ปี 1962 
โดยศาสตราจารย์ฟอเรสเตอร์ (Jay Forester) ซึ่งเป็นทีมงานในการพัฒนาระบบดังกล่าว ยังได้พัฒนา
ระบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation Computer) ขึ้นอีกด้วย 

 ปี 1967 สกอตต์ มอร์ตัน (Scott Morton) เสนอดุษฎีนิพนธ์เรื่องการสร้างแบบจ าลองในการ
วิเคราะห์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาเพ่ือช่วยผู้จัดการในการตัดสินใจวางแผนเรื่องส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยได้ท าการทดลองกับกลุ่มผู้จัดการที่ใช้ระบบที่เรียกว่า Management Decision System 

(MDS)  โดยระบบดังกล่าวอนุญาตให้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายผลิตใช้ระบบในการวาง
แผนการผลิตสินค้าอุปกรณ์ซักผ้าร่วมกัน แนวคิดของมอร์ตันท าให้เกิดการพัฒนาระบบ DSS อย่าง
แพร่หลายในเวลาต่อมา  

ปี 1968 ดักลาส เอ็นเจลบาร์ท (Douglas Engelbart) และเพ่ือนร่วมงานพัฒนาระบบท างาน
ร่วมกันออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่า NLS (oNline System) ซึ่งระบบนี้ใช้อ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอลและการเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านข้อความหลายมิติ 
(Hypertext) ซึ่งรวมถึงระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เทียบได้กับระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม 
(Group DSS) ในปัจจุบัน 

ปี 1969 เฟอร์กูสันและโจนส์ (Ferguson and Jones) ร่วมกันพัฒนาระบบจัดตารางการผลิต โดย
ใช้กับเครื่อง IBM7094 
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3.3.3. วิวัฒนาการระยะที่สาม 
ในช่วงปี 1971 – 1980 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ปี 1971 เริ่ม

ใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่าย UNIX กันอย่างแพร่หลาย แล้วมีการพัฒนาแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ใช้เป็นครั้งแรก
โดยบริษัท IBM ปี 1972 ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เริ่มมีใช้ครั้งแรกจัดจ าหน่ายโดย
บริษัท SAP และเครื่องมินิคอมพิวเตอร์รุ่น Xerox PARC เริ่มใช้หน้าจอภาพกราฟิกและเมาส์ ปี 1973 มี
โปรโตคอลระบบสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่องอินเตอร์เน็ต TCP/IP ปี 1976 สตีฟ จอบส์ และสตีฟ วอซเนียก 
(Steve Jobs and Steve Wozniak) ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ และเปิดตัวคอมพิวเตอร์ Apple 

I คอมพิวเตอร์เครื่องแรกท่ีท างานบนแผงวงจรเดียว ปี 1983 บริษัท โนเวล (Novell) วางจ าน่ายระบบ
เครือข่าย Netware เป็นครั้งแรก ในกลางปี 1985 มีการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ  (Expert System - ES) 

ในส่วนของระบบ DSS ปี 1971 กอร์รี่และมอร์ตัน เริ่มมีการใช้ค าว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) ในบทความเรื่อง “A framework for management information 

systems” ที่ตีพิมพ์ใน Sloan Management Review มอร์ตันเสนอในบทความว่าระบบสารสนเทศท่ีใช้
ในการควบคุมการด าเนินงานกับระบบสารสนเทศท่ีให้ผู้บริหารใช้ในการวางแผนกลยุทธ์นั่นมีควรมี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันและได้เรียกระบบที่เสนอส าหรับผู้บริหารนี้ว่า DSS ซึ่งความแตกต่างนี้จะอธิบาย
เพ่ิมเติมในหัวข้อถัดไปเรื่องความเกี่ยวข้องและแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบ
สารสนเทศชนิดอื่น ในช่วงทศวรรษที่ 1970 นี้เอง DSS ได้รับความสนใจในวงการวิชาการอย่างมากและเริ่ม
มีการตีพิมพ์บทความวิชาการเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบตัดสินใจในการจัดการ (Management Decision 

System -MDS) ระบบวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning System) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(Decision Support System) เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้หัวข้อเรื่อง DSS ได้ถูกบรรจุลงในต าราระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเป็นครั้งแรกโดย กอร์ดอน เดวิส (Gordon B. Davis) ในปี 1974 บทความวิชาการเก่ียวกับ 
DSS ยังคงถูกตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องเมื่อถึงปี 1981 มีการตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวกับ ห้องประชุมส าหรับการ
ตัดสินใจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System) โดย เกรย์ 
(Gray) ปี 1985 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter and Gamble – P&G) เริ่มใช้ดาต้ามาร์ท 
(data mart) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากจุดขาย และปี 1987 บริษัทไมโครซอฟท์พัฒนา Add-in ที่ส าคัญต่อ
การพัฒนาระบบ DSS แบบตารางค านวณอย่างมากชื่อ Solver ซึ่งช่วยใช้แก้ปัญหาประเภทแบบจ าลองใน
การหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

3.3.4. ยุคปัจจุบัน 
ช่วงปี 1990 ถึงปัจจุบัน World Wide Web (WWW) ถูกน ามาใช้ในสาธารณชนทั่วไป เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์ได้เติบโตขึ้นมากท้ังด้านความจุและความเร็วใจการประมวลผล อุปกรณ์น าเข้าข้อมูลมีรูปแบบที่
หลากหลายที่นอกเหนือไปจากเม้าส์ เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด จอสัมผัส ขนาดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้เล็กลงอย่าง
มืออุปกรณ์พกพาเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งท าให้การพัฒนาของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
ก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน จากโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องเดียวสามารถประมวลผลพร้อมกันได้หลาย
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เครื่อง เช่น ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud computing) โปรแกรมในปัจจุบันท างานบนระบบ
อินเตอร์เน็ต (Web application) เช่น Google Drive หรอื Microsoft Onedrive เทคโนโลยีกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันจนเกิดศัพท์ใหม่ว่า Internet of Things 

ในส่วนของระบบ DSS เทคโนโลยีก็ก้าวหน้ามากขึ้นมีการใช้ ในปี 1990 พัฒนาคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) ระบบ ES ได้แนวคิดมาจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) โดยใช้ระบบ
เครือข่ายเส้นประสาท (Neural Network) ท าให้สามารถเลียนแบบการท างานสมองของมนุษย์ได้ สามารถ
จดจ าและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ได้ครั้งละปริมาณมาก สามารถเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงองค์ความรู้
ไดเ้อง ตัวแทนปัญญา –Intelligence Agent  เนื่องจากตัวแทนปัญญา สามารถลดข้อจ ากัดในการเข้าถึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั่วโลก โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ลดข้อจ ากัดของการไหลของสารสนเทศ 
และช่วยอ านวยความสะดวกในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ มีการเสนอแนวคิด Business Intelligence 

เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือช่วยในการวางแผนของผู้บริหาร ในขณะเดียวกันแนวคิดของ DSS ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปแต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ DSS เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 

3.4. ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศอื่น 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการธุรกิจชนิดหนึ่ง  จากวิวัฒนาการ
ที่กล่าวถึงในหัวข้อที่แล้วจะเห็นได้ว่า DSS เป็นระบบที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ (MIS)  

 
ภาพที่ 3.1 ความเกีย่วเนื่องของระบบสารสนเทศแต่ละชนิด 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Sauter, V.L., 2010) 
จากภาพที่ 3.1 แสดงให้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันของแต่ละระบบสารสนเทศทางด้านซ้าย

ประกอบด้วย ระบบประมวลผลรายการ (TPS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ซึ่งระบบเหล่านี้จะ
เน้นการท างานที่เป็นงานประจ า มีวิธีการ ขั้นตอน และรูปแบบรายงานที่แน่นอนและก าหนดไว้ล่วงหน้า 
เหมาะกับการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นระบบที่ไม่เน้นการวิเคราะห์และวิธีการประมลผลข้อมูลจะ
เป็นแบบชุด (batch) จึงไม่เหมาะที่จะใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 

ทางฝั่งขวาประกอบด้วย ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural network) ตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
(Fuzzy logic) และ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ทั้งสามระบบนี้นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
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ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบผู้เชี่ยวชาญนั้นจะเน้นการพัฒนาโปรแกรมท่ีเลียนแบบ
หลักการใช้เหตุผลของมนุษย์ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระบบนี้มี
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจเช่นกันเพียงแต่จะได้เฉพาะปัญหาที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้เท่านั้น 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้นจะเน้นการใช้หลักเหตุผลเช่นกันแต่ใช้กับปัญหาที่มีความซับซ้อนและคลุมเครือ
ไม่สามารถตอบเป็นค าตอบได้แค่สองทางคือใช่หรือไม่ใช่ เช่น กรณีสีเทาจะให้ตัดสินเป็นขาวหรือด านั้น
เป็นไปไม่ได้ ซึ่งในการจัดการทางธุรกิจก็เช่นกันที่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจปาน
กลางไม่ได้หมายถึงลูกค้าไม่พอใจหรือพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้เท่านั้น เครือข่ายเส้นประสาท
เป็นแบบจ าลองระบบการประมวลผลที่เหมือนเครือข่ายเส้นใยประสาทของสมองมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันที่
เรียกว่า เส้นประสาท (Neural) คล้ายคลึงกับการท างานของสมอง มีลักษณะเดิ่นคือสามารถ “เรียนรู้” 
(Learn) จากข้อมูลที่ได้ สามารถประมวลผลค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูล ซึ่งวิธีการดังกล่าวมี
ข้อจ ากัดท่ีการค้นหานั้นท าโดยที่ผู้ท าจะไม่สามารถบอกได้ว่าท าอะไรอยู่ หรือที่เรียกกันว่า “กล่องด า” 
ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นอาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ ต่างจากการสร้างจากกฎหรือแบบจ าลอง
ที่มีเป้าหมายองค์ความรู้ชัดเจน 

จากภาพจะเห็นได้ว่าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และ และระบบสารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหาร (EIS)  อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝั่ง ในปัจจุบัน EIS ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Executive Support 

System (ESS) ทั้ง DSS และ EIS สองระบบเป็นระบบที่ถูกพัฒนามาสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ
โดยที่ EIS ออกแบบและพัฒนามาให้เฉพาะผู้บริหารใช้เท่านั้น นอกจากนี้ฐานแบบจ าลองที่เป็นโครงสร้าง
หลักของ DSS นั้นไม่ใช่โครงสร้างหลักในระบบ EIS สารสนเทศที่ได้จากระบบ MIS และ EIS สามารถใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้าของระบบ DSS ได้เพ่ือใช้ประมวลผลทางเลือกต่อไป ระบบ EIS จะเน้นที่ข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กร และการน าเสนอข้อมูลเป็นรูปภาพแบบสรุปย่อให้ผู้บริหารเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็ว 
ศาสตร์เรื่องการน าเสนอภาพข้อมูล (Data Visualization) มีประโยชน์ต่อระบบนี้อย่างมาก ลักษณะที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบ EIS คือ ผู้บริหารต้องสามารถเจาะลึก (drill down) เพ่ือดูข้อมูลที่ละเอียด
มากขึ้นได้ ซึ่งทั้งการน าเสนอภาพข้อมูลและการเจาะลึกข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นในทั้งระบบ DSS และ EIS ทั้ง
สองระบบอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการน าเสนอและรูปแบบที่น าเสนอได้เองเนื่องจาก
พัฒนาและออกแบบมาเพ่ือให้ยืดหยุ่นและรองรับความต้องการในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 ตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ระบบ
ประมวลผลรายการ (TPS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ระบบ TPS เป็นระบบที่ใช้ในการ
ด าเนินงานที่เป็นงานประจ า เรียกว่า รายการค้า (transaction) เช่น ระบบงานขาย ระบบประมวลผล
เงินเดือน หรือระบบบันทึกบัญชี โดยข้อมูลจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลขององค์กรและผลิตสารสนเทศที่ใช้
เฉพาะในรายการค้านั้น ๆ เช่น ระบบการขายจะจัดท าใบเสร็จ ระบบการประมวลผลเงินเดือนจะจัดท า
ใบสลิปเงินเดือน หรือ ระบบบันทึกบัญชีจะจัดท าบัญชีแยกประเภท เป็นต้น สารสนเทศที่ได้รับจะมี
โครงสร้างชัดเจนและมีรายละเอียดการน าไปสนับสนุนการตัดสินใจนั้นท าได้ยากเนื่องจากท าให้ไม่เห็น



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ 53 

 

ภาพรวมของการด าเนินงานขององค์กร ระบบ MIS จึงมีหน้าที่จัดท ารายงานเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่
เก็บไว้ในระบบ TPS ซึ่งท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ วัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ใน
การควบคุมการด าเนินงาน อาจจะเป็นรายงานผลการด าเนินงานหรือรายงานเฉพาะก็ได้ เช่น MIS ของ
ระบบขายสามารถออกรายงานการขายประจ าเดือนแยกตามประเภทสินค้า รายงานยอดขายแต่ละเดือน
ประจ าปี รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ ระบบเงินเดือนสามารถออกรายงานสรุปยอดค่าล่วงเวลาประจ าเดือน
แยกตามแผนก หรือระบบบันทึกบัญชีสามารถออกรายงานงบก าไรขาดทุนประจ าปีย้อนหลังห้าปี เป็นต้น 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายงานหรือสารสนเทศท่ีได้จากระบบ MIS นั้นเป็นรายงานแบบมีโครงสร้างที่ถูกวางรูปแบบ
ไว้ล่วงหน้า มีลักษณะสรุปแสดงประสิทธิภาพการท างานในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอาจจะสามารถชี้หรือแสดงให้
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่ตัวระบบ MIS ไมส่ามารถเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการวิเคราะห์
ทางเลือกให้ผู้ที่ต้องตัดสินใจใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างเต็มท่ี 

ตารางที่ 3.2 ความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศ 

ประเด็น TPS MIS DSS 

ประโยชน์ ประมวลผลข้อมูลที่เป็นงาน
ประจ า (routine) 

จัดท ารายงานและ
สารสนเทศตามระยะเวลา 

สนับสนุนการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

ผู้ใช้ระบบ พนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้จัดการระดับต้น ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้จัดการ 

เป้าหมาย เพ่ือตอบสนองการท างาน
ประจ าวัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

เพ่ิมประสิทธิผลในการ
ตัดสินใจ 

ประเภทของ
ปัญหา 

มีโครงสร้าง มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง หรือไม่มี
โครงสร้าง ตามสถานการณ์ 

ข้อมูลที่ใช้ อดีต – ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว อดีต – ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว อดีต ปัจจุบัน 

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลองค์กรปกติ ฐานข้อมูลองค์กรปกติ สร้างข้ึนเฉพาะเรื่อง 
สารสนเทศ - อดีต รายงานสิ่งทีเ่กิดข้ึน

แล้ว แสดงรายละเอียด 

- ส่วนหนึ่งการการ
ด าเนินงาน เช่น ใบเสร็จ 

อดีต รายงานสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้ว เป็นรายงานสรุป 

- ออกตามตารางหรือร้องขอ 

- ปัจจุบัน อนาคต 

สิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน 

- เฉพาะเรื่อง 

ฐาน
แบบจ าลอง 

ไม่มี อาจจะมีที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ 

องค์ประกอบหลัก สามารถ
จัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ได้ 

กราฟิก ส่วนใหญ่ไม่จ าเป็น ควรมี หรือมีใช้บ้าง เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 

คุณสมบัติ มีลักษณะคงที่ ตาม
กระบวนการท างานของ
ธุรกิจ เน้นความถูกต้อง 

มีลักษณะคงที่ ตาม
กระบวนการท างานของ
ธุรกิจ เน้นความถูกต้อง 

มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ 
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3.5. ประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถแบ่งประเภทได้หลายรูปแบบตามเกณฑ์ท่ีใช้  

3.5.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามหน้าที่ 
 อัลเตอร์ (Alter, 1980 อ้างถึงใน Power, 2008) ได้ท างานวิจัยโดยรวบรวม DSS จ านวน 56 ระบบ
และจ าแนก DSS ออกเป็น 7 ประเภท โดยให้เกณฑ์หน้าที่ที่ระบบท างานโดยทั่วไป ดังนี้ 

1. File drawer system ระบบสืบค้นข้อมูล เป็นระบบที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ 
2. Data analysis system ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เป็นระบบที่เน้นการใช้เครื่องมือในการท างาน

กับข้อมูล เรียกใช้และประมวลผลข้อมูลให้ตรงตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ตัดสินใจ 

3. Analysis information system ระบบวิเคราะห์สารสนเทศ เป็นระบบที่เน้นการเข้าถึง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงแบบจ าลองในการค านวณเล็กๆ 

4. Accounting and financial model แบบจ าลองด้านการเงินและการบัญชี เป็นแบบจ าลอง
ที่เน้นการค านวณทางบัญชีและการเงินต่าง ๆ ที่มาจากการรายการค้า ตามหลักบันทึกบัญชี 

5. Representational model แบบจ าลองในการน าเสนอ เป็นแบบจ าลองที่ช่วยประมาณการ
หรือพยากรณ์ผลการด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้แบบจ าลองในการจ าลองสถานการณ์สมมติต่าง 
ๆเพ่ือค้นหาแนวทางแก้ปัญหาและผลการพยากรณ์ที่หลายหลาย  

6. Optimization model แบบจ าลองในการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เป็นแบบจ าลองที่
เน้นการหาแนวทางในการด าเนินงานโดยใช้วิธีการสร้างทางเลือกและประมวลผลหา
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น 
แบบจ าลองแถวคอย แบบจ าลองขนส่ง การพยากรณ์โดยใช้สมการเชิงเส้น เป็นต้น 

7. Suggestion model แบบจ าลองให้ค าแนะน า เป็นแบบจ าลองที่เน้นการประมวลผลเชิง
ตรรกะ เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะท่ีน าไปใช้ในการตัดสินใจ เหมาะกับงานที่มีโครงสร้างในระดับ
หนึ่ง เช่น การใช้ตารางการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ 

3.5.2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามการใช้งาน 
โดโนแวน และ แมดนิกค์ (Donovan and Madnick, 1977 อ้างถึงใน Power, 2008) แบ่ง

ประเภทของ DSS เป็น 2 ประเภทโดยใช้เกณฑ์รูปแบบการใช้งาน ดังนี้ 
1. Institutional DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจขั้นพ้ืนฐาน เป็นระบบทีใ่ช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจเกิดข้ึนบ่อยครั้ง และเกิดซ้ า สามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ 
2. Ad hoc DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่

ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า เรียกใช้เฉพาะกิจตามความต้องการของผู้ใช้ 
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3.5.3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามผู้ใช้งาน 
แฮคอาธอร์น และ คีน (Hacathorn and Keen, 1981 อ้างถึงใน Power, 2008) แบ่งประเภท

ของ DSS เป็น 3 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ตามผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ 
1. Personal DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนบุคคล เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ

เฉพาะบุคคล ใช้ส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
2. Group DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนและอ านวยความ

สะดวกการตัดสินใจแบบกลุ่มที่มีผู้ตัดสินใจมากกว่าหนึ่งคน และอาจจะอยู่ในคนละสถานที่ 
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการอ านวยความสะดวกในการตัดสินใจร่วมกัน 

3. Organizational DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับองค์กร เป็นระบบที่ใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจที่ใช้กับงานต่าง ๆ ในองค์กรซึ่งลักษณะงานที่ต่างกันจะมีระบบที่แตกต่างกัน 

3.5.4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามองค์ประกอบหลัก 
นอกจากนี้ พาวเวอร์ (Power, 2008) ได้สรุปเรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ DSS และแบ่ง

ประเภทไว้ 5 ประเภท ตามเกณฑ์องคป์ระกอบทีส่ าคัญของระบบ ดังนี้ 
1. Model-Driven DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเน้นแบบจ าลอง เป็นระบบที่เน้นการ

เข้าถึงประท างานกับข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
แบบจ าลองทางการเงิน หรือ แบบจ าลองสถานการณ์สมมติ มักจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณอย่างง่ายในการประมวลผล DSS แบบนี้นั้นจะใช้ข้อมูลและตัวแปรในการประมวลผล
ไม่มากตามที่ผู้ตัดสินใจก าหนดมา เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ตัดสินใจในการวิเคราะห์ต่าง ๆ 

2. Data-Driven DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเน้นข้อมูล เป็นระบบที่เน้นการเข้าถึง
และท างานกับข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) จ านวนมากที่รวบรวมมาจากท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร รวมไปถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยมากมักจะท างานร่วมกันคลังข้อมูล 
(Data warehousing) และการประมวลผลแบบ OLAP (Online Analytical Processing) 
ซึ่งระบบนี้น าไปสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Executive Information System - EIS) 

3. Communication-Driven DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเน้นการสื่อสาร เป็นระบบ
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกการ
ติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เช่น กรุ๊ปแวร์ (groupware) 
ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (video conferencing) หรือระบบกระดานข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic bulletin board) ในภายหลัง DSS ชนิดนี้ถูกเรียกใหม่ว่า ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (Group Decision Support System) 

4. Document-Driven DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเน้นเอกสาร เป็นระบบที่ใช้
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลและการประมวลผลเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น เอกสารที่สแกนเก็บ
ไว้ เอกสารข้อความหลายมิติ (hypertext) รูปภาพ เสียง และวิดีโอ โดยเทคโนโลยีจะช่วย
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เรียกใช้และวิเคราะห์เอกสารเหล่านี้ ตัวอย่างเครื่องมือในระบบนี้คือ โปรแกรมค้นหา (search 

engine) 
5. Knowledge-Driven DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบเน้นองค์ความรู้ เป็นระบบ

รวบรวมองค์ความรู้เฉพาะเรื่องจากผู้เชี่ยวชาญ ความเข้าใจปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาน าเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับผู้ตัดสินใจ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้จะ
เป็นการผสมผสานระหว่างระบบจัดการฐานความรู้ (Knowledge-base management 

system) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) 

3.5.5. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามระบบงานท างาน 
โฮลสแอปเปิ้ล (Holsapple, 2008) แบ่งประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจไว้ 7 ประเภท 

ตามเกณฑ์ของระบบการท างานและเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ ดังนี้ 
1. Text-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อความ เป็นระบบที่จัดเก็บองค์ความรู้

ในรูปแบบข้อความ โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บอยู่ในรูปแบบข้อความมาช่วยในการ
ตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บแบบข้อความนั้นอาจจะอยู่ในลักษณะของการ
บรรยาย (descriptive) เช่น บันทึกการตัดสินใจในอดีต รายงานต่าง ๆ ที่เกิดในองค์กร หรือ
อยู่ในลักษณะของกระบวนการท างาน  (procedure) เช่น ผังขั้นตอนอธิบายวิธีการพยากรณ์
ยอดขาย หรือ ขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการน ามาใช้ หรืออยู่ในลักษณะการใช้
เหตุผล (reasoning) เช่น กฎเกณฑ์เง่ือนไขท่ีอาจจะท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ โดย
ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถสร้าง แก้ไข และเรียกใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากการ
ประมวลผลข้อความนั้นต้องใช้การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
ข้อความในอดีตจึงท าหน้าที่แค่ค้นหาข้อความเท่านั้น การสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ประมวลผลข้อความยังมีไม่มากนัก แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการท าเหมืองข้อความ (text 

mining) และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ท าให้ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงข้อความมีความสามารถในการท างานมากข้ึน 

2. Hypertext-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อความหลายมิติ เป็นระบบที่
จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบข้อความและลิ๊ง (link) เชื่อมโยงเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้า
ด้วยกัน เพ่ือลดข้อจ ากัดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงข้อความที่ไม่สะดวกในการ
ติดตามความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ตามเอกสารต่าง ๆ โดยที่ไม่สามารถเชื่องโยงเอกสารเรื่อง
เดียวกันเข้าหากันได้โดยตรง ผู้ใช้สามารถสร้าง ลบ และแก้ไขลิ๊งที่สร้างไว้ได้ โดยผู้ใช้สามารถ
คลิกลิ๊งที่สร้างขึ้นเพื่อดูข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีลิ๊งไปยังเอกสารอ่ืน ท าให้
ระบบชนิดนี้มีข้อดีคือสามารถเรียกดูข้อมูลจากเอกสารที่เก็บรักษาไว้ที่มีปริมาณมหาศาลโดย
ข้อมูลดังกล่าวยังมีความหมายหรือแนวคิดไปในแนวทางที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกันท าให้ผู้
ตัดสินใจอาจจะค้นพบข้อมูลที่ไม่เคยทราบหรืออาจจะลืมไปแล้วได้ ในปัจจุบันระบบสนับสนุน
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การตัดสินใจเชิงข้อความหลายมิติมีความแพร่หลายมากข้ึนโดยเฉพาะในรูปแบบของ World 

Wide Web 

3. Database-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงฐานข้อมูล เป็นระบบที่จัดเก็บ
องค์ความรู้ในรูปแบบตารางในฐานข้อมูล และประยุกต์ใช้แนวคิดฐานข้อมูลในการพัฒนา 
โดยเฉพาะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจนในรูปแบบของตาราง 
ดังนั้นการประมวลผลในระบบนี้จะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าแบบที่เป็นเชิงข้อความ
และข้อความหลายมิติ เก็บข้อมูลได้ปริมาณมากและสามารถบันทึกมุมมองการเรียกใช้ข้อมูล 
(view) ไว้ใช้ใหม่ได้อีกด้วย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 
ๆ 3 ส่วนคือ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบเรียกใช้ข้อมูล และระบบประมวลผลที่สร้าง
ขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งระบบจะทีลักษณะที่ผู้ใช้โต้ตอบได้ (interactive) และมีการประมวลผลที่
สามารถตอบสนองการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ตัดสินใจได้โดยตัวผู้ตัดสินใจ และสามารถเลือก
รูปแบบการน าเสนอได้ ไม่จ ากัดอยู่ที่รายงานที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว ซึ่งนี่คือส่วนที่แตกต่างจาก
ระบบที่พัฒนาจากฐานข้อมูลทั่วไป ในปัจจุบันระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงฐานข้อมูล ถูก
พัฒนามาใช้ร่วมกับคลังข้อมูล (Data warehouse) ซึ่งเป็นการรวมรวมข้อมูลจากฐานข้อมูล
หลาย ๆ แหล่งมาจัดรูปแบบเพ่ือจัดเก็บไว้ใช้งานต่อไป  

4. Spreadsheet-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงตารางค านวณ เป็นระบบที่
จัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบของตารางค านวณ มีรูปแบบเป็นตารางที่มีแถวและคอลัมน์ตัด
กันเป็นช่อง ๆ เรียกว่า เซลล์ (cell) ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลายคือ Microsoft Excel 
ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดส านักงาน แต่สามารถน ามาพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างดี 
โดยข้อมูลที่เก็บในแต่ละเซลล์สามารถแบ่งได้ 2 แบบหลัก ๆ คือ ค่าคงท่ี และ สูตร (formula) 
ค่าคงที่มักใช้เก็บค่าที่เป็นข้อมูลน าเข้าของการประมวลผล อาจจะเป็นได้ทั้งตัวเลขและ
ข้อความ สูตรที่เก็บคือการประมวลผลซึ่งโปรแกรมตารางค านวณสามารถประมวลผลได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ประมวลผลข้อความ สร้างแบบจ าลองส าหรับการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ ประมวลผลในรูปแบบการท างานของฐานข้อมูล การประมวลผลแบบใช้กฎการ
ตัดสินใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการท างานที่อนุญาตให้ผู้ใช้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
กราฟิกได้ และมีเครื่องมือเสริมอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสร้างรายงานได้ง่ายและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น Pivot Table แต่ทั้งนี้โปรแกรมตารางค านวณจะมีข้อจ ากัดในการ
ท างานกับข้อมูลที่มีจ านวนมหาศาลและผู้ใช้ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรมตารางค านวณจึงจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. Solver-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงแก้ปัญหา เป็นระบบที่จัดเก็บองค์
ความรู้ในรูปแบบของวิธีการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา (Solver) คือ กระบวนการท างานที่
ประกอบด้วยค าสั่งที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ด าเนินการตามล าดับเพ่ือใช้แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้จะบริหารจัดการ solver ต่าง ๆ ที่ใช้แก้ปัญหา
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หลากหลายเรื่อง โดยที่ผู้ตัดสินใจสามารถเรียกใช้ solver ทีเ่หมาะสมกับปัญหาที่ต้องการ บาง
ระบบผู้ใช้ไม่สามารถเพ่ิมลบหรือแก้ไข solver ที่มีอยู่ได้ แต่บางระบบท่ีขั้นสูงขึ้นไปจะอนุญาต
ให้ผู้ใช้ท าได้ ปัญหาที่ใช้กับ solver ส่วนใหญ่เป็นแบบจ าลองการค านวณ เช่น การวิเคราะห์
ทางการเงิน การพยากรณ์ การวางแผน การวิเคราะห์ทางสถิติ รวมไปถึงการหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมที่สุด (optimization) 

6. Rule-Oriented DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกฎ เป็นระบบที่จัดเก็บองค์ความรู้ใน
รูปแบบของกฎการตัดสินใจ  ลักษณะของกฎที่เก็บจะอยู่ในรูปแบบของ If…Then...Because 

6) If  ก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน 

7) Then  การกระท าหรือด าเนินการที่เกิดข้ึนถ้าเหตุการณ์ท่ีคาดนั้น
เกิดข้ึนจริง 

8) Because เหตุผลอธิบายสาเหตุที่เกิดการกระท านั้น 

9) รูปแบบดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าเหตุการณ์ที่คาดไว้เกิดข้ึนจริง จะส่งผลให้
เกิดการด าเนินการหรือการกระท าข้ึนตามเหตุผลที่อธิบายไว้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ได้ว่า ถ้าเหตุการณ์นั้นจริง ผลลัพธ์จากข้อสรุปที่บอกไว้นั้นสมเหตุสมผล 
ลักษณะการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจชนิดนี้นั้น ผลลัพธ์ของการ
ท างานระบบนี้จะแตกต่างจากระบบอ่ืนที่ระบบอื่นผลลัพธ์จะเกิดจาการ
ประมวลผลข้อความหรือการค านวณ แต่ผลลัพธ์จากระบบนี้จะเป็นการให้
ค าแนะน า (advice) หรือค าอธิบาย (explanation) ที่ได้มาจากการใช้กฎในการ
ตัดสินใจประเมินตามเหตุและผลและการอนุมาน (inference) ตัวอย่าง
แบบจ าลองในการตัดสินใจทีเป็นลักษณะนี้ เช่น แขนงการตัดสินใจ (decision 

tree) และตารางการตัดสินใจ (decision table) ในปัจจุบันระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงกฎนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ ระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system)  

7. Compound DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงผสม เป็นระบบที่จัดเก็บองค์ความรู้ใน
รูปแบบผสมผสานระหว่างทุกระบบที่กล่าวมา ในบางครั้งผู้ตัดสินใจไม่สามารถน าผลจาก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพียงชนิดเดียวไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันที อาจจะจ าเป็นต้องมี
การน าผลการตัดสินใจที่ได้ไปน าเข้าในระบบสนับสนุนการตัดสินใจอีกชนิดเพ่ือมีข้อมูลและ
สารสนเทศในการตัดสินใจมากท่ีสุดและเชิงลึกมากข้ึน ดังนั้นผู้ตัดสินใจจึงมี 2 ทางเลือก คือใช้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจหลายชนิดหลายโปรแกรม หรือ ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบเดียวโปรแกรมเดียวที่รวบรวมการตัดสินใจไว้มากกว่าหนึ่งชนิดหรือเทคนิค ซึ่งในที่นี้
หมายถึง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงผสม 

8. Multiparticipant DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากผู้ใช้หลายคน เป็นระบบที่เน้นการ
สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการตัดสินใจที่มีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่สองคนขึ้นไปทั้งผู้
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ตัดสินใจหลายคนและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ระบบจะเน้นเทคโนโลยี
ที่เก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงรองรับการเจรจาต่อรองอีกด้วย 

3.6. ความสามารถของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 จากการแบ่งประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีหลายเกณฑ์ในการแบ่งในเนื้อหาข้างต้น
นั้น ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อสรุปที่ตรงกันเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ชาร์ดาและคณะ (Sharda, 

et.al , 2014)  ได้สรุปความสามารถหลัก ๆ ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจไว้ ดังนี้ 
1. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและปัญหาแบบ

ไม่มีโครงสร้าง 
2. สามารถรองรับการใช้งานของผู้บริหารได้ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับล่างไปจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง 
3. สามารถส่งเสริมการตัดสินใจแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยวได้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดข้ึนมีความ

แตกต่างกัน ส่งผลให้ต้องใช้ผู้ตัดสินใจเป็นจ านวนต่างกันด้วย กล่าวคือ บางปัญหาอาจอาศัย
การตดัสินใจของบุคคลเพียงคนเดียวได้แต่บางปัญหาอาจต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันเป็น
ทีม ดังนั้น ระบบจึงต้องสามารถสนับสนุนการตัดสินใจทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวได้ 

4. สามารถสนับสนุนการตัดสินใจแบบเดี่ยวทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอื่น และ/หรือ การ
ตัดสินใจแบบต่อเนื่อง นั้นหมายถึงการตัดสินใจครั้งเดียว หลายครั้ง หรือตัดสินใจซ้ า 

5. สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทั้งกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Process)  คือ 
Intelligence Phase, Design Phase, Choice Phase และ Implementation Phase 

6. สนับสนุนกระบวนการและรูปแบบการตัดสินใจที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
ดัดแปลงระบบที่มีอยู่เพ่ือน าไปใช้กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงใช้แก้ไขปัญหาที่มี
ลักษณะเดียวกันได้ 

8. สามารถใช้งานได้ง่าย เน้นการน าเสนอในรูปแบบกราฟิก และการโต้ตอบแบบใช้
ภาษาธรรมชาติ ผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารที่ไม่มีความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ระบบจึงต้องสามารถใช้งานและเข้าใจขั้นตอนการ
ท างานของระบบได้ง่าย เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริหารในทุกระดับ 

9. เน้นการเพิ่มประสิทธิผลในการตัดสินใจ เช่น ความถูกต้อง ทันเวลา และคุณภาพของการ
ตัดสินใจ มากกว่าประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนของการตัดสินใจ บางครั้งเมื่อน าระบบสนับสนุน
การตัดสินใจมาใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจอาจจะนานขึ้นแต่การตัดสินใจจะท าได้ดีขึ้น 

10. ผู้ตัดสินใจสามารถควบคุมกระบวนการตัดสินใจที่ใช้ในการแก้ปัญหา เป้าหมายของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ คือ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเท่านั้น DSS นั้นไม่ได้ท า
หน้าที่แทนผู้ตัดสินใจ  
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11. ผู้ใช้อาจท าการสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจขนาดเล็ก ที่ท างานอย่าง่าย ๆ 
ได้ด้วยตนเอง เช่นระบบที่พัฒนาจากโปรแกรมตารางค านวณ แต่ส าหรับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน ควรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ เช่น 
ระบบที่ใช้เทคโนโลยีคลังข้อมูล 

12. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่ใช้วิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจด้วย
แบบจ าลองแบบต่าง ๆ ระบบจึงต้องสามารถสร้างแบบจ าลอง เพ่ือทดลองสร้างสถานการณ์
จ าลองจากกลยุทธ์ที่หลากหลาย ด้วยการเปลี่ยนตัวแปรที่ต่างกัน 

13. สามารถเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลได้หลากหลายแหล่ง หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายชนิด   
เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สื่อประสม (multimedia) และข้อมูลเชิงวัตถุ (object-
oriented data) และต้องสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายได้เช่นกัน 

14. สามารถติดตั้งให้ใช้แบบส่วนบุคคลในสถานที่เดียว หรือ กระจายทั่วทั้งองค์กรหรือหลาย
องค์กรผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายและเว็บ 

3.7. ประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการท างานส่วนบุคคล  โดยเฉพาะงานที่เก่ียวกับการตัดสินใจ ท าให้โอกาสเกิด

ความผิดพลาดจากการตัดสินใจลดลง  เนื่องจากระบบสามารถจัดท าสารสนเทศที่หลากหลายเพ่ือ
ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 

2. พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง  ช่วย
ให้มองปัญหาได้จากหลายด้าน วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนสูง นอกจากนั้นยังช่วยท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งข้ึนเนื่องจาก
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาและประมวลผลข้อมูล 

3. ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะในระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่มที่
เน้นการใช้เทคโนโลยีด้านเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล  ช่วยในการระดมสมองพิจารณาทางเลือกใน
การแก้ปัญหา และสามารถประชุมกับผู้ตัดสินใจที่อยู่คนละสถานที่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกหัด  เนื่องจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะประมวลผลข้อมูลและ
เสนอสารสนเทศพร้อมค าแนะน าในการตัดสินใจ ในการใช้ระบบอย่างต่อเนื่องผู้ใช้จะเกิดการ
เรียนรู้การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ โดยระบบที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบนี้ คือ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการจ าลองการใช้เหตุผลจากองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ใช้จึงเปรียบเหมือนได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นกัน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมองค์กร  สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถน ามาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุมบริหารองค์กร เช่น การใช้แบบจ าลอง
แถวคอยในการวางแผนการจัดการบริการลูกค้า หรือ แบบจ าลองขนส่งที่ใช้ในการวางแผน
เส้นทางขนส่งที่ให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุด 
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3.8. บทสรุป 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ DSS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีได้จากการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีรวบรวมมาประมวลผลและวิเคราะห์ ร่วมกับ
แบบจ าลอง ในการตัดสินใจแก้ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยลักษณะส าคัญของ DSS มี 3 
ประการคือ มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีการ
รวบรวมแบบจ าลองทางธุรกิจ และมีส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ DSS มี
ประโยชน์กับองค์กรเป็นอย่างมาก เมื่อต้องมีการตัดสินใจจะข้อมูลมหาศาลในเวลาที่จ ากัด มีความไม่
แน่นอนในการด าเนินงานในอนาคต และต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดมีมูลค่าสูง DSS เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการด าเนินงานธุรกิจหลังจากระบบ TPS และ MIS โดยระบบแรกเป็นระบบของทหารอากาศ
สหรัฐอเมริกา แต่ DSS แรกท่ีน ามาใช้ทางธุรกิจนั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์ของ Scott Morton ในปี 1967 หลังจาก
นั้น DSS ก็เริ่มมีบทบาทในองค์กรธุรกิจมากข้ึนเรื่อย ๆ  ระบบ DSS นั้นมีความแตกต่างจากระบบ MIS และ 
TPS ที่ชัดเจนคือ DSS จะเน้นการเตรียมสารสนเทศจากข้อมูลที่เกิดข้ึนแล้วทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพ่ือท านายผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่ยังไม่เกิดขึ้นเพ่ือใช้ตัดสินใจในปัญหากึ่งโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง 
ในขณะที่ TPS และ MIS นั้นจะเน้นการรับเข้าข้อมูลและจัดเตรียมสารสนเทศจากข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว
ภายในองค์กรเพ่ือควบคุมการด าเนินงานปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายคนได้แบ่งประเภท
ของ DSS ไว้หลากหลายแบบตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น จ าแนกตามหน้าที่ในองค์กร จ าแนกตามการใช้
งาน จ าแนกตามผู้ใข้งาน จ าแนกตามองค์ประกอบหลัก และจ าแนกตามระบบการท างาน แต่ไม่ว่าจะใช้
เกณฑ์ในการจ าแนกแบบใด มักจะ DSS ที่เน้นการท างานกับการค านวณโดยใช้โปรแกรมกระดานค านวณ
ช่วยในการพัฒนา เช่น ประเภท Optimization model ของการจ าแนกตามการใช้งาน ประเภท Model-
Driven DSS ของการจ าแนกตามองค์ประกอบหลัก ประเภท Spreadsheet-Oriented DSS และประเภท 
Solver-Oriented DSS ของจ าแนกตามระบบการท างาน  ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้จึงเน้น
การน าโปรแกรมกระดานค านวณมาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนกรตัดสินใจซึ่งจะกล่าวถึงโครงสร้าง
และวิธีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกระดานค านวณตั้งแต่บทที่ 8 เป็นต้นไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) อธิบายความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีคุณลักษณะส าคัญ 3 อย่าง มีอะไรบ้าง อธิบายโดยสังเขป 

3) ท าไมจึงต้องใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4) จงสรุปวิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระยะแรก 

5) จงสรุปวิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระยะที่สอง 
6) จงสรุปวิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระยะที่สาม 

7) จงสรุปวิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระยะปัจจุบัน 

8) ท่านมีความเห็นว่าในอนาคตระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเป็นไปในทิศทางใด อธิบาย 

9) จงวาดเส้นเวลาสรุปวิวัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยสังเขป ตามความเข้าใจ 

10) จงอธิบายความเกี่ยวข้องและแตกต่างระหว่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศ
ชนิดอื่น ๆ 

11) อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการมา (MIS) 5 ข้อ 

12) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามหน้าที่มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
13) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามการใช้งานมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
14) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามผู้ใช้งานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
15) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามองค์ประกอบหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
16) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจ าแนกตามระบบการท างานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
17) จากเนื้อหาในบทที ่3 เกี่ยวกับประเภทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแบ่งได้หลาย

รูปแบบ ท่านมีความเห็นว่าประเภทใดบ้างที่เหมาะสมในการน า Microsoft Excel มาใช้ 
พร้อมอฺธิบายเหตุผล 

 

รูปแบบ ประเภทท่ีเหมาะสมในการใช้ 
Excel 

เหตุผล 

จ าแนกตามหน้าที่  

 

 

จ าแนกตามการใช้งาน  

 

 

จ าแนกตามผู้ใช้งาน 
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รูปแบบ ประเภทท่ีเหมาะสมในการใช้ 
Excel 

เหตุผล 

จ าแนกตามองค์ประกอบ
หลัก 

 

 

 

จ าแนกตามระบบการท างาน  

 

 

 

18) จากความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ให้ท่านเสนอแนะการน าระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจมาใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในเรื่องใด และอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 4 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายขององค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. องค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3. สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. สิ่งแวดล้อมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

5. องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการจัดการข้อมูล  
6. คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

7. องค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการจัดการแบบจ าลอง 
8. ประเภทของแบบจ าลอง  
9. องค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ 
10. การออกแบบส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการ
จัดการข้อมูล 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการ
จัดการแบบจ าลอง 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนการ
จัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

16. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

17. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

18. ถามตอบในชั้นเรียน 

19. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

20. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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สื่อการเรียนการสอน 

10. เอกสารประกอบการสอน 

11. โปรแกรมน าเสนอ 

12. แบบฝึกหัด 
 

การวัดและประเมินผล 

10. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

11. ประเมินผลจากการฝึกท าแบบฝึกในชั้นเรียน 

12. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ  
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บทท่ี 4 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

4.1. ความหมายขององค์ประกอบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 คือ สิ่งที่ใช้แสดงโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ใช้แสดงความสัมพันธ์
ของแต่ละส่วนประกอบในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และแสดงความสัมพันธ์ของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจกับสิ่งแวดล้อมภายนอกระบบ (Turban et. Al, 2007; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553). 

4.1.1. ข้อดีของการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

  การพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจท าให้ทราบถึงความสามารถในการ
ท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบท าให้สามารถน าสารสนเทศต่าง ๆ จากระบบไปใช้งานได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยสะดวกเนื่องจาก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน
ในองค์กร เพ่ิมความสามารถในการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ เพ่ิมความสามารถใน
การใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ และช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553) 

4.1.2. สิ่งท่ีต้องพิจารณาก่อนพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

  ในการการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจสิ่งแรกทีจ่ าเป็นต้องค านึงถึง 
คือ แผนแม่บทหรือกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะท าการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร การตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์กร ระดับกลยุทธ์ 
ระดับเทคนิค และระดับปฏิบัติ 
  สิ่งต่อมาที่ต้องค านึงถึง คือ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาลักษณะต่าง ๆ และการท างานของ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงพนักงานที่มีองค์ความรู้หรือพนักงานที่ใช้ทักษะต่าง ๆ ในองค์กร 
เนื่องจากระดับการท างานที่ต่างกันจะมีลักษณะของปัญหาในการตัดสินใจที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวในบท
ที่ 2 

 นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงลักษณะธุรกิจที่องค์กรด าเนินการอยู่ โดยต้องประเมิน
ผลิตภัณฑ์หลักสายการผลิต ลักษณะการแบ่งสายงานภายในองค์กร (Sauter, 2010) 

4.2. องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สถาปัตยกรรมพ้ืนฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
หรือองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจก่อน จากนั้นจึงจะด าเนินการในขั้นอ่ืน ๆ 
(Sharda, 2014: 94) ตามข้ันตอนต่อไปนี้  
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1) ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
2) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

3) ตัดสินใจเลือกฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายที่เหมาะสม 

4) ลงมือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Component of DSS) แบ่งเป็นระบบย่อย 4 ส่วน 
(Sharda, 2014: 94) ตามภาพที่ 4.1  

 

ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบของระบบ DSS 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Sharda, 2014: 94; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553: 33) 
 โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมาย ดังนี้ 

1)  ส่วนการจัดการข้อมูล – Data Management ประกอบด้วยฐานข้อมูล, ระบบจัดการฐานข้อมูล, 

ส่วนสอบถามข้อมูล 

2) ส่วนการจัดการแบบจ าลอง – Model Management ประกอบด้วย ฐานแบบจ าลอง, ระบบ
จัดการฐานแบบจ าลอง 

3) ส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ – User Interface Management ประกอบด้วย ระบบจัดการ
สื่อประสานกับผู้ใช้ 

4) ส่วนการจัดการองค์ความรู้ – Knowledge Management 

DSS ส่วนการจัดการข้อมูล ส่วนการจัดการแบบจ าลอง 

ส่วนการจัดการองค์ความรู้ 

ส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ 

ผู้ใช้ 

โครงสร้างพื้นฐาน 

- เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 

- ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ 

ฐานข้อมูล ฐานแบบจ าลอง 
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 ซ่ึงองค์ประกอบในส่วนของการจัดการองค์ความรู้ มีเฉพาะในระบบสนับสนุนการตัดสินใจชาญ
ฉลาด (Intelligence DSS) เท่านั้น ดังนั้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจไม่ซับซ้อนมาก อาจไม่มีส่วนการ
จดัการองค์ความรู้ประกอบในระบบ 

4.3. การจัดการข้อมูล (Data Management) 
 จากเนื้อหาในบทที่ 1 สามารถสรุปอีกครั้งได้ว่าข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น 
คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ รายการค้าท่ียังไม่ประมวลผลอาจจะมาจากท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ผ่านการจัดระเบียบและมีความหมาย และองค์ความรู้ 
(Knowledge) คือ ข้อมูลและสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลผลที่แสดงถึงความเข้าใจ การเรียนรู้ที่พร้อม
น าไปประยุกต์ใช้ 

4.3.1. ข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4.3.1.1. คุณภาพของข้อมูล  
     ส่วนการจัดการข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการให้ข้อมูลมีคุณภาพเนื่องจาก

คุณภาพคือสิ่งที่ส าคัญมาก การมีคุณภาพบ่งบอกถึงประโยชน์ในการใช้งานของข้อมูล ซึ่งแบ่งเป็นคุณภาพ 
4 ด้าน (Turban et. Al, 2007: 220; Sauter, 2010: 73-82; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553: 54) ดังนี้  
 Contextual data quality คุณภาพในบริบทของข้อมูล ความสอดคล้อง การน าไปใช้ ความ

สมบูรณ์ ปริมาณ 

 Intrinsic data quality คุณภาพในคุณค่าของข้อมูล ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 

 Accessibility data quality คุณภาพในการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงได้ ความปลอดภัย 

 Representation data quality คุณภาพในการน าเสนอข้อมูล การสื่อความหมาย ง่ายต่อการใช้ 
ได้ใจความ 

 

ภาพที่ 4.2 คุณภาพของข้อมูลและแบบจ าลอง 
 

ข้อมูลไม่มีคุณภาพ แบบจ าลองถูกต้อง 

การค านวณในแบบจ าลอง 
Garbage In – Garbage Out : GIGO 

ผลลัพธ์ไม่มีคุณภาพ 

ข้อมูลมีคุณภาพ แบบจ าลองไมถู่กต้อง ผลลัพธ์ไม่มีคุณภาพ 
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  จากภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าแม้แบบจ าลองที่ใช้ใน DSS จะถูกต้องแต่ถ้าข้อมูลน าเข้าไม่
มีคุณภาพ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองก็ย่อมไม่ถูกต้องและไม่ควรน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ในทางกลับกัน ถ้าข้อมูลถูกต้องแต่แบบจ าลองพัฒนามาไม่สมบูรณ์หรือค านวณผิดพลาด ผลลัพธ์
ที่ได้จาก DSS ก็ไม่สามารถน าไปใช้ได้เช่นกัน กรณีเช่นนี้ โดยทั่วไปจะเรียกว่า Garbage In – Garbage Out 

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า GIGO 

4.3.1.2. ปัญหาของข้อมูล 

      จาก GIGO แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลที่มีปัญหาย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ของ DSS ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 4.1 แสดงปัญหาจากข้อมูล สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

ตารางที่ 4.1 ปัญหาจากข้อมูล สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้น าเข้าข้อมูลขาดความ
ระมัดระวังหรือไม่รอบคอบ 

กรอกข้อมูลดิบผิดพลาด 

ข้อมูลถูกลักลอบดัดแปลงแก้ไข 

พัฒนาวิธีการน าเข้าข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

พยายามให้การน าเข้าเป็นระบบ
อัตโนมัติ 
เพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่เหมาะสม 

ข้อมูลไม่ทันเวลา วิธีการรวบรวมข้อมูลไม่รวดเร็ว
ทันเวลาที่ต้องการใช้ 

ปรับปรุงระบบรวบรวมข้อมูล 

ใช้การรีเฟรชอัตโนมัติจาก
แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลไม่ได้รับการวัด
หรือจัดล าดับอย่าง
ถูกต้อง 

ข้อมูลรวบรวมไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

ใช้แบบจ าลองท่ีซับซ้อน 

พัฒนาโปรแกรมส าหรับเตรียมข้อมูล
จากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน 

ใช้คลังข้อมูล 

พัฒนาแบบจ าลองที่ใช้งานไม่ซับซ้อน
เกินไป 

ข้อมูลที่ต้องการไม่
สามารถหาได้ หรือไม่มี 

ไม่มีใครรวบรวมข้อมูลไว้ 
ไม่เคยมีข้อมูลที่ต้องการ 

พยากรณ์ข้อมูลที่ต้องการใช้ใน
อนาคต 

ใช้คลังข้อมูล 

ประมาณค่าข้อมูลขึ้นมาใหม่ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Turban et. Al, 2007: 218) 
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4.3.1.3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    การเก็บรวมรวมข้อมูลนั้นอาจจะเก็บเองหรือใช้เครื่องมือช่วยในการรวบรวม 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถใช้วิธีการศึกษาจากการปฏิบัติงาน กระบวนการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ส ารวจ สังเกตการณ ์สัมภาษณ์ (Turban et. Al, 2007: 216)  

    แหล่งข้อมูลนั้น สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากทั้งภายใน และภายนอก องค์กร 
โดยการท า Data Integration (การบูรณาการข้อมูล) ซึ่งหมายถึงควรเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายทั่วทั้งองค์กรจากหลายๆ ฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี XML ทั้งนีส้่วนใหญ่แหล่งข้อมูลภายใน
มาจากระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

    แหล่งข้อมูลภายนอก (External Data Sources) มาจากองค์กรภายนอก เช่น 
มาจาก Web ประเภท Intelligent agents, Document management systems หรือ Content 

management systems และมาจาก Commercial databases ที่มีบริษัทรวบรวมเพ่ือน ามาขาย 
(Turban et. Al, 2007: 111,215; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553: 52) 

4.3.2. ส่วนประกอบของระบบย่อยการจัดการข้อมูลใน DSS 

  ระบบย่อยการจัดการข้อมูลประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ฐานข้อมูลของ DSS ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล สารบัญข้อมูล ส่วนสอบถามข้อมูล และส่วนกลั่นกลองข้อมูล (Turban et. Al, 2007: 110; กิตติ 
ภักดีวัฒนะกุล, 2553: 38) 

4.3.2.1. ฐานข้อมูล (Database) 
      ฐานข้อมูล หมายถึง ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
ตามความต้องการแลธโครงสร้างขององค์กรนั้น และสามารถน าไปใช้ได้หลายคนพร้อมกันในหลาย
โปรแกรมพร้อมกัน ฐานข้อมูลสามารถแบ่งได้หลายแบบ แต่ฐานข้อมูลของ DSS จะถูกเก็บสะสมมาจาก
ฐานข้อมูลดั้งเดิมที่ใช้มานาน หรือ คลังข้อมูล ในบาง DSS ต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานเฉพาะ
ทาง (Turban et. Al, 2007: 110) 

   ฐานข้อมูลสามารถแบบออกได้ 7 ชนิด ดังนี้ 
1) แบบล าดับชั้น (Hierarchical) คือ ข้อมูลสมัพันธ์กันจากบนลงล่าง คล้ายต้นไม้กลับ

หัว แต่ละฟิล์ด์มี หนึ่ง “parent” แต่ละ “parent” มีได้หลาย “children” และมี
ความสัมพันธ์แบบ One-to-Many 

2) แบบเครือข่าย (Network) สร้างความสัมพันธ์ผ่ายลิสต์รายการ เรียกว่า Pointer 
“Children” สามารถมี “parents” ได้มากกว่าหนึ่ง มีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบ
ล าดับขั้น แต่ดูแลรักษายาก 

3) เชิงสัมพันธ์ (Relational) เก็บข้อมูลเป็นตารางสองมิติ สร้างความสัมพน์ระหว่าง
ตาราง ยืดหยุ่น รวดเร็ว และขยายโครงสร้างได้ง่าย  
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4) เชิงวัตถุ (Object oriented) วิเคราะห์และเก็บตามวัตถุ มีการถ่ายทอดลักษณะ 
Inheritance และผูกติดกับ Method เรียกว่าการห่อหุ้ม encapsulation 

5) เชิงมัลติมีเดีย (Multimedia Based) เก็บข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ เช่น JPEG, 

GIF, bitmap, PNG, sound, video, virtual reality ต้องมีฮาร์ดแวร์เฉพาะในการ
จัดการ 

6) เชิงเอกสาร (Document Based) เน้นการเก็บเอกสารและการจัดการเอกสาร  
7) เชิงอัจฉริยะ (Intelligent) ตัวแทนปัญญา (Intelligent agents) และ เครือข่าย

ประสาทเสมือน ANN (Artificial Neural Network) มีความสามารถในการท าความ
เข้าใจช้อมูล 

4.3.2.2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)  
    ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลจะถูกสร้าง ปรับปรุง และเรียกใช้โดยระบบจัดการ

ฐานข้อมูล (Turban et. Al, 2007: 113) ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น Microsoft 

Access, Microsoft SQL Server, MySQL หรือ Oracle เป็นต้น เพ่ือจัดการข้อมูล เรียกใช้ข้อมูลและจัดท า
รายงาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งในระบบสนับสนุนการตัดสินใจนั้นระบบจัดการฐานข้อมูล
จะต้องท างานร่วมกันกับส่วนจัดการแบบจ าลอง โดยการเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลควรมีการค านึงถึง
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน 

4.3.2.3. สารบัญข้อมูล (Data Directory) 
      สารบัญข้อมูล คือ รายชื่อของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Turban et. 
Al, 2007) ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวข้อมูลแต่เป็น ค าจ ากัดความ หรือ ค าอธิบายข้อมูล การใช้งาน ที่มาของ
ข้อมูล และความหมายของข้อมูลนั้น ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่เก็บอยู่ในแต่ละตารางหรือฟิลด์ว่าใช้เก็บ
ข้อมูลเรื่องใด เพ่ือสะดวกในการน าไปใช้และท าความเข้าใจข้อมูล  

4.3.2.4. ส่วนสอบถามข้อมูล (Query Facility) 
      ส่วนสอบถามข้อมูลใช้ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยรับค า
ร้องขอข้อมูลมาจากระบบ DSS และท าการดึงข้อมูลจะฐานข้อมูลส่งกลับไปเพ่ือแสดงผลให้กับผู้ใช้งาน โดย
ปกติแล้วฐานข้อมูลที่ใช้งานจะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาเฉพาะในการเรียกใช้ข้อมูล เรียกกว่า 
Structure Query Language หรือ SQL ระบบสอบถามข้อมูลที่ดีควรใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และค้นหา
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว (Turban et. Al, 2007) 

4.3.2.5. ส่วนกลั่นกลองข้อมูล (Extraction) 
     การเก็บข้อมูลของ DSS สามารถเก็บได้ทั้งในรูปแบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล 
และท่ีส าคัญข้อมูลของ DSS มักจะมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้น 
ส่วนจัดการข้อมูลของ DSS จ าเป็นต้องมีส่วนที่ท าหน้าที่รวบรวม น าเข้าข้อมูล สรุปข้อมูล กรองข้อมูล 
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จัดรูปแบบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และบีบอัดข้อมูล ก่อนน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูล (Turban 
et. Al, 2007) 

4.3.3. คลังข้อมูล (Data Warehouse) 
 คือ หลักการหรือวิธีการเพ่ือรวมระบบสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลรายการข้อมูลมา

รวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ (Sharda, 2014: 111; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 
2553: 69) เน้นการพัฒนาให้ตรงความต้องการของแต่ละองค์กร เน้นตามประเด็น เนื้อหาที่ต้องการใช้งาน 
Subject oriented ผ่านการขัดเกลาให้ช้อมูลที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกันมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพ่ือให้สามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้ หรือ Time series เน้นเก็บข้อมูลที่ได้จากช่วงเวลาต่าง ๆ กัน  

 คลังข้อมูลนั้น ข้อมูลจะถูกดึงมาจากหลายๆ แหล่ง ท าให้มีลักษณะที่อ่านได้อย่างเดียว
เท่านัน้ เพราะไม่ใช่ส่วน Data Entry และการอัพเดตข้อมูลจะเป็นช่วงเวลา ไม่เรียลไทม์ ข้อมูลที่รวบรวม
มาอาจจะเป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้วก็ได้ ข้อมูลที่เก็บไม่มีการ normalized อาจจะมีข้อมูลซ้ าซ้อน ซึ่งได้มา
จากการ Denormalized ซึ่งคลังข้อมูลจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ใน
คลังข้อมูลจึงจ าเป้นต้องมีการจัดท า Metadata หรือ ข้อมูลที่อธิบายเกี่ยวกับตัวข้อมูล 

4.3.3.1. คุณลักษณะของคลังข้อมูล 

      คลังข้อมูลมีคุณลักษณะ 9 อย่าง (Sharda, 2014: 111-112) ดังนี้ 
1) ข้อมูลที่เก็บเน้นเรื่องที่ต้องการใช้วิเคราะห์ 
2) มีการบูรณาการของข้อมูลจากหลายแหล่ง 
3) เก็บข้อมูลในอดีตเพ่ือวิเคราะห์เป็นช่วงเวลาได้ 
4) ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 
5) ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้ใช้เป็น Web application 

6) มักจะเป็นประเภทฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ ฐานข้อมูลหลายมิติ 
7) ใช้สถาปัตยกรรม Client/Server 

8) มีความเรียลไทม์ หรือข้อมูลอัพเดตอยู่เสมอ 

9) มี Metadata หรือข้อมูลของข้อมูลเก็บไว้เช่นกัน 

4.3.3.2. องค์ประกอบของคลังข้อมูล  
    องค์ประกอบของคลังข้อมูลจะประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ส่วน (Sharda, 

2014: 119) ดังต่อไปนี้ 
1) แหล่งข้อมูล ที่มีการรวบรวมมาจากหลายแหล่ง เช่น ระบบดั้งเดิม ระบบ 

ERP  หรือ Web 

2) การสะกัดและการแปลงรูปแบบข้อมูล  เพ่ือคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที
เกี่ยวข้องและแปลงให้รูปแบบจากต้นทางเข้ากับวิธีการเก็บในปลายทางได้ 

3) การน าเข้าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล 
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4) ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม 

5) Metadata รายละเอียดของข้อมูล   การสรุป เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและ
น ามาใช้งาน 

6) Middleware โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่น ามาใช้งานร่วม  
4.3.3.3. การวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล 

      การวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล ประกอบด้วย 

1) Query and Reporting คือ เรียกใช้และสร้างเป็นรายงาน 

2) Multidimensional Data Analysis คือ การประมวลผลข้อมูลแบบหลาย
มิต ิ

3) Data Mining คือ การท าเหมืองข้อมูล 

4.3.4. ธุรกิจชาญฉลาดและการวิเคราะห์ (Business Intelligence and Analytics) 
 Business intelligence คือ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ โดย

ที่ Business analytics คือ การวิเคราะห์โดยใช้ Models และ solution ทางธุรกิจ  Data mining คือ การ
การน า models และ methods มาวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค้นหารูปแบบและแนวโน้ม Online Analytical 

Processing (OLAP) คือ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ กระบวนการประมวลผลข้อมูล ใช้
เทคโนโลยี Multidimensional Database สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบเจาะจงและแบบไม่เจาะจง โดย
ใช้ภาษา SQL ท าให้สามารถสร้างรายงานตามความต้องการได้ Ad hoc reports สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติได้ สามารถน ามาสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) ได้ และมีความสามารถในการจัดการ
แบบจ าลองและน าเสนอข้อมูล 

4.3.5. เหมืองข้อมูล (Data Mining)  
 คือ จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเก็บอยู่ในฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูล โดยใช้เทคนิค 

Statistical, mathematical, artificial intelligence, and machine-learning techniques เพ่ือค้นหา
ความหมายของข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู๋ในข้อมูลจ านวนมาก 

  เทคนิคในการท าเหมืองข้อมูลที่ใช้กันส่วนใหญ่ คือ การจ าแนก (Classification) 
การจัดกลุ่ม (Clustering) การหาความสัมพันธ์ (Association) การล าดับขั้น (Sequencing) การ พยากรณ์ 
(Regression) และการสร้างสมการพยากรณ์ (Forecasting)  
  ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล คือ ระบุข้อมูล (Identification of data) เตรียมข้อมูล
(Preprocessing)  แปลงรูปแบบข้อมูล (Transformation to common format) การวิเคราะห์ (Data 

mining through algorithms) และ การประเมิน (Evaluation)  
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     การท าเหมืองข้อมูลมีประโยชน์ทั้งในด้าน การตลาด โดยใช้พยากรณ์ยอดขาย แบ่งกลุ่ม
ลูกค้า จัดชั้นวางสินค้า ด้านการเงินการธนาคาร เช่น บริหารลูกหนี้ พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ด้าน
ผลิต ด้านตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจ ประกันภัย เป็นต้น 

4.3.6. การแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)  
 คือ เทคนิคท่ีสนับสนุนการน าเสนอข้อมูลและการตีความช้อมูลในรูปแบบรูปภาพ หรือ 

กราฟิก เช่น Dashboard, Digital imaging, GIS, GUI, ตาราง, multidimensions, กราฟ, Virtual reality, 
ภาพสามมิติ 3D, ภาพเคลื่อนไหว animation เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม หรือ  การเลือกดูข้อมูล
แบบเรียลไทม์เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อนี้จะครอบคลุมในบทที่ 5 ถึงบทที่ 7 

4.4. การจัดการแบบจ าลอง (Model Management) 
 การจัดการแบบจ าลองเป็นอีกส่วนส าคัญของ DSS โดยความหมาย และประเภทของแบบจ าลองมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.4.1. ความหมายของแบบจ าลอง 
  ความหมายของแบบจ าลอง แบ่งออกเป็น 3 นัยยะหลัก ๆ ได้แก่ ความหมายเชิงบรรยาย 
ความหมายเชิงสภาวะ และความหมายเชิงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในความหมายสุดท้ายนี้คือ
แนวทางของเนื้อหาในบทถัดไปทั้งหมดของเอกสารเล่มนี้ 

1) ความหมายเชิงบรรยาย 

• แบบจ าลองเชิงรูปภาพ ใช้แผนภาพอธิบาย 

• แบบจ าลองเชิงบรรยาย ใช้ภาษาธรรมชาติในการบรรยาย 

• แบบจ าลองเชิงกายภาพ แสดงส่วนประกอบต่างๆ ในขนาดเล็กกว่าของจริง 
2) ความหมายเชิงสภาวะ 

• แบบจ าลองคงที่ ประเมินสถานการณ์เฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
• แบบจ าลองเคลื่อนไหว สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรได้ทุกช่วงเวลา 

3) ความหมายเชิงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
• หาทางเลือกท่ีดีที่สุด ส าหรับปัญหาที่มีทางเลือกน้อย โดยใช้อัลกอริทึม 

วิเคราะห์โดยใช้สูตร การจ าลองสถานการณ์ และ ฮิวริสติค 

• ทางการเงิน ส าหรับปัญหาที่วิเคราะห์ปัญหาที่ค านวณได้สูตรค านวณทางการเงิน 
เช่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน  

• ทางสถิต ิส าหรับปัญหาที่สามารถน าการค านวณด้วยสูตรทางสถิติมาประยุกต์ใช้ 
เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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4.4.2. ส่วนประกอบของระบบย่อยการจัดการแบบจ าลอง 
  ระบบย่อยของการจัดการแบบจ าลองประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ฐานแบบจ าลอง ระบบ
จัดการฐานแบบจ าลอง ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง สารบัญแบบจ าลอง และ การด าเนินการกับ
แบบจ าลอง (Turban et. Al, 2007: 115-118; กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2553: 41) 

4.4.2.1. ฐานแบบจ าลอง (Model Base) 
      ฐานแบบจ าลอง ประกอบด้วยแบบจ าลองชนิดต่าง ๆ  เช่น แบบจ าลองทางสถิติ 
แบบจ าลองทางการเงิน แบบจ าลองพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และแบบจ าลองเชิงปริมาณอ่ืน ๆ 
แบบจ าลองที่อยู่ในฐานแบบจ าลองสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คือ แบบจ าลอง
เชิงกลยุทธ์ (Strategical models) ส าหรับผู้บริหารระดับสูง แบบจ าลองยุทธวิธี (Tactical models) 
ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง แบบจ าลองเชิงปฏิบัติการ (Operational models) ส าหรับงานประจ าวัน และ
แบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ (Analytical models) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.2.2. ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง (Model Base Management System) 
      ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง (MBMS) มีหน้าที่ในการสร้างแบบจ าลอง หรือ 
เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ของ DSS  มีหน้าที่แก้ไขและปรับปรุงแบบจ าลอง คัดเลือก และเรียกใช้
แบบจ าลองที่มีอยู่ในฐานแบบจ าลอง เป็นซอฟท์แวร์ตัวกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานแบบจ าลอง ท า
หน้าที่คล้าย DBMS เนื่องจากเกณฑ์การเลือกแบบจ าลองอาจจะมีเชิงคุณภาพคือเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลข 
จึงอาจจะต้องใช้ ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยจัดการ 

    MBMS มีหน้าที่และความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ใช้ต้องสามารถเข้าถึงและดึงแบบจ าลองมาใช้งานได้ 
2) ผู้ใช้ต้องสามารถทดลองและปฏิบัติการใดๆ กับแบบจ าลองได้ 
3) ผู้ใช้ต้องสามารถสร้างแบบจ าลองได้ง่าย 

4) ต้องจัดเก็บและจัดการกับแบบจ าลองชนิดต่าง ๆ ได้ 
5) เข้าถึงและท างานกับแบบจ าลองโปรแกรมอืนๆ ได้ 
6) แสดงหมวดหมู่หรือรายการของแบบจ าลองได้ 
7) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ และค้นหาแบบจ าลองได้ 

    ตัวอย่าง MBMS ส าเร็จรูปที่สร้างมาเพ่ือใช้กับ DSS แสดงใน 

ตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 MBMS ส าเร็จรูปที่สร้างมาเพ่ือใช้กับ DSS เฉพาะเรื่อง 

ชือ่โปรแกรม ค าอธิบาย 

AutoMod, AutoSched อนิเมชั่นสามมิติใช้ในการจัดการการผลิตและจัดสรร
วัตถุดิบในการผลิต และจัดตารางการผลิต 

Budgeting & Reporting ระบบจ าลองการผลิตที่ช่วยประมาณการต้นทุนการผลิต 
ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ 

OIS ใช้ในการพยากรณ์ทิศทาง แบบจ าลองการค้า การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 

OptiPlan Professional, 

OptiCaps, OptiCalc 

ใช้สนับสนุนงานวางแผนห่วงโซ่อุปทาน 

Planning Workbench ระบบวางแผนเชิงกราฟิกส าหรับอุตสารกรรมที่มี
กระบวนการท างานต่อเนื่องกัน เช่น สายพานการผลิต 

StatPac Gold ชุดโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ผลส ารวจ 

TRAPEZE ส าหรับการวางแผน การจัดตารางงาน และการด าเนินการ
ผลิต 

TruckStops, OptiSite, 

BUSTOPS 

ส าหรับการจัดการการจัดจ าหน่าย และการขนส่งสินค้า 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Turban, E. and Aronson, A.E., 1998) 
4.4.2.3. ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง (Modeling Language) 

      เนื่องจาก DSS ต้องเกี่ยวข้องทั้งปัญหาแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง ท าให้
การจัดการแบบจ าลองจ าเป็นต้องใช้ภาษาและเครื่องมือที่สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้ ยกตัวอย่างเช่น 
C++ และ Java บางครั้งมีการใช้เทคโนโลยี OLAP ในการท างานร่วมกับแบบจ าลองในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีจ านวนมาก แต่ในกรณีท่ีมีความซับซ้อยไม่มากและข้อมูลน้อยกว่าก็มักจะใช้ Excel หรือโปรแกรม
กระดานค านวณในการจัดการ 

4.4.2.4. สารบัญแบบจ าลอง (Model Directory) 
      สารบัญแบบจ าลองมีหน้าที่เช่นเดียวกันกับสารบัญข้อมูล คือ เก็บรายชื่อ
แบบจ าลอง และซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ในฐานแบบจ าลอง รวมถึงค าอธิบายแบบจ าลอง หน้าที่และการใช้งาน
และความสามารถของแต่ละแบบจ าลอง 
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4.4.2.5. การด าเนินการกับแบบจ าลอง 
      การด าเนินการกับแบบจ าลองประกอบด้วย การใช้งานแบบจ าลอง (Model 

execution) คือ กระบวนการควบคุมการท างานจริงของแบบจ าลอง การท างานร่วมกันของแบบจ าลอง 
(Model integration) คือ การบูรณาการให้แบบจ าลองหลาย ๆ อันสามารถท างานร่วมกันได้ และการ
ประมวลผลรวมกันของแบบจ าลอง (Command processor) มีหน้าที่แปลค าสั่งจากผู้ใช้แล้วส่งค าสั่งไป
เรียกใช้แบบจ าลองจากระบบจัดการฐานแบบจ าลอง 

4.4.3. ประโยชน์ของแบบจ าลอง 
  แบบจ าลองมีประโยชน์ในการใช้งานหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้แบบจ าลอง
ช่วยค านึงถึงความคุ้มค่าระหว่างค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพได้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ในด้านระยะเวลา 
แบบจ าลองช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลาในการใช้งานสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่มเีวลาจ ากัด หรือในด้านการทดลองแทนมนุษย์ สามารถใช้จ าลองเหตุการณ์ต่างช่วยให้ท าความ
เข้าใจและมองภาพภายในได้ชัดเจน 

  ในเอกสารเล่มนี้เน้นการพัฒนาแบบจ าลองของ DSS โดยใช้โปรแกรมค านวณ หรือ 
Microsoft Ecel เนื่องจาก ช่วยให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับโปรแกรมอ่ืนๆ ใช้ในงานได้หลายด้าน 
ทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน วิทยาศาสตร์ มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนการท างานเพ่ิมเติม และ Add-in ที่มี
ประโยชน์ และ สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมโดยใช้ VBA ได้ 

4.4.4. ประเภทของแบบจ าลอง 
  ประเภทของแบบจ าลองสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ 7 ประเภท คือ 
แบบจ าลองเพ่ือหาทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับปัญหาที่มีทางเลือกน้อย แบบจ าลองเพ่ือค้นหาทางเลือกท่ีดี
ที่สุดโดยใช้ Algorithm แบบจ าลองเพ่ือค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุดโดยใช้สูตร แบบจ าลองสถานการณ์ 
Simulation แบบจ าลองสถานการณ์ Heuristic แบบจ าลองอ่ืน และ แบบจ าลองพยากรณ์ โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 4.3 

ตารางที่ 4.3 ประเภทของแบบจ าลอง 

ชื่อประเภท การใช้งาน เทคนิคที่ใช้ 
แบบจ าลองเพื่อหาทาง
เลือก 

ที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาที่มี
ทางเลือกน้อย 

ค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุดเมื่อมีตัวเลือก
ค่อนข้างน้อย 

ตารางการตัดสินใจ 

แขนงการตัดสินใจ 

แบบจ าลองเพื่อหาทาง
เลือก 

ที่ดีที่สุดโดยใช้ Algorithm 

ค้นหาทางทางเลือกท่ีดีที่สุดจาก
ตัวเลือกที่มีจ านวนมากและไม่สิ้นสุด 

Linear Programming 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ต่างๆ  



เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบสนับสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ 79 

 

ชื่อประเภท การใช้งาน เทคนิคที่ใช้ 
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความต่างท่ี
ละตัวเลือก 

แบบจ าลองเครือข่าย 

แบบจ าลองเพื่อหาทาง
เลือก 

ที่ดีที่สุดโดยใช้สูตร 

ค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด ในครั้งเดียว 
โดยใช้สูตรค านวณ 

เช่น แบบจ าลองสินค้าคงคลัง 
(EOQ) 

แบบจ าลองสถานการณ์ 
Simulation 

ค้นหาทางเลือกท่ี “ดีพอ” หรือดีเท่าที่
มีตัวเลือกโดยใช้การทดลอง 

ใช้ Simulation 

แบบจ าลองสถานการณ์ 
Heuristic 

ค้นหาทางเลือกท่ี “ดีพอ” โดยใช้
กฏเกณฑ์ในการเลือก 

Expert system 

Heuristic programming 

แบบจ าลองพยากรณ์ พยากรณ์อนาคตส าหรับสถานการณ์
สมมติ 

แบบจ าลองพยากรณ์ การ
วิเคราะห์มาร์คอฟ 

แบบจ าลองอ่ืนๆ  ค้นหา “What-if” โดยใช้สูตร เช่น แบบจ าลองทางการเงิน 
แบบจ าลองแถวคอย 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Turban et. Al, 2007: 151) 
4.4.4.1. แบบจ าลองเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาที่มีทางเลือกน้อย 

      แบบจ าลองประเภทนี้ใช้ค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุดเมื่อมีตัวเลือกค่อนข้างน้อย
โดยเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้บ่อยคือ ตารางการตัดสินใจ (Decision table) และ แขนงการตัดสินใจ 
(Decision tree) 
      ภาพที่ 4.3 แสดงตัวอย่างของตารางการตัดสินใจกรุ๊ปเลือดจากลักษณะนิสัย 
(ตัวอย่างนี้เป็นเพียงข้อมูลสมมติเท่านั้น) จากตารางประกอบด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ถ้าการตอบค าถาม
ใกล้เคียงกับกรณีได้จะได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลือกตามกรณีนั้น ๆ   เช่น ถ้าบุคคลหนึ่งชอบความสมบูรณ์แบบ เจ้า
คิดเจ้าแค้นและใส่ใจความรู้สึกคนอื่น คนนั้นมีโอกาสมีเลือกกรุ๊ป A เป็นต้น ตารางการตัดสินใจเหมาะเมื่อ
แต่ละทางเลือกใช้เกณฑ์เดียวกัน และแต่ละเกณฑ์มีสองค าตอบคือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถ้าแต่ละทางเลือกใช้
เกณฑ์ในการเลือกไม่ค่อยซ้ ากัน และแต่ละเกณฑ์สามารถมีได้หลายค าตอบ ควรใช้แขนงการตัดสินใจ ตาม
รายละเอียดในตัวอย่างถัดไป 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างตารางการตัดสินใจ 

  ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอย่างแขนงการตัดสินใจการอนุมัติสินเชื่อโดยพิจารณาตามเงื่อนไข 
คือ รายได้ ประวัติอาชญากรรม จ านวนปีที่ท างาน และประวัติการจ่ายบัตรเครดิต จะเห็นว่าแขนงการ
ตัดสินใจมีลักษณะการประเมินเงื่อนไขหรือเกณฑ์ท่ีต่างจากตารางการตัดสินใจที่ ผลการพิจารณาเงื่อนไข
หนึ่งจะส่งผลต่อเงื่อนไขท่ีสองแตกต่างกันออกไป เช่น ถ้ามีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท ให้พิจารณาต่อว่ามี
ประวัติอาชญากรรมหรือไม่ แต่ถ้ามีรายได้ระหว่าง 15,000 – 50,000 บาทให้พิจารณาจ านวนปีที่เคย
ท างานแทน เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างแขนงการตัดสินใจ 

4.4.4.2. แบบจ าลองเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้ Algorithm 

      แบบจ าลองประเภทนี้ใช้ค้นหาทางทางเลือกที่ดีที่สุดจากตัวเลือกที่มีจ านวน
มากและไม่สิ้นสุด โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบความต่างที่ละตัวเลือก เครื่องมือที่ใช้ เช่น Linear 

Programming แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ และ แบบจ าลองเครือข่าย เป็นต้น  

รายได้

ประวัติ
อาชญากรรม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จ านวนปีท างาน

ไม่อนุมัติ

จ่ายบัตรเครดิต
หรือไม่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติอนุมัติ

ประวัติ
อาชญากรรม

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
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      โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เป็นแบบจ าลองที่ใช้สมการเส้นตรง
ช่วยในการแก้ปัญหาที่มีหลายปัจจัย เช่น ต้องการผลิตสินค้า 2 ชนิด คือ  X1 และ X2 ซึ่งมีราคาขาย 8 บาท
ต่อหน่วย และ 10 บาทต่อหน่วย ตามล าดับ เงื่อนไขของการผลิตคือ จ านวนวัตถุดิบที่มีจ ากัด ซึ่งสินค้าท้ัง
สองชนิดใช้วัตถุดิบร่วมกัน โดยสามารถเขียนเป็นโปรแกรมเชิงเส้นได้ ดังนี้ 

สมการวัตถุประสงค์คือ รายได้สูงสุด  8 X1 + 10 X2 

โดยจ านวนการผลิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

วัตถุดิบ 1    0.4 X1 + 0.2 X2 <= 10 

วัตถุดิบ 2    0.2 X1 + 0.4 X2 <= 14 

    การแก้ปัญหาลักษณะเช่นโปรแกรมเชิงเส้นนี้ สามารถแก้ด้วยการแก้สมการหรือ
วาดแผนภูมิเส้น แต่ส าหรับ DSS สามารถสร้างแบบจ าลองชนิดนี้ได้โดยใช้เครื่องมือ Solver ที่เป็น Add-in 
ใน Microsoft Excel เพ่ือใช้แก้ปัญหาลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งประหยัดเวลา รวดเร็ว แม่นย า และใช้เวลา
ค านวณน้อยกว่า ตามภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นด้วย Solver 

 

  แบบจ าลองเครือข่ายงาน Network Model ใช้กับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น 
ปัญหาการขนส่งสินค้า Transportation model ปัญหาการมอบหมายงาน Assignment model ซ่ึง
สามารถสร้างแบบจ าลองชนิดนี้ได้โดยใช้ Excel เพ่ือใช้แก้ปัญหาได้เช่นกัน ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.6 ทีใช้ 
Excel ช่วยในการค านวณหาต้นทุนที่ต่ าที่สุดในการหาเส้นทางขนส่งสินค้าจากแต่ละโรงงาน 
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการใช้ Excel กับแบบจ าลองเครือข่ายงาน 

4.4.4.3. แบบจ าลองเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้สูตร 

      แบบจ าลองชนิดนี้ใช้ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด ในครั้งเดียว โดยไม่มีการ
เปรียบเทียบทางเลือก โดยใช้สูตรค านวณ เช่น แบบจ าลองสินค้าคงคลัง (EOQ)   

      แบบจ าลองสินค้าคงคลัง เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงเหลือ โดยเน้นการ
ค านึงถึงปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic order quantity : EOQ) หมายถึง จ านวนสินค้าที่
ท าให้ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่ าที่สุด 

สูตร  

   โดย S คือ จ านวนสินค้าที่ต้องการ หรือ ประมาณการยอดขาย/ปี 
O คือ ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง 
C คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วย 

      ภาพที่ 4.7 แสดงตัวอย่างการใช้ Excel สร้างแบบจ าลองเพ่ือค้นหาทางเลือกที่
ดีที่สุดโดยใช้สูตร ของการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด ส าหรับการบริหารสินค้าคงคลัง การสร้าง
แบบจ าลองนี้ จะครอบคลุมอยู่ในเนื้อหาบทที่ 9 ถึง บทที่ 11 



84 ดร.สาวิตรี บญุม ี

 

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างแบบจ าลองโดยใช้สูตร EOQ 

4.4.4.4. แบบจ าลองสถานการณ์ Simulation 

      แบบจ าลองชนิดนี้ ใช้ค้นหาทางเลือกท่ี “ดีพอ” หรือดีเท่าที่มีตัวเลือกโดยใช้
การทดลอง หรือ การสร้าง Simulation เพ่ือจ าลองข้อมูลที่สามารถเป็นไปได้เพ่ือหาผลลัพธ์ เครื่องมือของ 
Excel ที่สามารถท า simulation ได้ เช่น ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ (Scenario manager) หรือ 
ตารางข้อมูล (Data table) 
      ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ หรือ Scenario Manager  ใช้จ าลองสถานการณ์
ที่สามารถเกิดข้ึนได้ จากตัวอย่างในภาพที่ 4.8 ที่แสดงสถานการณ์ท่ีสมมติข้ึน 3 สถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากโครงการลงทุน 

 
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างสถานการณ์สมมติ 
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   ภาพที่ 4.8 เป็นผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือตัวจัดการสถานการณ์สมมติใน Excel ซึ่งมี
ลักษณะการใช้งานตามภาพที่ 4.9 เนื้อหาในการใช้เครื่องมือชนิดนี้ครอบคลุมในบทที่ 12 

 

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือ Scenario manager ของ Excel 

    แต่ถ้าหากต้องการการจ าลองข้อมูลเดียวแต่มีค่าที่แตกต่างกันไปจ านวนมาก 
ควรใช้เครื่องมือตารางข้อมูล Data Table ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ของข้อมูลที่เปลี่ยนไปให้อัตโนมัติ จาก
ภาพที่ 4.10 เป็นการจ าลองเปลี่ยนค่าของข้อมูลราคาเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของก าไร เนื้อหาในการใช้
เครื่องมือชนิดนี้ครอบคลุมในบทที่ 12 

 

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างการจ าลองข้อมูลโดยใช้ Data table ใน Excel 

    แบบจ าลองสถานการณ์ Simulation มีข้อดี คือ มีความตรงไปตรงมา สามารถ
ท าให้มองเห็นภาพที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถใช้เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ใน DSS สร้างจากมุมมอง
ของผู้บริหารได้สามารถจัดการกับปัญหาได้หลายรูปแบบ และมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตัวแปรได้ 
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แต่ก็มีข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าทางเลือกไหนดีที่สุด ใช้งบประมาณในการพัฒนาสูงใน
บางครั้ง เป็นแบบจ าลองที่สร้างมาแล้วใช้ได้เฉพาะปัญหานั้น ๆ และบางครั้งใช้งานยาก ผู้ใช้
จ าเป็นต้องมีความรู้ 

4.4.4.5. แบบจ าลองสถานการณ์ Heuristic 

     โปรแกรมฮิวริสติก ใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมาก ปัญหาไม่มีโครงสร้างและกึ่ง
โครงสร้าง ไม่ตัวแปรที่ไม่แน่นอน ใช้กฏเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหา ค้นหา เรียนรู้ ประเมิน และพิจารณา
ตัดสินใจ 

     โปรแกรมฮิวริสติกนี้ มีข้อดี คือ ใช้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ประหยัดเวลาในการก าหนดสูตรค านวณ ใช้งานร่วมกับ Intelligent Agent และน ามาจ าลอง
เขียนโปรแกรมได้ แต่ในขณะเดียวกันมี ข้อจ ากัด ในเรื่องไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นแนวทางท่ีดีที่สุด 
กฎต่าง ๆ ที่ใช้อาจจะมีข้อยกเว้น ไม่สามารถท านายผลลัพธ์ได้ในทุกแนวทาง และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่างๆ ในระบบ อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม 

      แบบจ าลองโปรแกรมฮิวริสติก สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1) Construction Heuristic สรา้งแนวทางด้วยการเพ่ิมส่วนประกอบขึ้นเรื่อยๆ 

2) Improvement Heuristic พัฒนาจนกว่าจะใช้ได้ 
3) Mathematical Programming ประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ 
4) Decomposition แยกปัญหาเป็นส่วน ๆ เพื่อแก้ไข 

5) Partitioning แยกหาวิธีแก้ปัญหาส่วนย่อย แล้วน ามาแก้ส่วนรวม 

4.4.4.6. แบบจ าลองพยากรณ์ 
     แบบจ าลองประเภทนี้เน้นการพยากรณ์อนาคตส าหรับสถานการณ์สมมติ
เครื่องมือที่ใช้เช่น แบบจ าลองพยากรณ์ และการวิเคราะห์ตัวแบบมาร์คอฟ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการใช้ Solver กับตัวแบบมาร์คอฟ 

    ภาพที่ 4.11 แสดงการน าเครื่องมือ Solver ของ Excel มาใช้แก้ปัญหาตัวแบบ
มาร์คอฟ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสมการเชิงถดถอย (Regression equation) เพ่ือใช้เป็นแบบจ าลอง
พยากรณ ์ตามตัวอย่างในภาพที่ 4.12 ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภูมิกระจายและให้ Excel สร้าง
สมการเพ่ือใช้ในการพยากรณ์ยอดขาย  

 

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างแบบจ าลองพยากรณ์ 
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4.4.4.7. แบบจ าลองอ่ืน 

      แบบจ าลองอ่ืน ๆ มักใช้การค้นหา “What-if” โดยใช้ร่วมกับสูตรที่สร้างไว้ เช่น 
แบบจ าลองทางการเงิน และ แบบจ าลองแถวคอย เป็นต้น เครื่องมือของ Excel ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
What-if ประกอบด้วย ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ และ ตารางข้อมูล ที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า 
นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือค้นหาเป้าหมาย (Goal seek) ที่เป็นประโยชน์มากอีกเครื่องมือหนึ่ง  
     จากภาพที่ 4.13 คือแบบจ าลองท่ีใช้วิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด 
ก่อนการวิเคราะห์ What-if ด้วยเครื่องมือค้นหาเป้าหมาย ของ Excel โดยจะค้นหายอดขายที่ท าให้ EOQ 

มีค่า 1,000 ถ้วย จากค่าปัจจุบัน 707.11 ถ้วย ภาพที่ 4.14 แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาเป้าหมาย ค่าของ
ยอดขายเปลี่ยนอัตโนมัติเป็น 2,000 ถ้วย ที่จะท าให้ EOQ มีค่าตามเป้าหมายที่ต้องการ เครื่องมือค้นหา
เป้าหมายหรือ Goal Seek นี้จะครอบคลุมในเนื้อหาบทที่ 12 

 
ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการเรียกใช้เครื่องมือค้นหาเป้าหมาย 
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ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาเป้าหมาย 

4.5. การจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Management) 
 User Interface เป็นสื่อกลางในการติดต่อและตอบโต้ระหว่างผู้ใช้และระบบ ด้านฮาร์ดแวร์ เช่น 
คีย์บอร์ด เมาส์ จอสัมผัส เครื่องอ่านบาร์โค้ด ด้านซอฟต์แวร์ การโต้ตอบผ่านแสดงผลทางจอภาพ ภาพที่ 
4.15 แสดงหน้าที่ของส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ ที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้โดยแปลค าสั่งจากผู้ใช้แล้วส่งไป
ประมวลผลกับส่วนจัดการแบบจ าลองที่ร้องขอข้อมูลจากส่วนจัดการข้อมูล และส่งผลลัพธ์กลับไปให้ผู้ใช้ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ใช้จะไม่รู้กระบวนการท างานภายในของระบบและรับรู้ผ่านส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้
เท่านั้น 

 

ภาพที่ 4.15 หน้าที่ของส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ 

 

ส่วนจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ ผู้ใช้ 

ส่วนจัดการแบบจ าลอง ส่วนจัดการข้อมูล 

ค าถาม 

ค าตอบ 
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4.5.1. องค์ประกอบส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ 
  องค์ประกอบส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ องค์ประกอบใน
กลุ่มผู้ใช้ระบบ และ องค์ประกอบในกลุ่มของระบบคอมพิวเตอร์ 

1) องค์ประกอบในกลุ่มของผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ องค์ความรู้ 
(Knowledge) เป็นความรู้ที่ผู้ใช้จะต้องมีในการใช้ระบบ ภาษาการกระท า (Action 

language) เป็นภาษาหรือการกระท าที่ผู้ใช้ ใช้ติดต่อสื่อสารกับระบบ และปฏิกิริยา
โต้ตอบของผู้ใช้ (User’s reaction) เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ของผู้ใช้เมื่อระบบแสดง
ผลลัพธ์มา  

2) องค์ประกอบในกลุ่มของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 3 สว่น คือ บทโต้ตอบ 
(Dialog) ซึ่งเป็นบทสนทนาที่เตรียมไว้ในระบบ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ 
(Computer processing) ใช้แปลค าสั่งที่ผู้ใช้ป้อนผ่านทาง action language แล้ว
ประมวลผล และภาษาการน าเสนอ (Presentation language) แสดงผลการ
ประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ 

  ภาพที่ 4.16 แสดงตัวอย่างส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ที่มีลักษณะเป็นหน้าจอของโปรแกรมที่
แสดงผ่านจอภาพคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการโต้ตอบด้วยการพิมพ์และการคลิกปุ่ม และน าเสนอผลลัพธ์บน
หน้าจอ 
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ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างสื่อประสานกับผู้ใช้ 

4.5.2. ระบบจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Management System : UIMS) 
  ระบบจัดการสื่อประสานผู้ใช้ คือ ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางประสานส่วนต่าง ๆ 
ในระบบ เพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ เช่น ติดต่อกับ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบจัดการ
แบบจ าลอง ระบบจัดการฐานความรู้ บางครั้งมีการประสานกับรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 
  ความสามารถของระบบจัดการสื่อประสานผู้ใช้ ต้องสามารถรองรับการแสดงผลเชิง
กราฟฟิกหรือ GUI ควรรองรับอุปกรณ์น าเข้า และอุปกรณ์แสดงผล ได้หลายประเภท ควรมีความยืดหยุ่น 
ปรับตามปัญหาที่แตกต่างกันได้ ควรมีการจัดเตรียมตัวอย่างให้ผู้ใช้ฝึกทักษะการใช้ระบบ และผู้ใช้สามารถ
ปรับแต่งหน้าจอของระบบได้ตามต้องการ 

4.5.3. การออกแบบส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ 
  การออกแบบส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ ควรค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ขณะที่ผู้ใช้ระบบจริงๆ 

2) เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ระบบ 

3) ความสามารถรอบด้านที่เข้ากับระบบอ่ืน ๆ ได้ 
4) ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้ 
5) เครื่องมือที่ผู้ใช้จะใช้ 
6) ระดับความต้องการของผู้ใช้ 
7) ความอ่อนล้าของผู้ใช้ในการใช้งาน 
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8) มาตรฐานการใช้ค าสั่ง 
9) ความสวยงาม น่าใช้ ไม่ซับซ้อน 

10) เลือกใช้ไอคอนและสัญลักษณ์ถูกต้อง เหมาะสม 

11) รองรับจ านวนสารสนเทศเข้า-ออก อย่างเหมาะสม 

4.5.4. รูปแบบของสื่อประสานกับผู้ใช้ 
  รูปแบบของการสื่อประสานกับผู้ใช้ มี 5 รูปแบบ คือ การโต้ตอบด้วยค าสั่ง การโต้ตอบ
ด้วยเมนู การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม การโต้ตอบเชิงวัตถุ และการโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ 

1) การโต้ตอบด้วยค าสั่ง (Command  Language Interaction) วิธีการนี้ใช้วิธีพิมพ์
ค าสั่ง เช่น DOS, UNIX 

 

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการโต้ตอบด้วยค าสั่งใน DOS 

2) การโต้ตอบด้วยเมนู (Menu Interaction) เช่น การใช้ Pull-down menu หรือ การ
ใช้ Pop-up menu 

 

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่าง Pull-down menu 
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่าง Pop-up menu 

3) การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) 

 

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างการโต้ตอบด้วยฟอร์ม 
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4) การโต้ตอบเชิงวัตถุ 

 

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างการโต้ตอบเชิงวัตถุ 

5) การโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ 

 

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ 
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4.5.5. การออกแบบคอนโทรลที่ใช้ในหน้าจอ GUI 

  หน้าจอ GUI จะใช้คอนโทรลในการควบคุมการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งคอนโทรลมีหลายชนิด 
แต่ละชนิดมีการใช้งานที่แตกต่างกันตามตารางที่ 4.4  

ตารางที่ 4.4 ชนิดคอนโทรลและการใช้งาน 

ชนิดคอนโทรล การใช้งาน 

Textbox รับข้อมูลประเภทตัวเลข ข้อความ 

Radio button รับข้อมูลที่มีตัวเลือกชัดเจน และเลือกได้รายการเดียว 

Checkbox รับข้อมูลที่มีตัวเลือกชัดเจน และเลือกได้หลายรายการ 

List box รับข้อมูลที่มีตัวเลือกหลายรายการ  แสดงรายการตลอดเวลา 

Combo box รับข้อมูลที่มีตัวเลือกหลายรายการ คลิกปุ่มเพ่ือแสดงรายการ 

Spin box (Numericupdown) ข้อมูลตัวเลข ใช้เพ่ิม/ลดตัวเลข 

Others ปฏิทิน 

 

  ภาพที่ 4.23 แสดงตัวอย่างการน าคอนโทรลมาใช้ในการออกแบบหน้าจอ GUI 

 
ภาพที่ 4.23 ตัวอย่าง Graphic User Interface 
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4.5.6. การตอบสนองของระบบ (Providing Feedback) 
  การตอบสนองของระบบเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าขณะนี้ระบบก าลังท าสิ่งใดอยู่ เพ่ือให้
ผู้ใช้รับทราบว่าระบบได้รับค าสั่ง ก าลังด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิ้น หรือ ต้องด าเนินการสิ่งใดต่อไป โดย
สามารถตอบสนองได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) แจ้งสถานะการท างาน (Status information) 
 

 

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างกราฟฟิกแสดงสถานะการท างาน 

ที่มา: www.dwuser.com และ www.jqueryscript.net 

2) แสดงความพร้อมในการรับค าสั่ง (Prompt) เพ่ือให้ผู้ใช้ด าเนินการต่อ 

 

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างการตอบสนองแบบ Prompt 

3) แจ้งข้อความเตือน (Warning/ Error Message) 

 

ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างการแจ้งเตือน 
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4.6. บทสรุป 

 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ ส่วนจัดการข้อมูล 
ส่วนจัดการแบบจ าลอง ส่วนจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ ถ้าในกรณีท่ีเป็น DSS แบบอัจฉริยะจะมี
องค์ประกอบส่วนที่ 4 เพ่ิมขึ้นมาคือ ส่วนการจัดการความรู้  จากองค์ประกอบของ DSS จะพบว่า DSS  มี
องค์ประกอบที่แตกต่างจากระบบสารสนเทศอ่ืนคือส่วนจัดการแบบจ าลอง และส่วนที่เหมือนระบบ
สารสนเทศอ่ืนคือส่วนจัดการข้อมูล และส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้  แต่ละองค์ประกอบต้องท างาน
ประสานกันเพ่ือจัดท าสารสนเทศให้กับผู้บริหาร ส่วนการจัดการข้อมูล ท าหน้าที่คัดกรองข้อมูล เก็บรวม
รวม จัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูล ประกอบด้วยฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล สารบัญข้อมูล ส่วน
สอบถามข้อมูล และส่วนกลั่นกรองข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการข้อมูลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ คลังข้อมูล และการท าเหมืองข้อมูล  ส่วนการจัดการแบบจ าลอง ท าหน้าที่สร้าง ปรับปรุง จัดเก็บ 
และเรียกใช้แบบจ าลอง ประกอบด้วย ฐานแบบจ าลอง ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง ภาษาท่ีใช้สร้าง
แบบจ าลอง สารบัญแบบจ าลอง และการด าเนินการกับแบบจ าลอง เทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาที่
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม แต่โปรแกรมส าเร็จรูปที่ได้รับความแพร่หลายในการท าแบบจ าลองคือ Excel ซ่ึง
จะอธิบายการพัฒนาแบบจ าลองด้วย Excel ในบทถัดไป ส่วนการจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ มีหน้าที่รับค า
สั่งจากผู้ใช้ แปลงค าสั่งและสื่อสารกับส่วนจัดการแบบจ าลองและส่วนจัดการข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ให้กับ
ผู้ใช้ DSS เน้นส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย และแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิหรือ กราฟิก  
ประกอบด้วย ระบบจัดการสื่อประสานกับผู้ใช้ องค์ประกอบส่วนผู้ใช้ระบบ และองค์ประกอบส่วน
คอมพิวเตอร์  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ อะไรบ้าง
อธิบาย 

2) จากองค์ประกอบในข้อ 1) ท่านคิดว่าอะไรบ้างที่แตกต่างจากระบบสารสนเทศอ่ืน เช่น ระบบ
ประมวลผลรายการ (TPS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) เพราะเหตุใด 

3) อธิบายส่วนการจัดการข้อมูล ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
a. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

b. การวิเคราะห์ข้อมูลในคลังข้อมูล 

c. การแสดงผลข้อมูล 

4) อธิบายความหมายของแบบจ าลอง 
5) อธิบายประเภทของแบบจ าลอง และยกตัวอย่าง 
6) อธิบายความหมายของการสื่อประสานกับผู้ใช้ 
7) การออกแบบส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้ควรค านึงถึงอะไรบ้าง 
8) รูปแบบของส่วนสื่อประสานกับผู้ใช้มีกี่แบบอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 
9) จากภาพเป็นการโต้ตอบแบบใด 
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10) จากภาพเป็นการตอบสนองแบบใด 

 
11) จากภาพเป็นการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 5 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. หลักการสร้าง Data Model  
3. การสร้าง Data Model โดยใช้ Data Table 

4. การใช้ VLOOKUP รวมข้อมูลจากหลายตาราง 
5. ความหมายของ PivotTable ใน Microsoft Excel  

6. ส่วนประกอบของ PivotTable 

7. การสร้าง PivotTable เบื้องต้น 

8. การสร้าง PivotChart  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในหลักการสร้าง Data Model เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง Data Model โดยใช้เครื่องมือ Data Table ของ Excel ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการรวมข้อมูลจากหลายตารางได้ 
4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจประโยชน์ในการใช้ PivotTable เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

5. เพ่ือให้ผู้ศึกษารู้จักองค์ประกอบของ PivotTable ใน Excel 

6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง PivotTable จาก Data Model ที่สร้างขึ้นได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง PivotChart จาก PivotTable ที่สร้างขึ้นได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

3. ถามตอบในชั้นเรียน 

4. ปฏิบัติกับโปรแกรมเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียน 

5. ฝึกปฏิบัติกับโปรแกรม 
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สื่อการเรียนการสอน 

13. เอกสารประกอบการสอน 

14. โปรแกรมน าเสนอ 

15. ไฟล์ตัวอย่าง 
16. Microsoft Excel 

 

การวัดและประเมินผล 

13. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

14. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

15. ประเมินผลจากการทดสอบปฏิบัติ 
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บทท่ี 5 

การเตรียมข้อมูลและการสร้างตาราง PivotTable เบื้องต้น 

 

 PivotTable เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประโยชน์และใช้งานง่าย แต่การจะน า 
PivotTable มาใช้ได้นั้นจ าเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนน ามาใช้งาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
การเตรียมดาต้ามาร์ทจากคลังข้อมูลเพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการข้อมูลในรูปแบบของตารางนั้น คือ ตารางข้อมูล การเข้าใจหลักการท างานของตารางข้อมูลจะช่วย
ให้ท างานกับข้อมูลจ านวนมากท่ีมีรูปแบบเดียวกันกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

5.1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 ในบทที่ 4 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หนึ่งในองค์ประกอบนั้นคือ ส่วน
การจัดการข้อมูล ซึ่งการน าข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์นั้น ในบทดังกล่าวได้อ้างถึงการ
วิเคราะห์แบบ OLAP จากข้อมูลในคลังข้อมูล หรือ Data warehouse และเทคนิคการวิเคราะห์การท า
เหมืองข้อมูล ซึ่งทั้งสองวิธีต้องใช้โปรแกรมเฉพาะทางและความรู้ทางด้านเทคนิค ในขณะที่ Excel มี
เครื่องมือที่เรียกว่า PivotTable ที่สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้เช่นกัน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนการสรุป
ข้อมูลโดยไม่มีต้องความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันใน Excel และสถิติข้ันสูง เน้นการน าเสนอให้เข้าใจง่ายและ
รวดเร็วของข้อมูลเชิงปริมาณ  
 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมีข้ันตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน (Dillard, J., 2017) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาหรือค าถามท่ีต้องการทราบค าตอบให้ชัดเจนและตรงประเด็น 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุว่าค าถามนั้นใช้อะไรในการวัดค่าเชิงปริมาณ และวัดอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลที่ตรงตามความต้องการและระบุในขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 4 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 5 แปลผลและน าเสนอข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ในบททนี้จะกล่าวถึงข้ันตอนที่ 3 การรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมท า Data model เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Data Table และการรวมข้อมูล
จากหลายตารางโดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล
โดย PivotTable 

5.2. หลักการสร้างแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) 
 Data model หรือ แบบจ าลองข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ด้วยกันเพ่ือใช้จัดท ารายงาน 
สารสนเทศ PivotTable หรือ Dashboard ซ่ึง Data model ที่ดีนั้นควรมีข้อมูลที่สนับสนุนการตอบ
ค าถามที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ 
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 สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงในการสร้าง Data model คือ ส่วนของข้อมูล (data) ส่วนการวิเคราะห์ 
(Analysis) และส่วนการน าเสนอ (Presentation) ควรแยกออกจากกัน (Alexander, M. and 

Walkenbach, J.,2010: 30-34) หรือแยกกันตาม Input-Process-Output นั่นเอง ดังภาพที่ 5.1 

 จากภาพที่ 5.1 ภาพ (ก) ส่วนของข้อมูล คือตารางที่เก็บข้อมูลที่รวบรวมมาตามจริง ยังไม่มีการสรุป
ข้อมูลซึ่งควรจะอยู่ในรูปแบบที่พร้อมน าไปวิเคราะห์ ภาพ (ข) ส่วนวิเคระห์ เป็นตารางที่ได้สรุปข้อมูลจากก
การวิเคราะห์แล้วและพร้อมน าไปน าเสนอเป็นแผนภูมิตาม ภาพ (ค) ส่วนน าเสนอ  
 ทั้งสามส่วนควรแยกออกจากกัน เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์และน าเสนอ ซึ่งส่วนการ
วิเคราะห์และส่วนน าเสนออาจจะอยู่ในแผ่นงานเดียวกันทั้งหมดก็ได้ หรืออยู่คนละส่วนก็ได้ แต่ส่วนข้อมูล
นั้นควรแยกอยู่คนละแผ่นงานจะดีท่ีสุดเนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในอนาคตจึงควรไม่มี
สิ่งอื่นนอกจากข้อมูลในแผ่นงานนั้น  
 

(ก) ส่วนข้อมูล 

 
(ข) ส่วนวิเคราะห์ 
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(ค) ส่วนน าเสนอ 

 

ภาพที่ 5.1 การแยกส่วนของ Data model  

 ส่วนข้อมูลจะเตรียมโดยใช้ Data table ตามหัวข้อ 5.2 

 ส่วนวิเคราะห์ จะจัดท าโดย PivotTable ตามหัวข้อ5.3 

 และส่วนน าเสนอ จะจัดท าโดย PivotChart ตามหัวข้อ 5.4 

  ตัวอย่างในบทนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าของบริษัทแหน่งหนึ่ง โดยข้อมูลจะได้
จากการสร้างตารางเพ่ือท าเป็นตารางข้อมูลจ านวน 5 ตาราง ประกอบด้วยตาราง Master 3 ตาราง คือ 
ตารางสินค้า ตารางลูกค้า ตารางประเภทสินค้า และตาราง Transation 2 ตาราง คือ ตารางขาย_ส่วนหัว 
และตารางขาย_รายละเอียด ซึ่งตารางทั้ง 5 นี้ ออกแบบและเก็บข้อมูลตามหลักการ normalization ของ
การออกแบบฐานข้อมูล ดังนั้น ตารางขาย_รายละเอียดจึงเก็บแต่รหัสสินค้าโดยไม่มีชื่อสินค้า ก่อนการ
วิเคราะห์จึงต้องถูกท าการ denormalization เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดกลับมารวมกันในตารางเดียวเพ่ือใช้ชื่อ
ข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ ซึ่งเข้าใจง่ายกว่าการแสดงผลเป็นรหัส 

5.2.1. การเตรียม Data model โดยใชต้ารางข้อมูล (Data Table) 
  ตารางข้อมูล (Data table)  เป็นการจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางที่มีลักษณะ

การท างานคล้ายคลึงกับ ตารางของระบบฐานข้อมูล ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ และ ระเบียน การจัดรูปแบบ
เช่นนี้จะมีข้อดี ดังนี้ 
- การสร้างสูตรสามารถอ้างอิงโดยใช้ชื่อตาราง หรือชื่อคอลัมน์ได้โดยตรง แทนการใช้ชื่อช่วงเซลล์ 
- เมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลในช่วงตารางข้อมูลที่เราอ้างอิง เราไม่จ าเป็นต้องแก้สูตรเช่นเดียวกับการใช้ชื่อ

ช่วงเซลล์ เนื่องจาก Excel จะปรับปรุงช่วงที่อยู่ในตารางข้อมูลให้คลุมข้อมูลใหม่อัตโนมัติ 
  แต่ทั้งนี้ในบางกรณีการอ้างอิงสูตรไปยังตารางข้อมูลจะไม่เหมาะสม ถ้ามีความจ าเป็นต้อง

ล็อคแถวหรือคอลัมน์ในสูตรเนื่องจากการอ้างอิงชื่อคอลัมน์ของตารางท าให้ไม่สามารถใช้ปุ่ม F4 ได้ โดย
วิธีการสร้างตารางข้อมูล สามารถสร้างได้จากริบบอนหน้าแรก เครื่องมือ "Format as Table" 
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  การจัดรูปแบบเป็นตารางสามารถท าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) สร้างไฟล์ Excel ใหม่ และบันทึกชื่อ ex3pivot1.xlsx 
2) ขั้นตอนที่ 1 สร้างข้อมูล 

เลือกแผ่นงาน "Sheet1" เปลี่ยนชื่อแผ่นงานเป็น “สินค้า” และพิมพ์ข้อความตามภาพที่ 5.2 

หมายเหตุ ควรใช้การเติมชุดข้อมูลอัตโนมัติจะช่วยให้สร้างข้อมูล าหรับฝึกปฏิบัติได้เร็วขึ้น 

 
ภาพที่ 5.2 ตารางสินค้า 

สร้างแผ่นงานใหม่ ตั้งชื่อแผ่นงาน “ประเภทสินค้า” และพิมพ์ข้อความตามภาพที่ 5.3 

 
ภาพที่ 5.3 ตารางประเภทสินค้า 

 

สร้างแผ่นงานใหม่ ตั้งชื่อแผ่นงาน “ลูกคา้” และพิมพ์ข้อความตามภาพที่ 5.4 
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ภาพที่ 5.4 ตารางลูกค้า 

สร้างแผ่นงานใหม่ ตั้งชื่อแผ่นงาน “ขาย_ส่วนหัว” และพิมพ์ข้อความตามภาพที่ 5.5 

 

ภาพที่ 5.5 ตารางขาย_ส่วนหัว 

สร้างแผ่นงานใหม่ ตั้งชื่อแผ่นงาน “ขาย_รายละเอียด” และพิมพ์ข้อความ ในแถวที่ 1 ของแต่ละ
คอลัมน์ตามล าดับดังนี้   

คอลัมน์ A เลขที่ใบเสร็จ 

คอลัมน์ B ล าดับ 

คอลัมน์ C รหัสสินค้า 
คอลัมน์ D จ านวน 

คอลัมน์ E วันที่ขาย 

คอลัมน์ F รหัสลูกค้า 
คอลัมน์ G ชื่อลูกค้า 
คอลัมน์ H จังหวัด 

คอลัมน์ I ชื่อสินค้า 
คอลัมน์ J ราคาต้นทุน 

คอลัมน์ K ราคาขาย 
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คอลัมน์ L รหัสประเภทสินค้า 
คอลัมน์ M ชื่อประเภทสินค้า 
คอลัมน์ N ราคารวม 

คอลัมน์ O ต้นทุนรวม 

คอลัมน์ P ก าไร 
จากนั้นพิมพ์ข้อมูลในตารางเฉพาะคอลัมน์ A B C และ D ตามภาพที่ 5.6 

 

ภาพที่ 5.6 ข้อมูลในตารางขาย_รายละเอียด 

เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะได้ตารางตามภาพที่ 5.7 
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ภาพที่ 5.7 ตารางขาย_รายละเอียด 

3) ขั้นตอนที่ 2 สร้างตารางข้อมูลจากข้อมูลที่มี 
วิธีการสร้างตารางข้อมูลมี 2 วิธี คือ สร้างจากเครื่องมือในริบบอน Home เครื่องมือ Format as 

Table หรือ ใช้ปุ่ม Ctrl + T 

เลือกแผ่นงาน “สินค้า”  คลิกเลือกเซลล์ใดก็ได้ที่มีข้อมูล  
และในริบบอน”หน้าแรก” เลือก “จัดรูปแบบเป็นตาราง” แล้วเลือกรูปแบบตามต้องการ ตาม
ภาพที่ 5.8 

 

ภาพที่ 5.8 เครื่องมือสร้างตารางข้อมูล 

เมื่อมีหน้าต่างยืนยันพ้ืนที่ที่จะใช้สร้างตารางข้อมูล ให้ท าเครื่องหมาย  ในกล่อง “มีหัวตาราง” 
ตามภาพที่ 5.9 ควรตรวจสอบให้มีเครื่องหมายทุกครั้ง  
หัวตาราง หมายถึง แถวที่ 1 ของแต่ละคอลัมน์ที่ถูกใช้เป็นชื่อของข้อมูลในคอลัมน์ เช่น ในแผ่นงาน
สินค้า คอลัมน์ A มีหัวคอลัมน์ในแถว 1 ชื่อ "รหัสสินค้า" และข้อมูลในแถวอื่น ๆ คือ ส1001 ส
1002 ส1003 ... เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.9 หน้าต่างสร้างตารางข้อมูล 

หลังจากคลิกปุ่ม OK Excel จะท าการจัดรูปแบบตารางให้ตามท่ีเลือก และให้สังเกตว่า มีเมนูเพิ่ม
ขึ้นมาคือ เมนูออกแบบ (Design) ของ เครื่องมือตาราง (Table tools) ตามภาพที่ 5.10 ซึ่งจะ
แสดงเฉพาะเมื่อมีการคลิกภายในขอบเขตของตาราง 

 

ภาพที่ 5.10 เมนูเครื่องมือตาราง 

ก่อนที่จะคลิกเม้าส์ต าแหน่งอื่น ๆ ให้ไปที่เมนู “ออกแบบ” ไปที่กล่องซ้ายมือสุด เปลี่ยนชื่อตาราง
เป็น Product ตามภาพที่ 5.11 

 

ภาพที่ 5.11 การตั้งชื่อตารางข้อมูล 

ท าซ้ าทุกแผ่นงานโดยตั้งชื่อ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
แผ่นงาน “ประเภทสินค้า”  ตั้งชื่อ Product_Type 

แผ่นงาน “ลูกค้า”  ตั้งชื่อ Customer 

แผ่นงาน “ขาย_ส่วนหัว” ตั้งชื่อ Sale_H 

แผ่นงาน “ขาย_รายละเอียด” ตั้งชื่อ Sale_Detail 
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5.2.2. การบูรณาการข้อมูลจากหลายตารางด้วยฟังก์ช่ัน VLOOKUP 

5.2.2.1. ฟังก์ชัน VLOOKUP  
      เป็นฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลจากช่วงเซลล์ใน Excel โดยค้นหาจากค่า
ในคอลัมน์แรกของช่วงเซลล์ตามแนวตั้ง และส่งค่ากลับเป็นผลลัพธ์ในคอลัมน์ที่ระบุ 
      ฟังก์ชัน VLOOKUP ประกอบด้วย 4 อาร์กิวเมนต์ ซึ่ง 3 อาร์กิวเมนต์แรกนั้น
ต้องใส่ค่า ส่วนอาร์กิวเมนต์สุดท้ายไม่จ าเป็นต้องใส่ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะท างานตามค่าที่ Excel ตั้งให้เป็นเริ่มต้น 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 
การท างาน  ใช้ค้นหาค่าในคอลัมน์แรกของตาราง แล้วส่งกลับค่าในแถวเดียวกันจากคอลัมน์อ่ืนในตาราง 

 

ภาพที่ 5.12 หน้าต่างฟังก์ชัน VLOOKUP และอาร์กิวเมนต์ 

 lookup_value    (ต้องระบุ) ค่าที่จะค้นหาในคอลัมน์แรกของตาราง ทั้งนี้ Lookup_value 

สามารถเป็นได้ทั้งค่าหรือการอ้างอิงเซลล์ ถ้าค่า lookup_value ที่เป็นตัวเลขมีค่าน้อยกว่าค่าที่
น้อยที่สุดในแถวแรกของ table_array จะท าให้ VLOOKUP คืนค่าความผิดพลาด #N/A หรืออีก
นัยหนึ่งคือหาข้อมูลไม่พบ 

   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้ คือ ค่าหนึ่งค่า หรือ เซลล์หนึ่งเซลล์ ที่มีค่าหนึ่งค่าอยู่ในนั้น 
สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรขึ้นอยู่กับวิธีการค้นหา ถ้าเป็นการค้นหาแบบตรงการทุก
ประการสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร แต่ถ้าเป็นการค้นหาแบบใกล้เคียงจะใช้ได้เฉพาะตัว
เลขเท่านั้น แต่ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการพิมพ์ค่าลงไปโดยตรงในสูตร แต่ใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์ในสูตร
เพ่ือให้สามารถคัดลอกสูตร หรือเปลี่ยนค่าที่จะค้นหาได้ 

 table_array   (ต้องระบุ) คอลัมน์ข้อมูลสองคอลัมน์หรือ มากกว่า โดยค่าในคอลัมน์แรกของ 
table_array คือค่าที่ค้นหาด้วย lookup_value ค่าเหล่านี้อาจเป็นข้อความ ตัวเลข หรือค่าทาง
ตรรกะ ตักอักษรข้อความที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กจะไม่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการค้นหา  
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   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้  คือ ช่วงของเซลล์ที่ เป็นตารางที่มีข้อมูลทั้งหมด  และไม่
จ าเป็นต้องเลือกหัวคอลัมน์ 

  สิ่งส าคัญท่ีควรรู้ในการเลือก table_array 

- คอลัมน์ที่มีค่าที่จะค้นหา หรือ lookup_value ในคอลัมน์ จะต้องอยู่คอลัมน์แรก
จากทางซ้ายของช่วงเซลล์ที่เลือกเป็นตารางเสมอ 

- ถ้าเป็นการค้นหาแบบตรงกันทุกประการ คอลัมน์แรกนั้นไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ 

- ถ้าเป็นการค้นหาแบบใกล้เคียง คอลัมน์แรกนั้นต้องเรียงล าดับจากน้อยไปมาก 
ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์อาจจะผิดพลาดได้ 

- การเลือกช่วงเซลล์นั้นต้องครอบคลุมตั้งแต่คอลัมน์ที่มีค่าที่จะค้นหาไปจนถึงคอลัมน์
ที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ และถึงข้อมูลแถวสุดท้าย 

 col_index_num  (ต้องระบุ)  หมายเลขคอลัมน์ใน table_array ซึ่งค่าผลลัพธ์ต้องการทราบ
จะถูกส่งกลับมา ถ้า col_index_num เป็น 1 จะส่งกลับค่าในคอลัมน์แรกใน table_array ถ้า 
col_index_num เป็น 2 จะส่งกลับค่าคอลัมน์ที่สองใน table_array เป็นต้น 

   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้จะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งได้มาจากการนับคอลัมน์จากช่วง
ของ table_array ที่เลือกไว้ โดยนับจากคอลัมน์แรกทางซ้ายเป็น 1 เสมอและนับไปจนถึงคอลัมน์
ที่ต้องการทราบผลลัพธ์ 

 range_lookup    ค่าตรรกะที่ระบุว่าต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาการจับคู่ที่ตรงกันหรือการ
จับคู่ทีใ่กล้เคียง: 

- ถ้าต้องการค้นหาแบบค่าใกล้เคียง ให้ใส่ เป็น TRUE หรือไม่ใส่ค่าอะไรไว้ โดย 
VLOOKUP  จะท าการส่งการจับคู่ค่าที่ค้นหา lookup_value กับข้อมูลในคอลัมน์
แรกที่ตรงกัน หรือถ้าไม่พบการจับคู่ที่ตรงกัน ค่าที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าค่า 
lookup_value จะถูกส่งกลับมา คอลัมน์แรกนั้นต้องเรียงล ำดับจำกน้อยไปมำก 

- ถ้าต้องการค้นหาแบบตรงกันทุกประการ ให้ใส่เป็น FALSE จะท าให้ VLOOKUP 

ค้นหาเฉพาะการจับคู่ที่ตรงกัน ในกรณีนี้ ค่าในคอลัมน์แรกของ table_array ไม่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับ หากมีค่าสองค่าหรือมากกว่าในคอลัมน์แรกของ table_array 

ที่ตรงกับ lookup_value ค่าแรกที่พบจะถูกน ามาใช้ หากไม่พบการจับคู่ที่ตรงกัน 
ค่าความผิดพลาด #N/A จะถูกส่งคืน 

   ค่าที่ใส่ในอาร์กิวเมนต์นี้จะต้องเป็นค าว่า TRUE หรือ FALSE หรือเว้นไว้โดยไม่ใส่ซึ่งก็จะ
เป็นการท างานเป็นค่า TRUE 
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5.2.2.2. การอ้างอิงและเรียกใช้ตาราง 
      การเรียกใช้ตารางและข้อมูลในตาราง มีลักษณะการเรียกใช้แบบทั้งตาราง หรือ
ทั้งคอลัมน์ หรือ ทั้งแถว  หรือ เฉพาะคอลัมน์ในแต่ละแถว โดยใช้วิธีการระบุเป็นเชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์
ก ากับในวงเล็บสี่เหลี่ยม และระบุคอลัมน์ในตารางด้วยเครื่องหมายจุด "." เช่น  

  [Product]  หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดในช่วงของตารางชื่อ Product  

  [Product].[ชื่อสินค้า] หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดในช่วงคอลัมน์ชื่อ ชื่อสินค้า  ของ
ตารางชื่อ Product 

  [@ชื่อสินค้า] หมายถึง แถวปัจจุบันในคอลัมน์ชื่อสินค้าท่ีตรงกับแถวที่สร้างสูตร 

    โดยวิธีการเรียกใช้เมื่อสร้างสูตรนั้นท าได้ 2 วิธีคือ ใช้เมาส์คลิกเลือกท่ีเซลล์ใน
ตารางซึ่ง Excel จะเติมชื่อตารางและคอลัมน์ให้อัตโนมัติ  
    หรือใช้วิธีการพิมพ์ ตามขั้นตอนดังนี้ 

พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ = ในเซลล์ที่ต้องการสร้างสูตร ถ้าต้องการค้นหาชื่อลูกค้าให้ใส่ฟังก์ชันที่
ต้องการก่อน เช่น =VLOOKUP(… ดังภาพที่ 5.13 

 

ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างการพิมพ์สร้างสูตร 

ถ้าคอลัมน์หรือตารางที่ต้องการใช้อยู่ในแผ่นงานเดียวกันให้ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ที่ต้องการ Excel 
จะข้ึนชื่อคอลัมน์ให้ตามภาพที่ 5.14  จากการคลิกเซลล์ F2 

 

ภาพที่ 5.14 การเรียกชื่อคอลัมน์ในตารางข้อมูลโดยการคลิก 

ถ้าคอลัมน์หรือตารางที่ต้องการอยู่คนละแผ่นงาน ให้ พิมพ์ชื่อตารางลงไป ตามตัวอย่างนี้คือ 
ตาราง Customer ระหว่างที่พิมพ์ Excel จะขึ้นชื่อที่เกี่ยวข้องให้เลือก ทั้งชื่อฟังก์ชันและชื่อ
ตาราง ให้สังเกตที่สัญลักษณ์รูปตาราง ดังภาพที่ 5.15 
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ภาพที่ 5.15 ตัวอย่างการอ้างอิงชื่อตารางโดยการพิมพ์ 

ใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อตาราง Customer ที่ต้องการ หรือ ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นลง
แล้วกดปุ่มแท็บ (tab) เพ่ือเลือกชื่อที่ต้องการ จากนั้นใส่สูตรให้ครบตามภาพที่ 5.16 

 

ภาพที่ 5.16 สูตร VLOOKUP ที่สร้างเสร็จแล้ว 

 หมายเหตุ วิธีการอ้างอิงเซลล์แบบโครงสร้างนี้ ไม่สามารถใช้ในบานหน้าต่างฟังก์ชันได้ ต้องเป็นการ
พิมพ์สร้างฟังก์ชันในเซลล์โดยตรงเท่านั้น 

 เลือกแผ่นงาน “ขาย_รายละเอียด”  โดยใช้ VLOOKUP ค้นหาข้อมูลจากแต่ละตาราง ในคอลัมน์
ต่อไปนี้ 
 คอลัมน์ วันที่ขาย, รหัสลูกค้า จากตาราง Sale_H 

 =VLOOKUP([@เลขที่ใบเสร็จ],Sale_H,2,FALSE) 
 คอลัมน์ ชื่อลูกค้า   จากตาราง Customer 

 =VLOOKUP([@รหัสลูกค้า],Customer,2,FALSE) 
 คอลัมน์ จังหวัด   จากตาราง Customer 

 =VLOOKUP([@รหัสลูกค้า],Customer,3,FALSE) 
 คอลัมน์ ชื่อสินค้า   จากตาราง Product 

 =VLOOKUP([@รหัสสินค้า],Product,2,FALSE) 
 คอลัมน์ ราคาต้นทุน   จากตาราง Product 

 =VLOOKUP([@รหัสสินค้า],Product,3,FALSE) 
 คอลัมน์ ราคาขาย   จากตาราง Product 

 =VLOOKUP([@รหัสสินค้า],Product,4,FALSE) 
 คอลัมน์ รหัสประเภทสินค้า   จากตาราง Product 

 =VLOOKUP([@รหัสประเภทสินค้า],Product,5,FALSE) 
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 คอลัมน์ ชื่อประเภทสินค้า   จากตาราง Product_Type 

 =VLOOKUP([@รหัสลูกค้า],Product_Type,2,FALSE) 
 คอลัมน์ที่เหลือให้ค านวณโดยเรียกใช้ชื่อคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเดียวกัน ตามสูตรต่อไปนี้ 

ราคารวม =  [จ านวน] * [ราคาขาย] 
ต้นทุนรวม =  [จ านวน] * [ราคาต้นทุน] 
ก าไร  =  [ราคารวม] – [ต้นทุนรวม] 

 ภาพที่ 5.17 ตารางข้อมูลที่เตรียมเสร็จแล้ว 

 

ภาพที่ 5.17 ตารางข้อมูลที่เตรียมเสร็จแล้ว 

5.3. การสร้าง Pivot Table 

 PivotTable เครื่องมือที่ช่วยในการเฉือนข้อมูล หรือจัดท าตารางสรุปข้อมูลแบบ Crossstab จาก
ข้อมูลจ านวนมาก เพ่ือน ามาวิเคราะห์  โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการใช้ฟังก์ชันใน Excel และใช้งาน
ง่ายจากการลากแล้วปล่อยคอลัมน์ที่ต้องการ 

5.3.1. วิธีการสร้าง PivotTable  
  ก่อนสร้าง PivotTable ต้องตรวจสอบก่อนว่าตารางข้อมูลที่มีนั้น มีส่วนหัว หรือ ชื่อ
คอลัมน์หรือไม่ เนื่องจาก PivotTable จะดึงชื่อคอลัมน์จากแถวแรกในตารางไปใช้งาน 

  จากนั้นคลิกที่เซลล์ใดก็ได้ในตารางข้อมูล Sale_Detail  แลว้ไปที่ริบบอน “แทรก”  เลือก
ปุ่ม Pivot Table ตามภาพท่ี 5.18 
 
 
 

 
. 

ภาพที่ 5.18 เครื่องมือแทรก PivotTable 
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   จะปรากฏหน้าจอสร้าง Pivot Table ตามภาพที่ 5.19 ตรวจสอบช่วงให้ถูกต้อง และเลือก
แผ่นงานใหม่ คลิก “ตกลง” 

 

ภาพที่ 5.19 หน้าต่างสร้าง PivotTable  

5.3.2. ส่วนประกอบของ PivotTable  
   Excel จะสร้างแผ่นงานใหม่ตามภาพที่ 5.20 ส าหรับ PivotTable โดยมีส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5.20 ส่วนประกอบของ PivotTable  

 

ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
ชื่อคอลัมน์ที่ใช้เลือก 

เพ่ือแสดงผล 

ตัวกรองผลลัพธ์ 

ชื่อแถวที่อยู่ด้านซ้ายของตารางผลลัพธ์ ข้อมูลที่ต้องการสรุป 

ชื่อคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนของตารางผลลัพธ์ 
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5.3.3. วิธีการเลือกคอลัมน์สร้าง PivotTable  
  วิธีการสร้างตาราง PivotTable ท าได้โดย ลากชื่อคอลัมน์ต่าง ๆ  จากกล่องชื่อคอลัมนที่ใช้
เลือกด้านบนขวาของหน้าจอ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างตามช่องท่ีต้องการให้แสดง ในกล่องชื่อแถว ชื่อ
คอลัมน์ กล่องตัวกรอง และกล่องค่า โดยสิ่งส าคัญคือ ต้องใส่คอลัมน์ในกล่องค่าเสมอ  
ตัวอย่างที่ 1  ต้องการทราบยอดขายรวม ราคาต้นทุนรวม และก าไรส่วนต่างจากยอดขายและต้นทุน
สินค้า แยกตามใบเสร็จ เพื่อดูว่าใบเสร็จหรือรายการขายใดสร้างก าไรให้มากหรือน้อยเพียงใด 

  จากตัวอย่างที่ 1 สามารถแบ่งข้อมูลได้ 2 ส่วน ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ต้องการเห็นค่าตัวเลขท่ีเป็นผลสรุปจากการค านวณ คือ หาผลรวมของยอดขาย 
ต้นทุน และก าไร ให้ลากคอลัมน์ ราคารวม ต้นทุนรวม และก าไร ลงในกล่องค่า 

  ส่วนที่ 2 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ ใบเสร็จ ให้ลากคอลัมน์ รหัสใบเสร็จ ลง
ในกล่องชื่อแถว ตามภาพที่ 5.21 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 1 

 

ภาพที่ 5.21 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 1 

  เนื่องจากข้อมูลในคอลัมน์ ราคารวม ต้นทุนรวม และ ก าไร เป็นชนิดตัวเลข PivotTable 
จะท าการหาผลรวมให้อัตโนมัติ ถ้าข้อมูลเป็นชนิดตัวอักษร PivotTable จะท าการนับข้อมูลให้อัตโนมัติ 
โดยการค านวณเหล่านี้สามารถก าหนดและตั้งค่าได้เอง เช่น ให้หาค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด เป็นต้น  
วิธีการตั้งค่าการค านวณจะอธิบายในบทที่ 6 

  ในตัวอย่างที่ 1 นี้ ผลลัพธ์จากการสร้าง PivotTable มีลักษณะตามภาพที่ 5.22  
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ภาพที่ 5.22 ผลลัพธ์จากตัวอย่าง PivotTable 1 

  จะเห็นได้ว่า PivotTable สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง ซึ่งตารางลักษณะนี้เหมาะแก่การ
ท าไปสร้างเป็นแผนภูมิเพ่ือให้สวยงามและเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

5.4. การสร้าง PivotChart 

 PivotChart เหมือนการสร้างแผนภูมิใน Excel ตามปกติ แต่มีส่วนที่แตกต่างกันที่ PivotChart จะ
เปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติตาม PivotTable ที่เปลี่ยนแปลงไปตามผู้ใช้เลือก 

 วิธีการสร้าง PivotChart ให้ไปที่ริบบอนเมนู เครื่องมือ PivotTable เมนู การวิเคราะห์ ในกลุ่ม
เครื่องมือ Tools เลือก PivotChart ตาม ภาพที่ 5.23 
 

 

ภาพที่ 5.23  เมนูสร้าง PivotChart 

 จากนั้น Excel จะแสดงหน้าจอ แทรกแผนภูมิ โดยจะเลือกแผนภูมิคอลัมน์มาให้ เนื่องจากเหมาะสม
ในการใช้กับตารางแบบ Crosstab ให้เลือกตามที่ Excel เลือกมาให้คือ Clustered column chart ตาม
ภาพที่ 5.24 โดยรายละเอียดการเลือกใช้แผนภูมิจะอธิบายเพ่ิมเติมในบทที่ 7 

 ผลลัพธ์จากการสร้างมีลักษณะตามภาพที่ 5.25 
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ภาพที่ 5.24 หน้าต่างแทรกแผนภูมิ 

 

ภาพที่ 5.25 ผลลัพธ์จากการสร้าง PivotChart 
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5.5. ตัวอย่างการสร้าง PivotTable  
ตัวอย่างที่ 2 จากข้อมูลการขายในตาราง Sale_detail ต้องการทราบยอดขายของแต่ละจังหวัดแยก
ตามประเภทสินค้า 
  จากตัวอย่างที่ 2 มีประเภทที่ต้องใช้ 2 อย่างคือ จังหวัด และ สินค้า จึงสามารถแบ่งข้อมูล
ได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ต้องการเห็นค่าตัวเลขท่ีเป็นผลสรุปจากการค านวณ คือ หาผลรวมของยอดขาย 
ให้ลากคอลัมน์ ราคารวม ลงในกล่องค่า 
  ส่วนที่ 2 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ สินค้า ให้ลากคอลัมน์ รหัสสินค้า ลงใน
กล่องชื่อแถว  
  ส่วนที่ 3 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ จังหวัด ให้ลากคอลัมน์ จังหวัด ลงในกล่อง
ชื่อคอลัมน์ ตามภาพที่ 5.26 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 2 ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.28 

 

ภาพที่ 5.26 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 2 

  สามารถสลับคอลัมน์และแถวได้ ตามภาพที่ 5.27 ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.29 

 

ภาพที่ 5.27 ตัวอย่างการสลับแถวและคอลัมน์ของ PivotTable 2  
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ภาพที่ 5.28 ผลลัพธ์จากตัวอย่าง PivotTable 2 

 

ภาพที่ 5.29 ผลลัพธ์จากการสลับแถวและคอลัมน์ของ PivotTable 2 

ตัวอย่างที่ 3 จากข้อมูลการขายในตาราง Sale_detail ต้องการทราบยอดขาย และ ก าไร ของแต่ละ
จังหวัดแยกตามประเภทสินค้า 
  จากตัวอย่างที่ 3 มีประเภทที่ต้องใช้ 2 อย่างคือ ประเภทสินค้า และจังหวัด จึงสามารถ
แบ่งข้อมูลได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ต้องการเห็นค่าตัวเลขท่ีเป็นผลสรุปจากการค านวณ คือ หาผลรวมของยอดขาย
และก าไร ให้ลากคอลัมน์ ราคารวม และ ก าไร ลงในกล่องค่า 
  ส่วนที่ 2 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ ปรเภทสินค้า ให้ลากคอลัมน์ ชื่อประเภท
สินค้า ลงในกล่องชื่อแถว  
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  ส่วนที่ 3 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ จังหวัด ให้ลากคอลัมน์ จังหวัด ลงในกล่อง
ชื่อคอลัมน์ ตามภาพที่ 5.30 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 3 จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.32 

 
ภาพที่ 5.30 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 3 

  สามารถลากคอลัมน์มาแสดงซ้อนกันในแถวได้ ตามภาพที่ 5.31 ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดง
จังหวัด และแสดงแต่ละประเภทสินค้าในแต่ละจังหวัด ตามภาพที่ 5.33  

 
ภาพที่ 5.31 ตัวอย่างการสลับแถวและคอลัมน์ของ PivotTable 3 

 
ภาพที่ 5.32 ผลลัพธ์จากตัวอย่าง PivotTable 3 
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ภาพที่ 5.33 ผลลัพธ์การสลับแถวและคอลัมน์ของ PivotTable 3 

ตัวอย่างที่ 4 จากข้อมูลการขายในตาราง Sale_detail ต้องการทราบยอดขายของแต่ละประเภท
สินค้าแยกตามวันที่ขาย 

  จากตัวอย่างที่ 4 มีประเภทที่ต้องใช้ 2 อย่าง คือ วันที่ขาย และ สินค้าสามารถแบ่งข้อมูล
ได้ 3 ส่วน ประกอบด้วย  
  ส่วนที่ 1 ต้องการเห็นค่าตัวเลขท่ีเป็นผลสรุปจากการค านวณ คือ หาผลรวมของยอดขาย 
ให้ลากคอลัมน์ ราคารวม ลงในกล่องค่า 

  ส่วนที่ 2 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ วันที่ขาย ให้ลากคอลัมน์ วันที่ขาย ลงใน
กล่องชื่อแถว  
  ส่วนที่ 3 ประเภทที่ใช้ในการจัดกลุ่มผลรวม คือ ประเภทสินค้า ให้ลากคอลัมน์ ประเภท
สินค้า ลงในกล่องชื่อคอลัมน์ ตามภาพที่ 5.34 และจะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 5.35 

 

ภาพที่ 5.34 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 4 
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ภาพที่ 5.35 ผลลัพธ์จากตัวอย่าง PivotTable 4 

5.6. บทสรุป 

 PivotTable เป็นเครื่องมือที่เป็นจุดเด่นของ Excel เนื่องจากช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่จ านวน
มาก และท าการวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์คลังข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย 
สามารถเลือกคอลัมน์หรือแถวได้ด้วยการคลิกหรือลาก และสามารถสลับคอลัมน์กับแถวด้วยการลาก และ
ยังสามารถสรุปข้อมูลให้ได้อัตโนมัติ แต่ทั้งนี้การใช้ PivotTable ต้องมีการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ตารางที่เก็บข้อมูลแต่ละรายการในแถว และรายละเอียดของรายการในคอลัมน์ โดยที่ควรมีชื่อคอลัมน์
เสมอเพ่ือสะดวกในการสร้าง PivotTable ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้การพิมพ์ข้อมูลในข่วงเซลล์ธรรมดาได้ 
หรือ การใช้เครื่องมือตารางข้อมูล (Data Table) ในExcel ที่จะข่วยให้สร้างสูตรได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
สามารถอัพเดตข้อมูลแถวใหม่ได้ และสามารถสร้างแบบจ าลองข้อมูลได้ในภายหลัง เมื่อสร้างตารางข้อมูล
และต้องมีการน าข้อมูลจากหลายตารางมารวมกัน ในบทนี้กล่าวถึงวิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ช่วยใน
การดึงข้อมูลจากตารางอ่ืนมาแสดงในตารางเดียวกัน เมื่อข้อมูพร้อมแล้วจะสามารถสร้าง PivotTable ได้ 
วิธีการสร้างตัวกรอง และปรับแต่งแก้ไขจะอธิบายต่อไปในบทที่ 6 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) เมนูของ Excel ที่ใช้ในการสร้างตารางข้อมูลคือเมนูใด 

2) ท าไมจึงควรใช้ตารางข้อมูล แทนที่การพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ตามปกติ 
3) เมนูของ Excel ที่ใช้เปลี่ยนชื่อตารางข้อมูลที่สร้างขึ้น คือเมนูใด 

4) อธิบายการอ้างอิงตารางข้อมูลต่อไปนี้  Sale_H[เลขที่ใบเสร็จ] 
Sale_H คืออะไร  
[เลขที่ใบเสร็จ] คืออะไร 

5) Denormalization หมายถึงอะไร 

6) ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใช้ท าอะไร 

7) อธิบายองค์ประกอบแต่ละส่วนของฟังก์ชั่น =VLOOKUP([@เลขที่ใบเสร็จ],Sale_H,2,FALSE) 
=VLOOKUP(  คืออะไร 
[@เลขที่ใบเสร็จ], คืออะไร 

Sale_H, คืออะไร 

2, คืออะไร 

FALSE) คืออะไร 

8) Pivot Table คืออะไร มีประโยชน์ในด้านในบ้าง ยกตัวอย่าง 
9) เมนูของ Excel ที่ใช้สร้าง Pivot Table คือเมนูใด 

10) เติมค าอธิบายเกี่ยวกับ Pivot Table ลงในภาพให้สมบูรณ์ 

 
  

  

D 

F 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 6 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การเตรียมข้อมูลเพ่ือสร้าง Pivot Table โดยวิธีการน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
2. การสร้าง Query ใน Microsoft Access  

3. การปรับแต่งปรับแต่งวิธีการน าเสนอข้อมูลใน PivotTable 

4. การใช้ตัวกรอง และ Slicer 

5. การออกแบบเค้าโครงของ PivotTable 

6. การจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบวิธีการน าเข้าข้อมูลจากแหล่งภายนอกมาใช้ใน Excel 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง Query ใน Microsoft Access ได้ 
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างฟิลด์ส าหรับค านวณค่าใน PivotTable 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถล้าง เลือก และย้ายต าแหน่ง ตาราง PivotTable ได้ 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างการค านวณค่าใน PivotTable ได้ 
6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถจัดรูปแบบตัวเลขในตาราง PivotTable ได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศกษาสามารถใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวกรองรายงานของ PivotTable ได้ 
8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบวิธีการออกแบบและปรับเปลี่ยนเค้าโครง PivotTable ได้ 
9. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

6. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

7. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

8. ถามตอบในชั้นเรียน 

9. ปฏิบัติกับโปรแกรมเป็นตัวอย่างหน้าชั้นเรียน 

10. ฝึกปฏิบัติกับโปรแกรม 
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สื่อการเรียนการสอน 

17. เอกสารประกอบการสอน 

18. โปรแกรมน าเสนอ 

19. ไฟล์ตัวอย่าง 
20. Microsoft Excel 

21. Microsoft Access 
 

การวัดและประเมินผล 

16. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

17. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน 

18. ประเมินผลจากการทดสอบปฏิบัติ 
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บทท่ี 6 

การปรับแต่ง PivotTable เพ่ือน าเสนอทางธุรกิจ 

 

 จากเนื้อหาในบทที่ 5 ในการเตรียมข้อมูลเพ่ือท า PivotTable ด้วยการสร้างตารางข้อมูล และวิธีการ
สร้าง PivotTable เบื้องต้นนั้น เป็นเพียงพ้ืนฐานเพื่อความเข้าใจการสร้าง PivotTable ข้อมูลที่จะน ามา
สร้าง PivotTable ได้นั้นสามารถน าเข้ามาจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้ด้วย ไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่ภายใ 
Excel เท่านั้น นอกจากนี้ PivotTable ยังสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการใช้ได้อีกด้วย ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้จะครอบคลุมในเนื้อหาของบทนี้ 
 จากตัวอย่างในบทที่ 5 ใช้ข้อมูลจากแผ่นงานภายใน Excel และเตรียมข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน 
VLOOKUP เพ่ือน าข้อมูลมาแสดงรวมกันในตารางเดียวเพ่ือใช้สร้าง PivotTable ต่อไป ในความเป็นจริง
แล้วนั้นข้อมูลสามารถน าเข้าจากระบบจัดการฐานข้อมูลได้โดยตรง ซึ่งข้อมูลธุรกิจที่เก็บรักษากันไว้ใน
ฐานข้อมูลนั้นมีจ านวนมหาศาล การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทีละตารางโดยตรงอาจจะไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลลงใน Excel ได้ทั้งหมด หรือเปลืองพ้ืนที่จัดเก็บและทรัพยากรในการประมวลผล ดังนั้นการเตรียม
ข้อมูลสามารถท าได้จากระบบจัดการฐานข้อมูลก่อนที่จะน าเข้ามาใน Excel เช่น การเลือกคอลัมน์ การ
เลือกแถวข้อมูล แล้วจึงน าเข้าเฉพาะข้อมูลที่เลือกและเตรียมไว้แล้วเท่านั้น 

6.1. การสร้างคิวรี (Query) ใน Microsoft Access 

 คิวรี หรือ Query เป็นการเรียกดูข้อมูลจากตารางที่สร้างไว้ในระบบฐานข้อมูล โดยฉพาะ Microsoft 

Access ในระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น จะเรียกว่า View โดยที่คิวรีมีลักษณะเป็นตารางเสมือนที่ไม่สามารถ
เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลได้ แต่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทั้งบางคอลัมน์ บางแถว ตามเงื่อนไข รวมทั้งยัง
สามารถเรียกดูข้อมูลจากหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน และสามารถสรุปข้อมูลได้อีกด้วย  

จากตัวอย่างในบทที่ 5 สามารถจัดท าเป็นฐานข้อมูล ในบทนี้ตารางทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในโปรแกรม Microsoft Access โดยแต่ละตารางมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางใน
โปรแกรม Microsoft Access ตามภาพที่ 6.1 

 

ภาพที่ 6.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 ไฟล์ประกอบในบทนี้ชื่อ Sales.accdb  

สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://academic.udru.ac.th/sawitree/     เมนู BC20301 
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ในไฟล์ Sales.accdb ประกอบด้วยตาราง 5 ตาราง คือ 

1) ตาราง Customer เก็บข้อมูลลูกค้า 

 

ภาพที่ 6.2 ตาราง Customer 

2) ตาราง Product เก็บข้อมูลสินค้า 

 

ภาพที่ 6.3 ตาราง Product 

3) ตาราง Product_Type เก็บข้อมูลประเภทสินค้า 

 

ภาพที่ 6.4 ตาราง Product_Type 
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4) ตาราง Sales_H เก็บข้อมูลขายส่วนหัวของใบเสร็จ 

 

ภาพที่ 6.5 ตาราง Sales_H 

5) ตาราง Sale_Detail เก็บข้อมูลขายส่วนรายละเอียดสินค้าที่ขายในใบเสร็จ 

 

ภาพที่ 6.6 ตาราง Sale_Detail 

 จากตารางข้อมูลทั้ง 5 ตาราง สามารถสร้างคิวรีให้มีโครงสร้างเหมือน ตารางข้อมูล Sale_Detail 
ของ เอกเซลในบทที่ 5 ได้ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 Access ไม่สามารถสร้างคิวรีจากตารางที่ไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงได้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ
ตารางในภาพที่ 6.1 จะพบว่า ตาราง Product มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Product_Type สามารถน ามา
สร้างคิวรีเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถสร้างรวมกับ Sale_H และ Customer ในขณะเดียวกัน ตาราง Sale_H 

มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Sale_Detail และ Customer จึงสามารถสร้างเป็นคิวรีเดียวกันได้ ดังภาพที่ 
6.7 

 

ภาพที่ 6.7 ความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างคิวรี 
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 ดังนั้น จึงต้องสร้างคิวรีทั้งหมด 3 คิวรี ดังต่อไปนี้ 
Q_Products ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากตาราง Product และ  Product_Type 

Q_Sales  ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากตาราง Sale_Detail, Sale_H และ Customer 

Q_All  ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากคิวรี Q_Products และ Q_Sales 

 วิธีการสร้างคิวรี ให้ไปที่ริบบอน “สร้าง” และเลือกเครื่องมือ “ออกแบบคิวรี” ตามภาพที่ 6.8 

 

ภาพที่ 6.8 เครื่องมือออกแบบคิวรี 

 จากนั้น Access จะสร้างคิวรี ชื่อ Query1 มาให้อัตโนมัติซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายหลัง พร้อมเปิด
หน้าจอแสดงตารางมาให้เลือกตาราง ให้คลิกเมาส์เลือกตาราง Product และ  Product_Type เพ่ือสร้าง
คิวรี Q_Products จะได้ผลลัพธ์จากการเลือกตามภาพที่ 6.9 เมื่อเลือกครบแล้วให้คลิกปุ่ม “ปิด” เพ่ือปิด
หน้าต่างแสดงตาราง 

 

ภาพที่ 6.9 การเลือกตารางเพ่ือสร้างคิวรี 

 ให้สังเกตว่าจะมีเส้นความสัมพันธ์ให้อัตโนมัติ ถ้าไม่มีจ าเป็นต้องสร้างเส้นความสัมพันธ์ขึ้น 
ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จากคิวรีจะไม่ถูกต้อง สร้างได้โดยลากเขตข้อมูล "รหัสประเภทสินค้า" จากตารางหนึ่งไป
อีกตาราง 
 ดับเบ้ิลคลิกเขตข้อมูล “ * ” จากกล่อง Product เพ่ือเลือกทุกคอลัมน์จากตาราง Product และ 
ดับเบ้ิลคลิกเลือกเขตข้อมูล “ชื่อประเภทสินค้า” จากกล่อง Product_Type เพ่ือน ามาแสดงร่วมกัน โดย
ทั้งสองตารางจะเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านเขตข้อมูล "รหัสประเภทสินค้า" จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 6.10 
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ภาพที่ 6.10 การเลือกเขตข้อมูลใส่คิวรี 

 ทดลองดูผลลัพธ์ด้วยการคลิกเครื่องมือ “เรียกใช้” หรือ Run บนริบบอน “ออกแบบ”  หรือ
ใช้วิธีกดเปลี่ยนมุมมองเป็น มุมมองแผ่นงาน เพ่ือดูข้อมูลในคิวรี 

 

ภาพที่ 6.11 ข้อมูลในคิวรี Q_Products 

 ถ้าได้ข้อมูลตามภาพที่ 6.11 ให้บันทึกคิวรีตั้งชื่อ Q_Products แล้วปิดคิวร ี
 สร้างคิวรีใหมโ่ดยใช้วิธีการเดิม ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 คิวรีชื่อ  Q_Sales ใช้ตาราง Sale_Detail, Sale_H และ Customer โดยเลือกเขตข้อมูลตามภาพ
ที่ 6.12 

 

ภาพที่ 6.12 เขตข้อมูลคิวรี Q_Sales 
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 ผลลัพธ์จากการเรียกใช้ควรได้ตามภาพที่ 6.13 

 

ภาพที่ 6.13 ผลลัพธ์คิวรี Q_Sales 

 คิวรีชื่อ Q_All สร้างจาก คิวรี Q_Products Q_Sales แต่ก่อนจะเลือกเขตข้อมูลต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคิวรีทั้งสองอันก่อนด้วยการ คลิกที่เขตข้อมูล “รหัสสินค้า” แล้วลากไปยังเขตข้อมูล
รหัสสินค้าอีกตาราง จะได้ความสัมพันธ์ตามภาพที่ 6.14 จากนั้นเลือกเขตข้อมูลตามภาพที่ 6.15 

 
ภาพที่ 6.14 ความสัมพันธ์ระหว่างคิวรี Q_Products และคิวรี Q_Sales 

 
ภาพที่ 6.15 เขตข้อมูลคิวรี Q_All 

 ในเขตข้อมูลว่างถัดไปให้สร้างเขตข้อมูลใหม่โดยใช้สูตรค านวณตามภาพที่ 6.16 

 
ภาพที่ 6.16 การสร้างเขตข้อมูลจากการค านวณ 
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 ค าอธิบายเพ่ิมเติมของสูตรค านวณ 

ต้นทุนรวม: [จ านวน]*[ราคาต้นทุน] 
ข้อความที่อยู่หน้าเครื่องหมาย “ : “ คือ ชื่อของเขตข้อมูลใหม่ที่สร้างขึ้น 

ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม “ [ ] “ คือ ชื่อเขตข้อมูลที่มีอยู่แล้ว 

 วิธีการสร้างสูตรค านวณอาจจะใช้วิธีพิมพ์ หรือ ใช้ตัวสร้าง   ช่วยในการสร้างสูตรได้
ตามภาพที่ 6.17 

 

ภาพที่ 6.17 หน้าต่างสร้างนิพจน์ 

 ทดลองเรียกใช้ผลลัพธ์เพื่อดูว่าสูตรที่สร้างขึ้นถูกต้องหรือไม่ ดังตัวอย่างตามภาพที่ 6.18 

 

ภาพที่ 6.18 บางส่วนของข้อมูลในคิวรี Q_All 

 เมื่อสร้างคิวรี Q_All เสร็จสิ้นและบันทึกเรียบร้อยแล้วให้ ปิดโปรแกรม Microsoft Access 
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6.2. การน าเข้าข้อมูลภายนอกเข้า Microsoft Excel 

 ประโยชน์ของ Excel อย่างหนึ่งคือ อนุญาตให้น าเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอ่ืนมาเพ่ือวิเคราะห์ใน 
Excel ได้ Excel สามารถน าเข้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลในAccess ตารางข้อมูลในเว็บไซต์ ไฟล์
ข้อความที่เก็บข้อมูลไว้ หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ  
  จากตัวอย่างคิวรีใน Access ที่สร้างไว้ในไฟล์ Sales.accdb หลังจากท่ีปิดไฟล์แล้ว มีข้ันตอนในการ
น าเข้าข้อมูลมายัง Excel ดังนี้ 
  เริ่มจากสร้างไฟล์ Excel ใหม่ ในแผ่นงาน Sheet1 ไปที่ริบบอน “ข้อมูล” เลือกเครื่องมือ “จาก 
Access” ตามภาพที่ 6.19 

 

ภาพที่ 6.19 เครื่องมือน าเข้าข้อมูลจาก Access 

 Excel จะเปิดหน้าต่าง "เลือกแหล่งข้อมูล" ขึ้นมา ให้เลือกไฟล์ Access จากโฟลเดอร์ที่บันทึกไว้ ดัง
ตัวอย่างตามภาพที่ 6.20 

 

ภาพที่ 6.20 หน้าต่างเลือกแหล่งข้อมูล 

 เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว Excel จะเปิดหน้าต่าง “เลือกตาราง” ขึ้นมา ให้เลือกคิวรี “Q_All” ตามภาพ
ที่ 6.21 
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ภาพที่ 6.21 หน้าต่างเลือกตาราง 

 จากนั้นExcel จะเปิดหน้าต่าง “การน าเข้าข้อมูล” ซึ่งสามารถน าเข้าเป็นตารางข้อมูล หรือ ไม่ต้อง
น าเข้าตารางข้อมูลแต่สามารุสร้างเป็น PivotTable ได้เลยทันที ในกรณีนี้ให้เลือกตามที่ Excel เลือกให้คือ 
ตาราง และในแผ่นงานที่มีอยู่ ตามภาพที่ 6.22 

 

ภาพที่ 6.22 หน้าต่างการน าเข้าข้อมูล 

 ซึ่งวิธีการน าเข้าข้อมูลจากภายนอกนี้ หากมีความต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องท าให้แหล่งข้อมูล

เท่านั้น (ในกรณีนี้คือ Microsoft Access) และใช้ปุ่ม “รีเฟรช” (Refresh)   เพ่ืออัพเดทข้อมูลล่าสุด ใน
ตารางข้อมูลที่น าเข้าไว้ที่ Excel  
 เมื่อน าเขา้ข้อมูลส าเร็จแล้ว จะพบว่า Excel น าเข้าข้อมูลให้ในรูปแบบของตารางข้อมูล ให้เปลี่ยนชื่อ
ตารางที่น าเข้ามาจาก Table_Sales.accdb เป็น Sales เพ่ือเริ่มสร้าง PivotTable ตามข้ันตอนที่ปฏิบัติใน
บทที่ 5  
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 สร้าง PivotTable และ Pivot Chart ในแผ่นงานใหม่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 6.23 เพ่ือน ามา
ปรับแต่ง 

 

ภาพที่ 6.23 ตัวอย่าง PivotTable เพ่ือใช้ปรับแต่ง 

6.3. การปรับแต่ง PivotTable 

 สิ่งที่สามารถปรับแต่งได้ของ PivotTable มีดังต่อไปนี้ 
1) การกระท ากับ PivotTable 

2) การค านวณค่าใน PivotTable 

3) การจัดรูปแบบตัวเลขใน PivotTable 
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6.3.1. การกระท ากับ PivotTable 

  ผู้ใช้สามารถจัดการการท างานกับ PivotTable คือ การล้างตาราง การเลือกตาราง และ
การย้ายตาราง โดยสามารถท าได้จากริบบอน “ตัวเลือก” ของ เครื่องมือ PivotTable ตามภาพที่ 6.24 

 
ภาพที่ 6.24 กลุ่มเครื่องมือการกระท าของ PivotTable 

การล้างตาราง คลิกเครื่องมือ “ล้าง” เลือก “ล้างทั้งหมด” จะเป็นการล้างทั้งตาราง 
การเลือกตาราง คลิกเครื่องมือ” เลือก” เลือก “ทั้ง PivotTable” จะเป็นการเลือกท้ังตาราง 
การย้ายตาราง คลิกเครื่องมือ “ย้าย PivotTable” Excel จะแสดงหน้าต่างให้เลือกต าแหน่ง
ที่ต้องการย้าย ตามภาพที่ 6.25 

 
ภาพที่ 6.25 หน้าต่างย้าย PivotTable 

6.3.2. การค านวณค่าใน PivotTable 

  ผู้ใช้สามารถเลือกการค านวณที่ต้องการได้ เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องมี
ความรู้เรื่องการใช้ฟังก์ชั่นค านวณใน Excel โดยสามารถท าได้จากริบบอน ตัวเลือก “ตัวเลือก” ของ 
เครื่องมือ PivotTable ตามภาพที่ 6.26 

 
ภาพที่ 6.26 กลุ่มเครื่องมือการค านวณ 

6.3.2.1. การสรุปค่า 

      วิธีการสรุปค่า คลิกเครื่องมือ “สรุปค่าตาม” จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการหา
ผลรวม ค่าเฉลี่ย นับจ านวน ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ อ่ืน ๆ การค านวณท่ีไม่มีให้เลือกสามารถ
ค้นหาเพิ่มเติมโดยเลือก “ตัวเลือกเพ่ิมเติม...”  ตามภาพที่ 6.27 
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ภาพที่ 6.27 เครืองมือสรุปค่า 

      จากตัวอย่าง ให้คลิกค่าในตารางแล้วเลือก “ค่าเฉลี่ย”  แล้วเปลี่ยนกลับเป็น 
“ผลรวม” เพ่ือท าฝึกปฏิบัติในข้อถัดไป 

6.3.2.2. การแสดงค่า 

      วิธีการแสดงค่า คลิกเครื่องมือ “แสดงค่าเป็น” จะสามารถเลือกได้ว่าต้องการ
แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือความต่างระหว่างป้ายชื่อ หรือผลรวมสะสม เป็นต้น โดยไม่ต้องค านวณเอง 
จากตัวอย่าง ให้คลิกค่าในตารางแล้วเลือกแสดงค่าเป็น “ % ของผลรวมคอลัมน์”  จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 
6.28 

 
ภาพที่ 6.28 ตัวอย่างการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ 

      คลิกเลือก “ผลรวมสะสมส าหรับ...” ในหน้าต่างแสดงค่าเป็น ให้เลือกเขต
ข้อมูลพ้ืนฐานเป็น “วันที่ขาย” ตามภาพที่ 6.29 จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 6.30 ซึ่งเป็นการหาผลรวมสะสม
ของสินค้าแต่ละประเภทเพ่ิมข้ึนตามวันที่ขาย โดยแถวสุดท้ายจะแสดงยอดรวมทั้งหมด 

 
ภาพที่ 6.29 หน้าต่างหาผลรวมสะสมตามวันที่ขาย 
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ภาพที่ 6.30 ผลลัพธ์ผลรวมสะสมตามวันที่ขาย 

    เปลี่ยนการตั้งค่า “แสดงค่าเป็น” กลับเป็น “ไม่มีการค านวณ” 

6.3.2.3. การค านวณเขตข้อมูล 

      วิธีการค านวณเขตข้อมูล คลิกเครื่องมือ “เขตข้อมูลรายการและชุด” เลือก 
“เขตข้อมูลจากการค านวณ” จะสามารถสร้างสูตรค านวณจากเขตข้อมูลที่มีในตารางได้ 
      สร้างเขตข้อมูลจากการค านวณใหม่ตามภาพที่ 6.31  โดยใช้วิธีดับเบิ้ล
คลิก หรือ คลิกปุ่ม “แทรกเขตข้อมูล” เพ่ือแทรกเขตข้อมูลที่ต้องการใช้ในกล่องสูตร จากนั้นคลิกปุ่ม  
ตกลง 

 

ภาพที่ 6.31 การค านวณเขตข้อมูล 

    Excel จะค านวณและเพ่ิมเขตข้อมูลตามท่ีตั้งชื่อไว้อัตโนมัติ ตามท่ีแสดงในภาพ
ที่ 6.32 
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ภาพที่ 6.32 การสร้างเขตข้อมูลยอดขาย 

  วิธีการลบเขตข้อมูลที่สร้างขึ้น คลิกเครื่องมือ “เขตข้อมูลรายการและชุด” เลือกเขตข้อมูล
จากการค านวณ ในหน้าต่างแทรกเขตข้อมูลจากการค านวณ ในกล่องชื่อ ให้เลือกเขตข้อมูลที่สร้างไว้ แล้ว
คลิกปุ่ม “ลบ” ตามภาพที่ 6.33 

 

ภาพที่ 6.33 การลบเขตข้อมูลจากการค านวณ 

6.3.3. การจัดรูปแบบตัวเลข 

  ใน PivotTable สามารถจัดรูปแบบตัวเลขในเขตข้อมูลได้ตามวิธีการจัดรูปแบบเซลล์ โดย
คลิกท่ีค่าในตาราง และคลิกเลือกเครื่องมือ “การตั้งค่าเขตข้อมูล” ในริบบอนตัวเลือก ตามภาพที่ 6.34 

 

ภาพที่ 6.34 การตั้งค่าเขตข้อมูล 

  Excel จะเปิดหน้าต่าง “การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า” ให้คลิกปุ่ม “รูปแบบตัวเลข”  ตรง
มุมซ้ายล่างของหน้าจอ จะปรากฏหน้าต่าง “การจัดรูปแบบเซลล์” เลือกวิธีการจัดตามต้องการ ฝึก
ปฏิบัติการจัดรูปแบบตัวเลข โดยจัดให้ตัวเลขมี เครื่องหมาย “,” คั่นหลักพัน และไม่มีทศนิยม ตามภาพที่ 
6.35 
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ภาพที่ 6.35 การจัดรูปแบบตัวเลขเขตข้อมูล 

6.4. การใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูลและตัวกรองรายงาน 

 ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวกรองรายงาน มีลักษณะการท างานเป็นตัวกรองข้อมูลทั้งตารางเหมือนกัน 
แต่มีการท างานที่ต่างกันที่ ตัวแบ่งส่วนข้อมูล จะช่วยให้กรองข้อมูลแบบโต้ตอบได้ง่าย ด้วยการเปิดหน้าต่าง
ตัวกรองไว้ตลอดเวลา ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ด้านการใช้ PivotTable จะสามารถใช้ตัวกรองได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 

6.4.1. ตัวกรองรายงาน 

  วิธีการใช้ตัวกรองรายงาน ให้ลาก เขตข้อมูล “จังหวัด” มาใส่ในกล่อง ตัวกรองรายงาน 
ตามภาพที่ 6.36 ด้านซ้าย 

 

ภาพที่ 6.36 ตัวกรองรายงาน 

  จะปรากฏตัวกรองขึ้นที่ด้านบนของตาราง ตามภาพภาพที่ 6.36 ด้านขวา คลิกท่ีตัวกรอง 
เพ่ือเลือกให้แสดงข้อมูลสรุปของเฉพาะ “จังหวัด1” 
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6.4.2. ตัวแบ่งส่วนข้อมูล 

  ตัวแบ่งส่วนข้อมูล หรือมีชื่อเรียกว่า Slicer สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลได้โดยไปที่ ริบบอน 
“ตัวเลือก” เลือก “แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล” 

 

ภาพที่ 6.37 หน้าต่างแทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล 

  ในหน้าต่าง “แทรกตัวแบ่งส่วนข้อมูล” เลือก “จังหวัด” แล้วคลิก “ตกลง” ตามภาพที่ 
6.37 จะปรากฏหน้าต่าง ตัวกรอง “จังหวัด” ขึ้นมาซ่ึงจะแสดงการกรองสอดคล้องกับตัวกรองรายงาน ตาม
ภาพที่ 6.38 

 

ภาพที่ 6.38 ตัวอย่างตัวแบ่งส่วนข้อมูล 

  ดังนั้น สามารถเลือกใช้วิธีการกรองข้อมูลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่จะเห็นได้ว่า
วิธีการใช้งานของตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะใช้ง่ายกว่า นอกจากนี้การกรองทั้งสองวิธีสามารถกรองข้อมูลได้
มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลได้อีกด้วย 

  วิธีการลบตัวแบ่งส่วนข้อมูล ให้เลือกกล่องตัวแบ่งส่วนที่สร้างขึ้นและกดปุ่ม Delete บน
คีย์บอร์ด หรือ คลิกเม้าส์ปุ่มขวาแล้วเลือก “เอา xxxx ออก” 

6.4.3. ตัวกรองป้ายช่ือ 

  ตัวกรองป้ายชื่อมีความต่างจากตัวกรองรายงานที ่ ตัวกรองรายงานจะกรองข้อมูลหมดทั้ง
รายงานโดยไม่กระทบต่อรายการที่มีในตาราง ในขณะที่ตัวกรองป้ายชื่อ จะเป็นการกรองข้อมูลในแต่ละ
ป้ายชื่อ โดยป้ายชื่อหมายถึงข้อมูลแต่ละชื่อที่มีในเขตข้อมูลนั้น ๆ  
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  การกรอง/ซ่อนสมาชิก เพ่ือกรอง/ซ่อนบางรายการที่ไม่ต้องการแสดงในรายงานสรุป ตาม
ตัวอย่างต้องการซ่อนสินค้า ประเภท1 ให้คลิกขวาที่ชื่อหัวคอลัมน์ “ประเภท1” ที่ต้องการซ่อน และเลือก 
ตัวกรอง > ซ่อนรายการที่เลือก  
  หรือคลิกท่ีปุ่มลูกศรที่ป้ายชื่อคอลัมน์ การกรอง/ซ่อนเพ่ิมเติม ให้คลิกท่ีปุ่มตัวกรองที่ป้าย
ชื่อคอลัมน์ แล้วเลือกการกรองที่ต้องการ ดังตัวอย่างในภาพที่ 6.39 

 

ภาพที่ 6.39 ตัวกรองป้ายชื่อ 

 เรียงล าดับ ใช้ในการเรียงป้ายชื่อในคอลัมน์นั้น 

 ตัวกรองป้ายชื่อ หมายถึง กรองป้ายชื่อตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยกรองป้ายชื่อที่
เป็นตัวอักษร ถ้าป้ายชื่อเป็นวันที่ ตัวกรองนี้จะกลายเป็นตัวกรองวันที่ 

 ตัวกรองค่า หมายถึง กรองป้ายชื่อตามเงื่อนไขท่ีก าหนด โดยกรองป้ายชื่อที่เป็น
ตัวเลข 

 กล่องกาเครื่องหมาย ใช้เลือก ป้ายชื่อที่ต้องการให้แสดง 
  สามารถใช้วิธีเดียวกันในการกรองป้ายชื่อแถว จากตัวอย่างให้ทดลองใช้ตัวกรองวันที่กับ
คอลัมน์ วันที่ขาย โดยเลือก ตัวกรอง > ตัวกรองวันที่ > เดือนนี้ จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 6.40 
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ภาพที่ 6.40 การกรองป้ายชื่อแถว 

  การล้างตัวกรองให้ คลิกท่ีปุ่มตัวกรองที่ป้ายชื่อคอลัมน์  แล้วเลือก 
“ล้างตัวกรองออกจาก xxxxx” ตามภาพที่ 6.41 

 

ภาพที่ 6.41 การล้างตัวกรอง 

6.5. การออกแบบเค้าโครง PivotTable 

 ก่อนการออกแบบเค้าโครงให้ลากเขตข้อมูล “จังหวัด” มาใส่ในกล่อง “เขตข้อมูลแกน” โดยให้ 
“จังหวัด” อยู่บน “วันที่ขาย” ตามภาพที่ 6.42 

 
ภาพที่ 6.42 การเพ่ิมเขตข้อมูลจังหวัด 

 

 ตารางจะแสดงข้อมูล วันที่ขายในแต่ละจังหวัด และค านวณ “ผลรวมย่อย” ของแต่ละจังหวัด ตาม
ภาพที่ 6.43 
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ภาพที่ 6.43 ผลลัพธ์การเพ่ิมเขตข้อมูลจังหวัด 

 ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ตารางแสดงค่าผลรวมใดบ้างในริบบอน “ออกแบบ” กลุ่มเครื่องมือ 
“เค้าโครง” ซึ่งประกอบด้วยการเลือก ผลรวมย่อย ผลรวมทั้งหมด เค้าโครงรายงาน และการแสดงแถวว่าง 
ตามภาพที่ 6.44 

 

ภาพที่ 6.44 กลุ่มเครื่องมือเค้าโครง 

6.5.1. ผลรวมย่อย 

  การตั้งค่าผลรวมย่อย  ค่าเริ่มต้นของการแสดงผลรวมย่อยจะถูกตั้งค่าไว้ที่ “แสดงผลรวม
ย่อยท้ังหมดทีด่้านบนของกลุ่ม” โดยการแสดงผลรวมย่อยจะมีเพ่ิมเติมอีก 2 แบบ คือ “ไม่ต้องแสดงผลรวม
ย่อย” และ “แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านล่างของกลุ่ม” ตามภาพที่ 6.45 

 
ภาพที่ 6.45 เครื่องมือตั้งค่าผลรวมย่อย 

  

  ถ้าเลือก “ไม่ต้องแสดงผลรวมย่อย”  ผลรวมย่อยจะหายไปเหลือแต่ป้ายชื่อกลุ่มย่อย ตาม
ภาพที่ 6.46 
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ภาพที่ 6.46 การไม่แสดงผลรวมย่อย 

  ถ้าเลือก “แสดงผลรวมย่อยทั้งหมดท่ีด้านล่างของกลุ่ม” ผลรวมย่อยจะแสดงด้านล่าง 
ตามภาพที่ 6.47 

 

ภาพที่ 6.47 การแสดงผลรวมย่อยทั้งหมดที่ด้านล่างของกลุ่ม 

6.5.2. ผลรวมทั้งหมด 

  การตั้งค่าผลรวมทั้งหมด ค่าเริ่มต้นของผลรวมทั้งหมดจะถูกตั้งค่าไว้ที่ “เปิดส าหรับแถว
และคอลัมน์“ โดยการแสดงผลรวมทั้งหมดจะสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงเฉพาะแถว หรือเฉพาะคอลัมน์ 
หรือไม่แสดงเลย 

  ถ้าเลือก “เปิดส าหรับคอลัมน์เท่านั้น” จะได้ผลลัพธ์ ตามภาพที่ 6.48 
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ภาพที่ 6.48 การตั้งค่าผลรวมเปิดส าหรับคอลัมน์เท่านั้น 

6.5.3. เค้าโครงรายงาน 

  การตั้งค่าเค้าโครงรายงาน ค่าเริ่มต้นของเค้าโครงรายงานจะถูกตั้งค่าไว้ที่ “แสดงในแบบ
กะทัดรัด” ซึ่งสามารถเลือกเพ่ิมเติมได้อีก 2 แบบ คือ แบบเค้าร่าง และแบบตาราง 
  ถ้าเลือก “แสดงในแบบเค้าร่าง” และ เลือก “ท าป้ายชื่อรายการทั้งหมดซ้ า”  จะได้
ผลลัพธ์ ตามภาพที่ 6.49 

 

ภาพที่ 6.49 เค้าโครงรายงานท าป้ายชื่อรายการทั้งหมดซ้ า 

  ให้สังเกตความแตกต่างของเค้าโครงที่จัดใหม่ และเค้าโครงเดิม 

6.5.4. แถวว่าง 
  การตั้งค่าแถวว่าง ค่าเริ่มต้นของแถวว่างจะถูกตั้งค่าไว้ไม่ให้มีแถวว่างต่อท้ายแต่ละ
รายการ ถ้ารายการมีจ านวนมากและท าให้อ่านข้อมูลในตารางได้ยาก สามารถเพ่ิมแถวว่างได้โดย 

  ถ้าเลือก “แทรกบรรทัดว่างต่อท้ายแต่ละรายการ” จะได้ผลลัพธ์ ตามภาพที่ 6.50 
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ภาพที่ 6.50 การตั้งค่าแถวว่าง 

 ในริบบอน “ออกแบบ” ยังมีเครื่องมือให้สามารถก าหนดสีของรายงานได้อีกด้วย ในกลุ่มเครื่องมือ 
“ตัวเลือกลักษณะ PivotTable” และ “ลักษณะ PivotTable” ตามภาพที่ 6.51 

 

ภาพที่ 6.51 เครื่องมือก าหนดลักษณะ PivotTable 

6.6. การจัดกลุ่มใน PivotTable 

 ถ้าข้อมูลในรายงานมีจ านวนมาก สามารถจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ิมเติมได้ เช่น วันที่ขายข้อมูลเป็นรายวัน
ท าให้มีข้อมูลมากสามารถจัดกลุ่มให้แสดงเป็นรายเดือนหรือรายปีได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 จากตัวอย่างเลือกค่าในเขตข้อมูล “วันที่ขาย” คลิกเม้าส์ปุ่มขวา เลือก “จัดกลุ่ม” ตามภาพที่ 6.52 

 
ภาพที่ 6.52 การจัดกลุ่มข้อมูล 
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 ในหน้าต่าง “การจัดกลุ่ม” ให้เลือก จัดตาม “วัน” และ “เดือน” ตามภาพที่ 6.53 

 

ภาพที่ 6.53 การจัดกลุ่มข้อมูลตามวันและเดือน 

 ผลลัพธ์ที่ได้ในรายงานจะมีเขตข้อมูล “เดือน” เพ่ิมขึ้นมา รวมถึงในกล่อง ป้ายชื่อแถวด้วย ตามภาพ
ที่ 6.54 

 

ภาพที่ 6.54 ผลลัพธ์การจัดกลุ่มข้อมูลตามวันเดือน 

 เขตข้อมูลเดือนสามารถลากย้ายไปยังกล่องอ่ืน ๆ  ได้ ทดลองย้าย “เดือน” ไปที่กล่อง ป้ายชื่อคอลัมน์ 
และเอาเขตข้อมูล “ชื่อประเภทสินค้า”  ออก ตามภาพที่ 6.55 จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 6.56 

 
ภาพที่ 6.55 การย้ายเขตข้อมูลจัดกลุ่ม 
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ภาพที่ 6.56 ผลลัพธ์จากการย้ายเขตข้อมูลจัดกลุ่ม 

  วิธีการเอากลุ่มออก ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่เขตข้อมูลเดิม แล้วเลือก  “ยกเลิกการจัดกลุ่ม” 

6.7. บทสรุป 

 Excel มักจะถูกน ามาใช้งานร่วมกันแหล่งข้อมูลที่หลายหลาย เนื่องจาก Excel มีความสามารถใน
การค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าระบบจัดการฐานข้อมูลที่ถ้าหากต้องการค านวณที่ไม่มีในระบบ
จะต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมในขณะที่ Excel มีฟังก์ขันและเครื่องมือที่เตรียมไว้ล่วงหน้าพร้อมใช้งาน 
Excel สามารถน าเข้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลในAccess ตารางข้อมูลในเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความ
ที่เก็บข้อมูลไว้ หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ  ถ้าหากมีการน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ผู้ใช้ควรสร้าง
คิวรีเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะทีต้องการน ามาวิเคราะห์ในฐานข้อมูลก่อนน าเข้ามายัง Excel เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการประมวลผล และประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล  
 เมื่อน าเข้าข้อมูลมาสร้าง PivotTable แล้ว ตัว PivotTable เองนั้นยังสามารถปรับแต่งการแสดงผล
ให้ตรงตามความต้องการได้หลายอย่าง เช่น การย้าย PivotTable การค านวณ การสรุปค่า การตั้งค่าการ
แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ การแสดงยอดสะสม การค านวณในเขตข้อมูลใหม่ โดยไม่ต้องเขียนสูตรหรือ
ฟังก์ชันเพ่ิมเติม และยังสามารถเลือกดูข้อมูลบางส่วนด้วยการใช้ตัวกรอง ที่มีให้เลือกใช้หลายอย่างเช่นกัน 
เช่น ตัวกรองรายงาน ตัวแบ่งส่วนข้อมูล และตัวกรองป้ายชื่อ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งเค้าโครงการ
แสดงผลรวมย่อย ผลรวมทั้งหมด การแสดงแถวว่าง การปรับสีและลักษณะของ PivotTable และสุดท้าย 
PivotTable ยังสามารถจัดกลุ่มข้อมูลตามป้ายข้อมูลได้อีกด้วย ถ้าผู้ใช้สามารถใช้งาน PivotTable ได้ครบ
ทุกฟังก์ชันการท างานแล้ว PivotTable จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกือบเทียบเท่าเครื่องมือวิเคราะห์คลังข้อมูลเลยทีเดียว 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) ยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลภายนอกที่สามารถน าเข้ามาใน Excel ได้มา 3 ตัวอย่าง 
2) การน าเข้าข้อมูลจากภายนอก ต้องใช้ริบบอนใด และเมนูใด 

3) เมื่อน าข้อมูลเข้ามาแล้ว ข้อมูลถูกจัดรูปแบบใน Excel เป็นรูปแบบใด 

4) กลุ่มเครื่องมือการกระท ากับตาราง ในริบบอนการวิเคราะห์ของ PivotTable สามารถท าอะไรได้
บ้าง 

5) ถ้าต้องการย้าย PivotTable ไปยังแผ่นงานอ่ืน ต้องใช้เมนูใด 

6) ยกตัวอย่างวิธีการสรุปค่าใน PivotTable ที่ไม่ใช่การหาผลรวม มา 5 อย่าง 
7) เครื่องมือการแสดงค่าเป็น สามารถตั้งค่าให้แสดงเป็นอะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างมา 5 อย่าง 
8) ถ้าต้องการหาผลรวมสะสมของเขตข้อมูลก าไร ต้องใช้เมนูใด 

9) ถ้าต้องการน าเขตข้อมูลมาค านวณ เช่น ยอดขาย * 10% เพ่ือเป็นเขตข้อมูลใหม่ชื่อ คอมมิชชั่น 
จะต้องใช้เมนูใด 

10)  ถ้าต้องการจัดรูปแบบวันที่ จาก 1/1/2017 เป็น 1 มกราคม 2560 จะต้องใช้เมนูใด ท าอย่างไร 

11)  ถ้าต้องการสร้างตัวกรองรายงาน ต้องท าอย่างไร 

12)  ถ้าต้องการแทรก Slicer ต้องท าอย่างไร 

13)  ยกตัวอย่างวิธีการน าตัวกรองป้ายชื่อไปใช้กับ เขตข้อมูล ก าไง มา 5 ตัวอย่าง 
14)  การออกแบบเค้าโครงของ PivotTable สามารถก าหนดอะไรได้บ้าง 
15)  ยกตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูลใน PivotTable  
16)  จงออกแบบตารางผลลัพธ์จากการสร้าง PivotTable จากข้อมูลต่อไปนี้ มาอย่างน้อย 3 ตาราง 

ชื่อพนักงาน วันที่อบรม เงินเดือน แผนก คอร์สอบรม ผล ค่าอบรม 

นางสาวอรอารียา ฉันดี 3/3/2559 44000 IT เทคนิคการขาย ผ่าน 5000 

นางสาวอรอารียา ฉันดี 3/3/2559 44000 IT เทคนิคการเจรจา
ต่อรอง 

ผ่าน 7000 

นายเฉลิมศักดิ์ จอมเกาะ 18/3/2559 45000 ขาย เทคนิคการขาย ผ่าน 5000 

นายเฉลิมศักดิ์ จอมเกาะ 18/3/2559 45000 ขาย เทคนิคการหาลูกค้า ผ่าน 7000 

นายชาคริต มานพ 17/5/2559 48000 บัญชี เทคนิคการขาย ผ่าน 5000 

นายชาคริต มานพ 17/5/2559 48000 บัญชี เทคนิคการหาลูกค้า ผ่าน 7000 

นายจารุพงศ์ สายอ่อน 2/12/2559 40000 ขาย เทคนิคการขาย ผ่าน 5000 
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เอกสารอ้างอิง 
 

Microsoft. (สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2559). Excel Help. สืบค้นจาก https://support.office.com/en-
us/excel 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 7 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของ Dashboard  

2. ชนิดของแผนภูมิ 
3. การเลือกใช้แผนภูมิ  
4. การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง  
5. การน าข้อมูลในตารางสร้างแผนภูมิ  
6. การน าข้อมูลที่ซ  ากันออก 

7. การใช้ Data Validation  
8. การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel  
9. การใช้ฟังก์ชันค านวณหลายเงื่อนไข 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ Dashboard 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษารู้จักแผนภูมิชนิดต่าง ๆ  
3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างเลือกใช้แผนภูมิได้อย่างเหมาะสม 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้างตารางส าหรับใช้สร้างแผนภูมิแต่ละชนิดได้ 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถใชเครื่องมือ Remove duplication ของ Excel เพ่ือน าข้อมูลที่ซ  ากัน

ออกได้อัตโนมัติ 
6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ Data validation ในการตรวจสอบข้อมูลน าเข้าได้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชั่น AVERAGEIFS COUNTIFS SUMIFS ได้ 
8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

11. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

12. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

13. ถามตอบในชั นเรียน 

14. ปฏิบัติกับโปรแกรมเป็นตัวอย่างหน้าชั นเรียน 

15. ฝึกปฏิบัติกับโปรแกรม 
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สื่อการเรียนการสอน 

22. เอกสารประกอบการสอน 

23. โปรแกรมน าเสนอ 

24. ไฟล์ตัวอย่าง 
25. Microsoft Excel 

26. Microsoft Access 
 

การวัดและประเมินผล 

19. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั นเรียน 

20. ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติในชั นเรียน 

21. ประเมินผลจากการทดสอบปฏิบัติ 
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บทท่ี 7 

การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel 

 

 Dashboard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร ช่วยให้ผู้บริหารได้ท าความ
เข้าใจภาพรวมของผลการด าเนินงานขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว จากวิธีการน าเสนอในรูปแบบตารางสรุป
ข้อมูล แผนภูมิ หรือรูปภาพ Microsoft Excel มีความสามารถในการสร้างแผนภูมิได้อย่างรวดเร็วและ
หลากหลายท าให้มีความเหมาะสมน ามาใช้สร้างเป็น Dashboard ได้อย่างดี 

7.1. ความหมายของ Dashboard 

 Dashboard มีความหมายโดยทั่วไปหมายถึงแผงหน้าปัทว์ เช่น แผงหน้าปัทว์ที่แสดงการท างานโดย
ภาพรวมของรถยนต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับข่ีสามารถท าความเข้าใจข้อมูลบนหน้าจอในระหว่างขับขี่ได้อย่าง
รวดเร็วไม่รบกวนสมาธิขณะขับขี่ เช่น เข็มชี ความเร็วในการขับ เข็มชี ระดับความร้อน หรือ สเกลบอกระดับ
น  ามันที่คงเหลือ ในนัยยะเดียวกับกับแผงหน้าปัทว์รถยนต์ ในทางธุรกิจ Dashboard หมายถึงภาพรวมของ
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร ที่แสดงในรูปภาพกราฟฟิก และสามารถท าความเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีเวลาท าความเข้าใจข้อมูลและสารสนเทศไม่มากนักสามารถรับรู้สารที่
ต้องการสื่อได้ยอย่างรวดเร็วเพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวอย่างในบทนี เป็นข้อมูลที่น ามาจากฐานข้อมูลตัวอย่างของ Microsoft Access ซึ่งข้อมูลที่
น ามาใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื อสินค้าของบริษัทไปยังบริษัทที่จัดจ าหน่ายสินค้า โดยประกอบด้วย
ข้อมูลจากตารางลูกค้า (Customer) ตารางพนักงาน (Employee) ตารางสินค้า (Products) ตารางการ
สั่งซื อสินค้า (Oders) ตารางรายละเอียดการสั่งซื อ (Order detail)  ตารางสถานการณ์สั่งซื อ (Order 

status) และตารางสถานะรายละเอียดการสั่งซื อ (Order detail status) โดยข้อมูลน ามารวมกันในคิวรี ชื่อ 
Q_Order และบริษัทต้องการน ามาสรุปเป็น Dashboard ให้ผู้บริหารได้ดูภาพรวมผลการด าเนินงานของ
บริษัทเก่ียวกบัการจัดการสินค้าคงคลังและจัดการการจัดซื อสินค้า 

  ไฟล์ประกอบในบทนี ชื่อ nwdb.accdb จากเว็บไซต์ academic.udru.ac.th/sawitree 

7.1.1.  การน าเข้าข้อมูลและเตรียมข้อมูลจาก Microsoft Access 

   ข้อมูลให้น ามาจากการดาวน์โหลดไฟล์ nwdb.accdb และน าเข้า Q_Order และ 

Employee มาใน Excel ตามวิธีการในบทท่ี 6 จากนั นให้ตั งชื่อแผ่นงานที่น าเข้ามาดังนี  
คิวรี Q_Order  ตั งชื่อแผ่นงานว่า Data และ ตั งชื่อตารางข้อมูลว่า Data ตามภาพที่ 7.1 

ตาราง Employee  ตั งชื่ อแผ่นงานว่ า  Employee และ ตั งชื่ อตารางข้อมูลว่ า 
Employee 
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ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างข้อมูลที่น าเข้าจาก Q_Order 

  ในแผ่นงาน Data สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางข้อมูล Data โดยสร้างสูตรค านวณ ดังนี  
คอลัมน์ Sales  = [Quantity]*[Unit Price] เพ่ือหายอดขาย 

คอลัมน์ Costs   = [Quantity]*[Standard Cost] เพ่ือหาต้นทุน 

คอลัมน์ Profit  = [Sales]-[Costs]  เพ่ือค านวณก าไร 

คอลัมน์ Month_Sale   =TEXT([@[Order Date]],"mmm") เพ่ือแสดงเดือน
ที่ขาย 

 

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างข้อมูลจากคอลัมน์ที่สร้างใหม่ 

  ภาพที่ 7.2 แสดงตัวอย่างข้อมูล โดยที่ข้อมูลคอลัมน์ Month_Sale นั นอาจจะแตกต่างกับ
ภาพตัวอย่างตามภาษาที่ตั งค่าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ถ้าใช้ภาษาไทย ผลลัพธ์จะแสดงเป็นชื่อเดือน
ย่อ ภาษาไทย เช่น พ.ค. เม.ย. เป็นต้น 

7.1.2. การเอาค่าที่ซ  ากันออก 

  จากนั นสร้างแผ่นงานใหม่ตั งชื่อว่า list เพ่ือเก็บข้อมูลที่จะใช้เป็นรายการในตัวเลือกข้อมูล 
ซึ่งมีวิธีการสร้างรายการโดยใช้เครื่องมือ "เอาค่าท่ีซ  ากันออก" ตามวิธีการต่อไปนี  
  เปิดแผ่นงาน Data เลือกคอลัมน์ State/Province (คอลัมน์ AA) ทั งหมด แล้วคัดลอก 
จากนั นเปิดกลับไปแผ่นงาน State เลือกเซลล์ A1 แล้วด าเนินการ วางแบบพิเศษ โดยเลือก วางค่า ตาม
ภาพที่ 7.3 
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ภาพที่ 7.3 เมนูวางแบบพิเศษ 

  เมื่อวางข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ไปทีร่ิบบอนข้อมูล (Data) เลือกเครื่องมือ เอาค่าที่ซ  ากัน
ออก  (Remove Duplicates) ตามภาพที่ 7.4  Excel จะเปิดหน้าต่างถามชื่อคอลัมน์ที่ต้องการน าค่าท่ีซ  า
กันออก เลือกตามภาพที่ 7.5 ตอบตกลง จะได้ผลลัพธ์ตามคอลัมน์ A ในภาพที่ 7.6 จัดรูปแบบให้สวยงาม 

 

ภาพที่ 7.4 เครื่องมือเอาค่าทีซ  ากันออก 

 

ภาพที่ 7.5 หน้าต่างเอาค่าที่ซ  ากันออก 

  ต่อไปให้คัดลอกคอลัมน์ Orders Status.Status Name (คอลัมน์ X) และ Category 
(คอลัมน์ R) แล้วท าซ  าแบบเดียวกันในแผ่นงานเดียวกันตามภาพที่ 7.6 ส าหรับคอลัมน์ Month ให้พิมพ์ชื่อ
ย่อเดือนทั ง 12 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าใช้วินโดว์ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยถ้าใช้วินโดว์ไทย หรือ ดู
ตามข้อมูลในคอลัมน์ Month_sale  
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ภาพที่ 7.6 รายการที่เตรียมครบถ้วนแล้ว 

 
ภาพที่ 7.7 แผ่นงาน Dashboard 
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7.1.3. การสร้างตัวเลือกรายการด้วยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  สร้างแผ่นงานใหม่ตั งชื่อว่า Dashboard ในแผ่นงานให้สร้างตารางเพ่ือท า dashboard 

ตามภาพที่ 7.7 โดยชื่อพนักงานให้คัดลอกจากคอลัมน์ First Name ตาราง Employee ชื่อเดือน ชื่อ
ประเภทสินค้า และชื่อ State คัดลอกจากแผ่นงาน list ที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี  
  จากนั นเลือกเซลล์ B2 ไปที่ริบบอน “ข้อมูล” เลือกเครื่องมือ “การตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล” (Data Validation) ตามภาพที่ 7.8 

 

ภาพที่ 7.8 เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

  ในหน้าต่าง“การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” ช่อง“อนุญาต:” ให้เลือก “รายการ” 

 ช่อง “ที่มา:” ให้เลือกเซลล์ $C$2:$C$4 จากแผ่นงาน list ตามภาพที่ 7.9 คลิกตกลงจะมีตัวเลือกรายการ
เพ่ิมขึ นในเซลล์ B2 ตามภาพที่ 7.10 

 

ภาพที่ 7.9 หน้าต่างความถูกต้องของข้อมูล 

 

ภาพที่ 7.10 ตัวเลือกรายการสถานะการขาย 

  จากนั นในเซลล์ F2, B17 และ F17 ด้วยวิธีการเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี  
เซลล์ F2  เลือกรายการ เดือน =list!$E$2:$E$13 

เซลล์ B17 เลือกรายการ เดือน =list!$E$2:$E$13 

เซลล์ F17  เลือกรายการ State =list!$A$2:$A$13 
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7.2. ลักษณะของการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
 ก่อนการสร้างแผนภูมิ ผู้พัฒนาควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
เนื่องจากแผนภูมิสร้างมาจากข้อมูลในรูปแบบตาราง ซึ่งรูปแบบตารางแต่ละรูปแบบจะสามารถน าไปใช้
สร้างแผนภูมิได้ต่างชนิดกัน การเข้าใจรูปแบบตารางที่ใช้จึงมีความส าคัญ 

 รูปแบบตารางที่ใช้น าเสนอข้อมูลเพื่อน าไปสร้างแผนภูมิใน Excel นั นมีรูปแบบหลัก 5 อย่าง ดังนี  

7.2.1. ตารางท่ีมีข้อมูลชุดเดียว 

  การแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางนั นจะแสดงข้อมูลที่ประกอบขึ นจากแถวและคอลัมน์ 
ข้อมูลที่แสดงตามแถวเรียกว่าประเภท ข้อมูลที่แสดงตามคอลัมน์เรียกกว่าชุดข้อมูล นั่นหมายความว่า ใน
หนึ่งชุดข้อมูลจะประกอบด้วยหลายประเภท 

  ตารางที่มีข้อมูลชุดเดียวจะแสดงข้อมูลของเขตข้อมูลเพียงหนึ่งอย่าง ซึ่งเมื่อน ามาน าเสนอ
ในตารางที่มีข้อมูลชุดเดียวนี  จะประกอบด้วย 2 คอลัมน์ คือ คอลัมน์แรกแสดงชื่อประเภท และคอลัมน์ที่
สองแสดงจ านวนของแต่ละประเภท การสลับแถวหรือคอลัมน์ของแผนภูมิที่สร้างจากตารางรูปแบบนี ไม่มี
ความแตกต่างในการแสดงผล 

ตารางที่ 7.1 แสดงตัวอย่างตารางที่มีข้อมูลชุดเดียว 

เพศ จ านวน (คน) 
ชาย 140 
หญิง 260 

 

  ตามตัวอย่างในตารางที่ 7.1 ข้างต้นนั น ตารางแสดงข้อมูลของเขตข้อมูลชื่อว่า “เพศ” 
โดยประเภทของเขตข้อมูลเพศท่ีแสดงในแถว ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ชาย และ หญิง จ านวนของแต่
ละประเภทแสดงอยู่ในคอลัมน์จ านวน ซึ่งทั งหมดนี คือข้อมูลของข้อมูลชุดเดียวคือ เพศ เพียงชุดเดียว
เท่านั น หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ข้อมูลเพศหนึ่งชุดประกอบด้วย 2 ประเภทคือ ชาย และ หญิง 

7.2.2. ตาราง Crosstab หรือตารางท่ีมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด 

  การแสดงข้อมูลในตารางรูปแบบนี จะมีลักษณะเดียวกับรูปแบบแรก คือ ตารางจะแสดง
ข้อมูลที่ประกอบขึ นจากแถวและคอลัมน์ ในหนึ่งแต่ละคอลัมน์คือหนึ่งชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการ
หลายรายการ แต่สิ่งที่แตกต่าง คือ ตารางรูปแบบนี จะมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
ประกอบด้วย 2 เขตข้อมูล โดยเขตข้อมูลหนึ่งแสดงตามแนวนอน และอีกเขตข้อมูลแสดงตามคอลัมน์ 
ดังนั นหมายความว่าจะมีรายการแสดงอยู่ในทั งแถวและคอลัมน์ ท าให้ตารางจะประกอบด้วยคอลัมน์
มากกว่า 2 คอลัมน์ตามจ านวนรายการของเขตข้อมูลที่แสดงตามคอลัมน์ ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะเรียกว่า หนึ่ง
ชุดข้อมูล หรือในทางกลับกัน แต่ละแถวก็สามารถเรียกเป็นหนึ่งชุดข้อมูลได้ แผนภูมิที่สร้างจากตาราง
รูปแบบนี จะสามารถเลือกสลับแถวหรือคอลัมน์เพ่ือแสดงผลได้ 
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ตารางที่ 7.2 แสดงตัวอย่างตารางที่มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด 

เพศ                        ชั นปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ชาย 50 40 30 20 

หญิง 100 70 60 50 

 

  ตามตัวอย่างที่แสดงในตารางที่ 7.2 ข้างต้น ตารางแสดงข้อมูลของเขตข้อมูล 2 เขตข้อมูล 
คือ เพศ และ ชั นปี โดยรายการของเขตข้อมูลเพศท่ีแสดงในแถว ประกอบด้วย 2 รายการ คือ ชาย และ 
หญิง  และรายการของเขตข้อมูลชั นปีที่แสดงในคอลัมน์ ประกอบด้วย 4 รายการ คือ ปี 1 ปี 2 ปี 3 และ ปี 
4 ในเซลล์หรือช่องที่แถวตัดกับคอลัมน์จะแสดงจ านวนของรายการนั น ๆ เช่น 100 คือจ านวนของเพศหญิง
ชั นปี1 เป็นต้น ซึ่งถ้าอิงตามคอลัมน์จะถือว่าตารางนี มีชุดข้อมูล 4 ชุด แต่ละชุดมี 2 ประเภทคือ ประเภท
ชาย และประเภทหญิง ในทางกลับกันถ้าอิงตามแถว ตารางนี จะมีชุดข้อมูล 2 ชุด แต่ละชุดมี 4 ประเภท คือ 
ประเภทปี 1 ประเภทปี 2  ประเภทปี 3 และ ประเภทปี 4  

7.2.3. ตารางสองตัวแปร 
  ตารางที่มีตัวแปรสองตัวจะมีความแตกต่างจากสองรูปแบบแรกแม้ว่าดูผิวเผินจะมีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบที่สองในกรณีท่ีข้อมูลสองชุด  แต่ในความจริงนั นตารางรูปแบบนี จะประกอบด้วย
ข้อมูลในคอลัมน์ หรือในแถว อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั น ในกรณีท่ีข้อมูลอยู่ในรูปแบบคอลัมน์ 2 คอลัมน์ 
ข้อมูลในคอลัมน์แรกจะถูกจัดให้อยู่ในแกนนอน และคอลัมน์ที่เหลือจะมีความสัมพันธ์กับคอลัมน์แรก และ
ถือเป็นข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั น ไม่ใช่สองชุดเหมือนกับตารางในรูปแบบที่สอง 

ตารางที่ 7.3 แสดงตัวอย่างตารางสองตัวแปร 

X Y 

1 3 

2 5 

3 7 

 

  ตามตัวอย่างในตารางที่ 7.3 ข้างต้น ตารางประกอบด้วย 2 คอลัมน์โดยแต่ละคอลัมน์มี 1 
ตัวแปร ค่าในแต่ละแถวนั นไม่ใช่ประเภทเหมือนตารางสองรูปแบบแรก แต่เป็นค่าในชุดข้อมูล จากข้อมูลใน
ตารางตัวอย่างนั นมีชุดข้อมูล 1 ชุด ที่มีค่าในชุดข้อมูลประกอบด้วยค่าจากทั ง 2 ตัวแปร คือ {1,3}, {2,5} 

และ {3,7} 
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  ถึงแม้ว่าจะเป็นตาราง 2 ตัวแปรแต่บางครั งก็สามารถมีมากกว่า 2 คอลัมน์ได้ แต่ทุก
คอลัมน์ที่เพ่ิมขึ นมาคือชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับคอลัมน์แรกตังตัวอย่างในตารางที่ 7.4 

ตารางที่ 7.4 แสดงตัวอย่างตารางสองตัวแปรที่มีมากกว่า 2 คอลัมน์ 

X Y1 Y2 

1 3 1 

2 5 2 

3 7 9 

 

  ตามตัวอย่างในตารางที่ 7.4 มีชุดข้อมูลทั งหมด 2 ชุด คือชุดข้อมูลของ {X,Y1}  และ{X,Y2}  
ในกรณีเช่นนี  Y1 และ Y2 ควรมีมาตรวัดเดียวกัน 

ตารางรูปแบบนี ใช้กับแผนภูมิกระจาย หรือที่เรียกอีกชื่อว่า XY 

7.2.4. ตารางสามตัวแปร 

 ตารางสามตัวแปรนั นมีลักษณะเหมือนตารางสองตัวแปรที่มี 2 คอลัมน์ แต่จะมีเพ่ิมอีก 1 
คอลัมน์ โดยทั ง 3 คอลัมน์คือตัวแปร 3 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน และถือเป็น 1 ชุดข้อมูล หรือ {X,Y,Z} 

ตารางที่ 7.5 แสดงตัวอย่างตาราสามตัวแปร 

X Y Z 

1 3 15 

2 5 10 

3 7 5 

 

 ตามตัวอย่างในตารางที่ 7.5 ตารางประกอบด้วย 3 คอลัมน์โดยแต่ละคอลัมน์มี 1 ตัวแปร 
ค่าจากตัวแปรทั ง 3 คอลัมน์ ถือเป็นข้อมูล 1 ชุด ที่มีค่าในชุดข้อมูลประกอบด้วยค่าจากทั ง 3 ตัวแปร คือ 
{1,3,15}, {2,5,10} และ {3,7,5} 

 ตารางชนิดนี ใช้กับแผนภูมิชนิดฟองเท่านั น โดยค่าของตัวแปร Z จะแสดงเป็นขนาดของ
จุดหรือที่เรียกว่าฟอง ที่จุดลง[oแผนภูมิจากค่าของตัวแปร X และ Y 
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7.2.5. ตารางหุ้น 

 ตารางหุ้นมีรูปแบบเฉพาะทางเช่นกัน เนื่องจากใช้เฉพาะน าเสนอมูลค่าของหุ้นที่ซื อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องน าเสนอที่เฉพาะเจาะจง คือ ปริมาณการซื อขาย ราคาเปิด ราคาสูงสุด 
ราคาตต่ าสุด และราคาปิด ซึ่งการเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าวนั นจะใช้ทั งหมดหรือบางส่วนจะขึ นอยู่กับชนิดของ
แผนภูมิหุ้นที่เลือกใช้ แต่ทั งนี การสร้างตารางหุ้นเพ่ือสร้างแผนภูมิหุ้นนั นจะต้องมีล าดับของคอลัมน์ให้ตรง
ตามท่ีก าหนดเท่านั น เช่น แผนภูมิหุ้นชนิดสูง-ต่ า-ปิด จะต้องน าเสนอข้อมูลตามตัวอย่างในตารางที่ 7.6 
เท่านั น 

ตารางที่ 7.6 แสดงตัวอย่างตารางหุ้น 

วันที่ ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ราคาปิด 

1 ก.พ. 88.39 86.70 88.26 

2 ก.พ. 89.82 87.73 88.15 

3 ก.พ. 89.89 87.63 89.89 

 

7.3. การเตรียมตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิโดยใช้ฟังก์ชั่น SUMIFS  

 การรวมค่าตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข โดยใช้ SUMIFS เป็นการหาผลรวมค่าที่มีหลายเงื่อนไข เช่น 
ผลรวมของยอดขายของบางผลิตภัณฑ์ในบางภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ ผลิตภัณฑ์ และ 
ภูมิภาค โดยอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน SUMIFS แสดงในภาพที่ 7.11 และอธิบายอยู่ในตารางที่ 7.7 
 

ไวยากรณ์: SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...) 

 

ภาพที่ 7.11 หน้าต่างฟังก์ชัน SUMIFS 
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ตารางที่ 7.7 อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน SUMIFS 

ชื่ออาร์กิวเมนต์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

Sum_range    (จ าเป็น) ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม data[Sales] 

Criteria_range1    (จ าเป็น) ช่วงที่จะถูกทดสอบจะใช้ Criteria1 

Criteria_range1 และ Criteria1 จะตั งค่า
การค้นหาแบบคู่ซึ่งช่วงจะถูกค้นหาส าหรับ
เกณฑ์ที่ระบุไว้ เมื่อรายการในช่วงถูกค้นพบ 
ค่าท่ีเกี่ยวข้องของช่วงเหล่า
นั ใน Sum_range จะถูกเพ่ิม 

 

data[OrdersStatus.Status 

Name] 

(จ าเป็น) Criteria1    เกณฑ์ที่ก าหนดว่าเซลล์ใด
ใน Criteria_range1 จะถูกเพ่ิม 
ตัวอย่างเช่น สามารถใส่เงื่อนไข
เป็น 32,">32", B4, "แอปเปิ้ล" หรือ "32" 

$B$1 

Criteria_range2, criteria2, 

…    (ระบุหรือไม่ก็ได้) 
ช่วงเพ่ิมเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วง 
สามารถใส่ได้ถึง 127 คู่ของช่วง/เงื่ 

data[month_Sale],A4 

 

  จากแผ่นงานให้ฝึกปฏิบัติการใช้ฟังก์ชั่น SUMIFS โดยมีวิธีการดังนี  
 ตารางซ้ายบน: เซลล์ B4 หาผลรวมของยอดขาย แยกตามสถานการณ์ขายและเดือนที่ขาย 

 =SUMIFS(data[Sales],data[Orders Status.Status Name],$B$1,data[month_Sale],A4) 
 ตารางซ้ายบน: เซลล์ D4 หาผลรวมของของต้นทุน แยกตามสถานะการขายและเดือนที่ขาย 

 =SUMIFS(data[Costs],data[Orders Status.Status Name],$B$1,data[month_Sale],A4) 
 ตารางขวาบน: เซลล์ F4 หาผลรวมของยอดขาย แยกตามเดือนที่ขายและ State 

 =SUMIFS(data[Sales],data[month_Sale],$F$1,data[State/Province],E4) 
 ตารางซ้ายล่าง: เซลล์ B20 หาผลรวมของยอดขาย แยกตามเดือนที่ขายและพนักงานขาย 

 =SUMIFS(data[Sales],data[month_Sale],$B$17,data[First Name],A20) 
 ตารางขวาล่าง: เซลล์ F20 หาผลรวมของก าไร แยกตาม State ที่ขายและประเภทสินค้า 

 =SUMIFS(data[Profit],data[State/Province],$F$17,data[Category],E20) 
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7.3.1. ฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรที่อ้างอิงตารางข้อมูลใน Excel 

1. ในเซลล์ B4 พิมพ์ฟังก์ชั่น SUMIFS ที่ต้องการใช้กดปุ่ม Tab เพ่ือเลือกฟังก์ชั่น 

2. พิมพ์ชื่อตารางข้อมูลที่ต้องการอ้างอิง ในรายการตัวเลือกที่ปรากฏให้เลือกตารางที่ต้องการ โดย
สังเกตสัญลักษณ์ให้เป็นไอค่อนรูปตาราง กดปุ่ม Tab เพ่ือเลือกตารางที่ต้องการ ตามภาพที่ 7.12 

 

ภาพที่ 7.12 ตัวอย่างการเลือกชื่อตารางข้อมูล 

3. จากนั นใส่เครื่องหมาย “[” เพ่ือให้แสดงรายการตัวเลือกคอลัมน์ที่มีในตารางข้อมูลนั น กดปุ่ม Tab 

เพ่ือเลือกคอลัมน์ที่ต้องการ แล้วใส่เครื่องหมาย “,” เพ่ือยืนยันการเลือก ตามภาพที่ 7.13 

 

ภาพที่ 7.13 ตัวอย่างการเลือกชื่อคอลัมน์ในตารางข้อมูล 

4. ท าวิธีเดียวกันจนครบอาร์กิวเมนต์ที่ต้องใช้ ตามภาพที่ 7.14 

 

ภาพที่ 7.14 ตัวอย่างการสร้างสูตรที่อ้างอิงตารางข้อมูลคนละแผ่นงาน 

5. คัดลอกสูตรให้เต็มตาราง แล้วสร้างสูตรในตารางอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน จะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่ 7.15 
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ภาพที่ 7.15 ผลลัพธ์ตารางส าหรับสร้างแผนภูมิ 

7.4. การสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Excel 

 แผนภูมิ หรือ Chart เป็นรูปแบบหนึ่งในการน าเสนอข้อมูลด้วยการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น 
คอลัมน์ หรือเส้น แผนภูมิจะแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิกแทนที่การแสดงในรูปแบบตาราง
ซึ่งต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจข้อมูล แผนภูมิช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถท าความเข้าใจข้อมูลจ านวน
มากได้ง่ายยิ่งขึ น รวมถึงการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย  แผนภูมิยังสามารถ
แสดงภาพรวม ซึ่งท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มที่ส าคัญได้ 

Microsoft Excel มีเครื่องมือที่ช่วยสร้างแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ดังเช่น 

 แผนภูมิวงกลม 

 แผนภูมิเส้น 

 แผนภูมิคอลัมน์ 
 แผนภูมิแท่ง 
 แผนภูมิกระจาย 
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7.4.1. แผนภูมิวงกลม Pie Chart 

 แผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของข้อมูลโดยแบ่งเป็นสัดส่วนตามผลรวมของข้อมูลหนึ่ง
รายการต่อผลรวมของข้อมูลทั งหมด เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนขององค์ประกอบในชุดข้อมูล ตามภาพที่ 
7.16 โดยแผนภูมิวงกลมจะแสดงข้อมูลได้เฉพาะชุดข้อมูลหนึ่งชุดเท่านั น วิธีการน าเสนอจะแสดงในรูปแบบ
วงกลม เหมือน พาย หรือ ขนมเค้ก ไม่มีแกนแนวตั งและแนวนอน มีประโยชน์มากเมื่อต้องการเน้นที่
องค์ประกอบเด่น ๆ ที่อยู่ในข้อมูล ในทางธุรกิจมักจะใช้แสดงข้อมูลที่ต้องการให้เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์หรือ
ร้อยละมากกว่าการเปรียบเทียบค่าตามจ านวนจริง เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด สัดส่วนของลูกค้าแต่ละ
เพศ เป็นต้น 

 

ภาพที่ 7.16 ตัวอย่างแผนภูมิวงกลม 

แผนภูมิวงกลมที่สามารถสร้างได้ใน Excel มีหลายชนิด เช่น  
1) แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว ที่แยกชิ นเพื่อเน้นข้อมูล เช่นในภาพที่ 7.17 

 

ภาพที่ 7.17 แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว 

2) แผนภูมิวงกลมจากวงกลม เป็นแผนภูมิวงกลมพร้อมค่าที่ผู้ใช้ก าหนดซึ่งแยกและรวมเข้ากับ
แผนภูมิวงกลมอันที่สอง เช่นในภาพที่ 7.18 
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ภาพที่ 7.18 แผนภูมิวงกลมจากวงกลม 

3) แผนภูมิแท่งจากวงกลม เป็นแผนภูมิวงกลมพร้อมค่าที่ผู้ใช้ก าหนดซึ่งแยกและรวมเข้ากับแผนภูมิ
แท่งแบบกองซ้อน เช่นในภาพที่ 7.19 

 

ภาพที่ 7.19 แผนภูมิแท่งจากวงกลม 

ตารางข้อมูลของแผนภูมิวงกลม 

 ในการสร้างแผนภูมิวงกลม ตารางข้อมูลที่ใช้คือตารางที่มีข้อมูลชุดเดียว ตัวอย่างเช่น  

เพศ จ านวน (คน) 

ชาย 140 

หญิง 260 

 ภาพที่ 7.20 ตัวอย่างตารางข้อมูลของแผนภูมิวงกลม 
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ในการใช้แผนภูมิวงกลม มีสิ่งที่ต้องพิจารณาเพ่ือความเหมาะสม ดังนี  
 มีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียวที่ต้องการแสดงในแผนภูมิ เนื่องจากแผนภูมิวงกลมมีลักษณะการ

ลงจุดบนแกนที่เป็นวงกลม 360 องศา ซึ่งไม่มีส่วนปลายของภาพ และมีเพียงแกนเดียว 
ท าให้ลงจุดได้เพียงชุดเดียวเท่านั น 

 ค่าของข้อมูลทุกค่าที่ต้องไม่มีค่าเป็นลบ เนื่องจากแผนภูมิวงกลมมีเพียงแกนเดียวซึ่งเป็น
แกนที่แสดงได้เฉพาะค่าบวก ท าให้ไม่สามารถลงจุดค่าท่ีเป็นค่าลบได้ 

 ค่าของข้อมูลเกือบทั งหมดไม่มีค่าเป็นศูนย์ เนื่องจากถ้าค่าเป็นศูนย์จะท าให้สามารถแสดง
เป็นชิ นส่วนในแผนภูมิได้ 

 

ภาพที่ 7.21 ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมที่มีค่าศูนย์ 

 มีรายการหรือประเภทในหนึ่งชุดข้อมูลไม่เกินเจ็ดรายการ เนื่องจากพื นที่ของวงกลมมี
จ ากัดการแสดงข้อมูลจะสามารถท าได้ครบถ้วนและท าความเข้าใจได้ยาก 

 

ภาพที่ 7.22 ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมท่ีมีรายการมากเกินไป 
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 ตามท่ีกล่าวไปแล้วนั น แผนภูมิวงกลมจะแสดงข้อมูลได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั น ดังนั น ถ้าหาก
ต้องการแสดงสัดส่วน หรือ เปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดขึ นไป จ าเป็นต้องใช้ แผนภูมิ
ประเภทอ่ืน ๆ แทน เช่น แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน แผนภูมิพื นที่ หรือแผนภูมิโดนัท เป็นต้น 

7.4.2. แผนภูมิเส้น Line Chart 

  แผนภูมิเส้น แสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่า ๆ กัน เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั นๆ หรือ ระยะเวลายาวๆ สามารถใช้เปรียบเทียบแนวโน้ม
ระหว่างหลายๆ ชุดข้อมูล โดยแกน x หรือแกนนอน มักจะเป็นเวลา ที่แบ่งเป็นช่วงเวลาเท่าๆ กัน แผนภูมิ
ชนิดนี จะแสดงแนวโน้มส าหรับช่วงเวลาหนึ่งหรือของข้อมูลชุดหนึ่ง สามารถใช้แผนภูมินี ร่วมกับมาร์กเกอร์
ที่แสดงผลที่ค่าของข้อมูลแต่ละค่า แผนภูมิเส้นจะมีแผนภูมิย่อยชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

- แผนภูมิเส้นแบบเป็นกลุ่ม 

- แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 

- แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% 

- แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 
1) แผนภูมิเส้นแบบเป็นกลุ่ม แสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่า ๆ กัน เช่นในภาพที่ 7.23 

 

ภาพที่ 7.23 ตัวอย่างแผนภูมิเส้น 

2) แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน แสดงแนวโน้มการกระจายของค่าแต่ละค่าตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือ
ผลรวมหนึ่ง เช่นในภาพที่ 7.24 
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ภาพที่ 7.24 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 

3) แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มของค่าแต่ละค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงเวลา
หนึ่งหรือผลรวมหนึ่ง เช่นในภาพที่ 7.25 

 

ภาพที่ 7.25 แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% 

4) แผนภูมิเส้น 3 มิติ  แสดงค่าในรูปแบบ 3 มิติ คือ แยกชุดข้อมูลในแกนมิติที่ 3 มีข้อควรระวังคือมิติ
อาจจะท าให้กะขนาดของข้อมูลจากภาพผิดพลาด เช่นในภาพที่ 7.26 
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ภาพที่ 7.26 แผนภูมิเส้น 3 มิติ 

5) แผนภูมิพื นที่ คือแผนภูมิเส้นที่ระบายสีพื นที่ของแต่ละชุดข้อมูล เช่นในภาพที่ 7.27 

 

ภาพที่ 7.27 แผนภูมิพื นที่ 

 มีข้อควรระวังคือ ชุดข้อมูลอาจจะถูกบังได้ แผนภูมิพื นที่จึงควรใช้แบบ 100% มากกว่า เช่นในภาพ
ที่ 7.28 ซึ่งสามารถแสดงสัดส่วนของแต่ละชุดข้อมูลได้ เปรียบเหมือนแผนภูมิวงกลมที่มีหลายชุดข้อมูล 
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ภาพที่ 7.28 แผนภูมิพื นที่เรียงซ้อน 100% 

ตารางข้อมูลของแผนภูมิเส้น 

การสร้างแผนภูมิเส้นใช้ตาราง Crosstab 

 

ภาพที่ 7.29 ตัวอย่างตารางข้อมูลของแผนภูมิเส้น 

7.4.3. แผนภูมิคอลัมน์ 
  เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดช่วงเวลาหนึ่ง หรือแสดงการ
เปรียบเทียบข้อมูลแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์จะมีแผนภูมิย่อยชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

- แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม 

- แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 

- แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 
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- แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 
1) แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม ใช้เปรียบเทียบค่าท่ีอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ หมวดหมู่ต่าง ๆ จะถูก

จัดเรียงตามแนวนอน และค่าจะอยู่ในแนวตั ง เช่นในภาพที่ 7.30 

 

ภาพที่ 7.30 แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม 

2) แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน ใช้แสดงความสัมพันธ์ของรายการหนึ่งกับทุกรายการ พร้อม
เปรียบเทียบการกระจายค่าแต่ละค่าไปยังหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั งหมด เช่นในภาพที่ 7.31 

 

ภาพที่ 7.31 แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 
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3) แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%  ใช้เปรียบเทียบค่าแต่ละค่าเป็นร้อยละ/สัดส่วนไปยัง
หมวดหมู่ต่าง ๆ ทั งหมด เช่นในภาพที่ 7.32 

 

ภาพที่ 7.32 แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% 

4) แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ เปรียบเทียบ จุดของข้อมูล ตามแกนสองแกน เช่นในภาพที่ 7.33 

 

ภาพที่ 7.33 แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ 
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7.4.4. แผนภูมิแท่ง Bar Chart 

  เป็นแผนภูมิที่ใช้เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ  ในหลาย ๆ  ค่า หรือแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลแต่
ละประเภท ลักษณะการใช้งานเหมือนแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงในแนวนอน แผนภูมิแท่งมีแผนภูมิย่อยใน
ชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

- แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม 

- แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 

- แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % 

1) แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม ใช้เปรียบเทียบค่าในข้อมูลทั งหมดที่มี  ข้อมูลจะถูกจัดเรียงตามแนวตั ง 
และค่าจะอยู่ในแนวนอน เพ่ือเน้นหนักที่การเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ เช่นในภาพที่ 7.34 

 
ภาพที่ 7.34 แผนภูมิแท่งแบบเป็นกลุ่ม 

2) แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหนึ่งกับข้อมูลทั งหมด เช่นในภาพที่ 7.35 

 
ภาพที่ 7.35 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 
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3) แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % เปรียบเทียบร้อยละของค่าแต่ละค่าเมื่อเทียบกับผลรวม
ทั งหมด เช่นในภาพที่ 7.36 

 

ภาพที่ 7.36 แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100 % 

7.4.5. แผนภูมิกระจาย 

  แผนภูมิ xy (กระจาย) แสดงความสัมพันธ์ของค่าท่ีเป็นตัวเลขที่อยู่ใน ชุดข้อมูล หลาย ๆ 
ชุด หรือการรวมตัวเลข 2 กลุ่มเป็นข้อมูล xy ที่สัมพันธ์กันหนึ่งชุด เช่นในภาพที่ 7.37 

 

ภาพที่ 7.37 แผนภูมิ xy (กระจาย) 
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ตารางข้อมูลแผนภูมิกระจาย 

 ตารางข้อมูลของแผนภูมิกระจาย จะใช้ตารางสองตัวแปร ตามตัวอย่างในตารางที่ 7.8 

ตารางที่ 7.8 ตัวอย่างตารางข้อมูลของแผนภูมิกระจาย 

ราคาขาย ก าไร 

     35.00  (16,000) 

     40.00  (13,000) 

     45.00  (10,000) 

     50.00  (7,000) 

     55.00  (4,000) 

     65.00  2,000  

     70.00  5,000  

     75.00  8,000  

 

7.4.6. การเลือกใช้แผนภูมิ 

  การเลือกใช้แผนภูมิควรดูตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดในตารางที่ 7.9 การ
เลือกใช้แผนภูมิ 

ตารางที่ 7.9 การเลือกใช้แผนภูมิ 

ชนิดแผนภูมิ การใช้งาน 

Line graph.  ถ้าการเปลี่ยนแปลงจากแต่ละช่วงเวลามีค่าน้อย ควรใช้แผนภูมิเส้นมากกว่า
แผนภูมิแท่ง 

Pie Chart. เปรียบเทียบสัดส่วนกับทั งหมดของชุดข้อมูลเดียว ไม่สามารถแสดงการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนได้ 

Bar / Column 

Chart  

เหมาะกับกับการเปรียบเทียบหลายๆ ชุดข้อมูล หรือถ้าเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงควรใช้เมื่อกาเปลี่ยนแปลงมีความแตกต่างมาก 

Area Graph. เหมือนแผนภูมิเส้น แต่จะเหมาะเมื่อข้อมูลทุกชุดรวมกันเป็นทั งหมด (แผนภูมิ
วงกลม) ซึ่งสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนได้ 

X-Y Plot. ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร (ค่า X-Y) 
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7.4.7. แผนภูมิอ่ืนๆ 

  นอกจากแผนภูมิที่ใช้บ่อยที่อธิบายไปก่อนหน้าแล้ว ยังมีแผนภูมิอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจดังนี  
1) แผนภูมิโดนัท แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ กับส่วนรวม แสดงข้อมูลในวงแหวน โดยแต่ละวง

แหวนแทนชุดของข้อมูล มีลักษณะของแผนภูมิและตารางตามภาพที่ 7.38 

 
ประเภทสินค้า ยุโรป เอเชีย อเมริกา 

น  าดื่ม    21,000     41,000     25,000  

น  าอัดลม    35,000     24,000     50,000  

น  าชาเขียว    17,000     30,000     11,000  

น  าผลไม้    30,000     29,000     49,000  

ภาพที่ 7.38 แผนภูมิโดนัท 

2) แผนภูมิเรดาร์ เปรียบเทียบค่าสะสมของ ชุดข้อมูลชุดหนึ่ง เช่นในภาพที่ 7.39 

 
ภาพที่ 7.39 แผนภูมิเรดาร์ 
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3) แผนภูมิฟอง คือแผนภูมิ xyที่แสดงข้อมูล 3 ด้าน แกนx แกน y และขนาดของฟอง เช่นในภาพที่ 7.40 

 
แผนก อายุเฉลี่ย เงินเดือนเฉลี่ย จ านวน 

ไอที 22 25000 3 

ขาย 29 20000 25 

บัญชีและการเงิน 35 35000 8 

จัดซื อ 40 35000 6 

ทรัพยากรมนุษย์ 45 40000 2 

ภาพที่ 7.40 แผนภูมิฟอง  

4) แผนภูมิหุ้น ใช้ส าหรับแสดงราคาเปิดปิด ราคาสูงสุดและต่ าสุดของหุ้น เปรียบเทียบในแต่ละวัน 
เช่นในภาพที่ 7.41 

 

ภาพที่ 7.41 แผนภูมิหุ้น 

 ตารางของแผนภูมิหุ้นมีลักษณะเฉพาะ แต่ละคอลัมน์ต้องเรียงตามที่ระบุเท่านั น ดังตารางที่ 7.10 
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ตารางที่ 7.10 ตารางข้อมูลแผนภูมิหุ้น 

Date Open High Low Close Volume Adj Close* 

Sep 4, 2015 87.2 88.39 86.7 88.26 27,298,700 88.26 

Sep 3, 2015 89.76 89.82 87.73 88.15 26,882,200 88.15 

Sep 2, 2015 88.81 89.89 87.63 89.89 26,838,000 89.89 

Sep 1, 2015 86.85 89.39 86.5 87.23 35,798,100 87.23 

Aug 31, 2015 90.6 91.05 88.89 89.43 32,006,700 89.43 

Aug 28, 2015 89.88 91.48 89.79 91.01 33,005,600 91.01 

Aug 27, 2015 89.1 90.06 87.19 89.73 41,778,600 89.73 

Aug 26, 2015 85.95 87.46 83.26 87.19 44,492,000 87.19 

Aug 25, 2015 86.95 87.67 83 83 51,447,600 83 
 

5) แผนภูมิแกนตั งสองแกน ใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย เช่นในภาพที่ 7.42 

 
ประเภทสินค้า ยุโรป เอเชีย อเมริกา  เป้าหมาย  

น  าดื่ม    21,000     41,000     25,000     29,000  

น  าอัดลม    35,000     24,000     50,000     36,333  

น  าชาเขียว    17,000     30,000     11,000     19,333  

น  าผลไม้    30,000     29,000     49,000     36,000  

ภาพที่ 7.42 แผนภูมิแกนตั งสองแกน  
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7.4.8. สรุปชนิดแผนภูมิและตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิ 

  จากค าอธิบายเกี่ยวกับแผนภูมิและลักษณะของการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 
สามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ ได้ดังตารางที่ 7.11 

ตารางที่ 7.11 ตารางสรุปชนิดของแผนภูมิและชนิดของตาราง 

ชนิดแผนภูมิ ตาราง 
ข้อมูลชุดเดียว 

ตาราง 
Crosstab 

ตาราง 
สองตัวแปร 

ตาราง 
สามตัวแปร 

ตาราง 
หุน้ 

แผนภูมิวงกลม / /    

แผนภูมิเส้น / /    

แผนภูมิพื นที / /    

แผนภูมิคอลัมน์ / /    

แผนภูมิแท่ง / /    

แผนภูมิกระจาย   /   

แผนภูมิโดนัท / /    

แผนภูมิเรดาห์ / /    

แผนภูมิฟอง    /  

แผนภูมิหุ้น     / 
แผนภูมิแกนตั งสองแกน  /    

 

7.4.9. ฝึกปฏิบัติการสร้างแผนภูมิ 

  จากตัวอย่างการสร้าง Dashboard ที่เตรียมตารางข้อมูลส าหรับสร้างแผนภูมิไว้แล้ว ขั น
ต่อไปคือการสร้างแผนภูมิเพ่ือแสดงข้อมูล ดังภาพที่ 7.43 โดยมีรายละเอียดดังนี  
  ตารางซ้ายบน: แผนภูมิสรุปยอดขายและผลรวมของต้นทุน แยกตามสถานะการขายและ
เดือนที่ขาย            สร้างแผนภูมิเส้น 

  ตารางขวาบน: แผนภูมิสรุปยอดขาย แยกตามเดือนที่ขายและ State 

         สร้างแผนภูมิวงกลมสองมิติ ชนิดแผนภูมิแท่งจากวงกลม 

  ตารางซ้ายล่าง: แผนภูมิสรุปยอดขาย แยกตามเดือนที่ขายและพนักงานขาย  
         สร้างแผนภูมิแท่ง 

  ตารางขวาล่าง: แผนภูมิสรุปก าไร แยกตาม State ที่ขายและประเภทสินค้า  
         สร้างแผนภูมิแท่ง 
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ภาพที่ 7.43 Dashboard 

7.5. บทสรุป 

 Dashboard หมายถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร ที่แสดงในรูปภาพกราฟฟิก 
และสามารถท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีเวลาท าความเข้าใจข้อมูลและ
สารสนเทศไม่มากนักสามารถรับรู้สารที่ต้องการสื่อได้ยอย่างรวดเร็วเพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการสร้าง Dashboard จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในการสรุปข้อมูลและ
เลือกใช้แผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการแสดง แม้ว่า PivotTable จะสามารถสร้างตารางสรุปข้อมูล
และแผนภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ยังคงขาดความสามารถในการโต้ตอบที่ผู้ใช้ที่มีพื นฐาน Excel น้อย
สามารถใช้งานได้ง่าย ในบทนี จึงแนะน าแนวทางการสร้าง Dashboard โดยใช้ เครื่องมือ "การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล" ชนิด"รายการ" มาช่วยเป็นส่วนติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบง่าย ในบทที่ 9 และ
บทที่ 10 จะอธิบายถึงการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขั นสูงยิ่งขึ น ส่วนการเลือกใช้แผนภูมิด้วย Excel นั น 
แผนภูมิแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการใช้งานทั งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ในการน าเสนอสัดส่วนของ
ค่าข้อมูลต่อผลรวมของข้อมูลทั งหมด ส่วนใหญ่มักจะใช้แผนภูมิในการน าเสนอส าหรับข้อมูลชุดเดียว แต่ถ้า
ต้องการเสนอสัดส่วนของข้อมูลหลายชุด สามารถใช้แผนภูมิชนิดแท่ง คอลัมน์ หรือ พื นที่ แบบเรียงซ้อน 
100%    ถ้าหากต้องการน าเสนอการเปรียบเทียบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือวิเคราะห์แนวโน้มของ
ข้อมูล โดยส่วนใหญ่มักจะน าเสนอด้วยแผนภูมิเส้น ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลหลายชุดหลายประเภท
จากตาราง Crosstab มักจะน าเสนอด้วยแผนภูมิคอลัมน์หรือแท่ง ส าหรับการน าเสนอความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล 2 ชุด หรือ 2 ตัวแปร จากสมการต่าง ๆ เช่น สมการเส้นตรง แผนภูมิที่ต้องใช้คือแผนภูมิกระจาย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
1) จงอธิบายความหมายและประโยชน์ของ Dashboard 

2) จงอธิบายประโยชน์ของเครื่องมือ "เอาค่าท่ีซ  ากันออก" 
3) จงอธิบายประโยชน์ของเครื่องมือ "การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล" 
4) เครื่องมือ "การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล" สามารถตรวจสอบอะไรได้บ้าง ยกตัวอย่าง  
5) จากสูตร จงอธิบายความหมายของแต่ละอาร์กิวเมนต์ 

=SUMIFS(data[Sales],data[Orders Status.Status Name],$B$1,data[month_Sale],A4) 
6) จงสร้างแผนภูมิจากข้อมูลต่อไปนี  เลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสม 

ชั้นปี ชาย หญิง 
ปี1 60 45 

ปี2 45 35 

ปี3 41 34 

ปี4 39 30 

 

7) จงสร้างแผนภูมิจากข้อมูลต่อไปนี  เลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสม 

สินค้า ยอดขาย (บาท) 
สินค้า1 15,000 

สินค้า2 19,000 

สินค้า3 8,000 

 

8) จงสร้างแผนภูมิจากข้อมูลต่อไปนี  เลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสม 

วันที่ ราคาปิดหุ้น 

3 ก.ย. 15 88.26 

4 ก.ย. 15 88.15 

5 ก.ย. 15 89.89 

6 ก.ย. 15 87.23 

7 ก.ย. 15 88.04 

8 ก.ย. 15 87.91 
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9) จงสร้างแผนภูมิจากข้อมูลต่อไปนี  เลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสม 

ราคาขาย (p) จ านวนขาย (q) 
10 2500 

15 2300 

20 2100 

25 1900 

30 1700 

35 1500 

40 1300 

45 1100 

50 900 

 

10) จงสร้างแผนภูมิจากข้อมูลต่อไปนี  เลือกใช้แผนภูมิตามความเหมาะสม 

สาขา ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 110 90 80 75 

การจัดการทั่วไป 200 160 135 130 

การบัญชี 180 165 160 160 

การตลาด 90 65 55 50 
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เอกสารอ้างอิง 
 

Microsoft. (สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2559). Excel Help. สืบค้นจาก https://support.office.com/en-
us/excel



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชาบทที่ 8 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกระดานค านวณ 

2. การวางแผนภาพรวมของแบบจ าลอง 
3. การวางแผนแผ่นงาน 

4. การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
5. การก าหนดขั้นตอนการท างาน 

6. การออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า 
7. การทดสอบระบบและเตรียมพร้อมส าหรับการติดตั้ง 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถวางแผนกระบวนการพัฒนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกระดาน
ค านวณได้ 

3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาทราบถึงลักษณะเฉพาะของกระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
กระดานค านวน 

4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนภาพรวมของแบบจ าลอง 
5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนแผ่นงานที่ใช้ในแบบจ าลอง 
6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผล 

8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ าและทดสอบระบบ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

21. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

22. บรรยายและยกตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 

23. ถามตอบในชั้นเรียน 

24. ฝึกท าแบบฝึกหัด 

25. ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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สื่อการเรียนการสอน 

27. เอกสารประกอบการสอน 

28. โปรแกรมน าเสนอ 

29. Microsoft Excel 
 

การวัดและประเมินผล 

22. สังเกตจากพฤติกรรมความสนใจ และการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

23. ประเมินผลจากการฝึกท าแบบฝึกในชั้นเรียน 

24. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบ 
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บทท่ี 8 

กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จะกล่าวถึงในบทนี้ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกระดานค านวณ หรือ Spreadsheet-Oriented DSS ซึ่งในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชานี้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมชุดส านักงานที่ใช้ในองค์กรทั่วไป 

ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลข้อความ สามารถสร้างแบบจ าลองส าหรับการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ สามารถประมวลผลในรูปแบบการท างานของฐานข้อมูล ประมวลผลแบบใช้กฎการตัดสินใจ
ได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการท างานที่อนุญาตให้ผู้ใช้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกได้ และมีเครื่องมือ
เสริมอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสร้างรายงานได้ง่ายและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น Pivot Table ซ่ึง
เครื่องมือที่จะใช้ในบทต่อ ๆ ไปจะเป็นเครื่องมือที่มีใช้ใน Microsoft Excel ทุกเวอร์ชั่น 

8.1. กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วย Microsoft Excel 

 Eksioglu, S.D., et al (2011) ได้เสนอกระบวนการพัฒนา Spreadsheet-Oriented DSS ไว้ 6 
ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดภาพรวมของโปรแกรมเพ่ือทราบเค้าโครงของโปรแกรมทั้งหมด เพ่ือให้เห็นภาพ
การไหลจากการน าเข้าข้อมูลไปสู่การค านวณในแบบจ าลองจนได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ 2) การวางแผน
การจัดการแผ่นงานซึ่งหลังจากเห็นภาพรวมของโปรแกรมแล้วว่าจะต้องมีส่วนน าเข้าส่วนค านวณและส่วน
น าเสนอผลลัพธ์อย่างไรบ้างจึงน าภาพรวมดังกล่าวมาแบ่งเป็นแผ่นงานที่จะต้องใช้ในโปรแกรม 3) การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นการวางแผนโครงร่างวิธีการรับข้อมูลน าเข้าการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 4) 
ก าหนดขั้นตอนการท างาน เป็นการวางแผนตัวแปร วิธีการค านวณ ฟังก์ชั่น และวิธีการน าเสนอผลลัพธ์ 
ตามข้ันตอนการค านวณของแบบจ าลอง 5) การออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า  วางแผนพิจารณาว่า
ผู้ใช้ควรมีตัวเลือกใดที่อนุญาตให้ปรับแต่งได้ส าหรับค านวณแบบจ าลองซ้ า และ 6) การทดสอบและจัด
เตรียมพร้อมใช้งาน เป็นการทดสอบว่าโปรแกรมท างานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ทั้งความถูกต้อง
และการใช้งาน  

ภาพที่ 8.1 แสดงภาพรวมของกระบวนการพัฒนา Spreadsheet-Oriented DSS ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 
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ภาพที่ 8.1 กระบวนการพัฒนา Spreadsheet-Oriented DSS  

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Eksioglu et al., 2011: 766) 

8.2. ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนภาพรวมของแบบจ าลอง  
 ในขั้นตอนแรกเป็นการวางแผนภาพรวมของโปรแกรมและการพัฒนาแบบจ าลอง (Application 

Overview and Model development) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเนื่องจากขั้นตอนนี้จะค านึงถึงการของ
ข้อมูลและล าดับการท างานตลอดทั้งโปรแกรม ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีต้องค านึงถึงทั้งสิ้น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนหน้าแรก ส่วนน าเข้าข้อมูล ส่วนแบบจ าลองและการประมวลผล ส่วนน าเสนอผลลัพธ์ และส่วน
ตัวเลือกในการแก้ปัญหาซ้ า ดังภาพที่ 8.2 

 

ภาพที่ 8.2 กระแสการท างานของแบบจ าลองในภาพรวม 

ในการสร้างโครงร่างภาพรวมของทั้งโปรแกรม ต้องท าความเข้าใจกระแสการท างานตั้งแต่ ข้อมูล
น าเข้า (input) จากผู้ใช้ ไปยังแบบจ าลอง (model) ที่ใช้ค านวณ และ แสดงผลลัพธ์ (output) โดยทั่วไป 
Spreadsheet-Oriented DSS จะมีกระแสการท างานตามล าดับ ดังนี้ 
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8.2.1. Welcome Sheet 

  Welcome Sheet: หรือ “หน้าแรก” เป็นจุดเริ่มต้นการท างาน แนะน าระบบ และ
วิธีการใช้งาน 

  หน้าแรก ควรจะแสดงชื่อของโปรแกรม และค าอธิบายคุณสมบัติการท างานของโปรแกรม 
ถ้าหากมีข้อสมมติฐานที่ต้องใช้ในการประมวลผลควรจะอธิบายและชี้แจงไว้ในหน้านี้ อาจจะมี
ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมตามสมควร และควรมีปุ่ม หรือ ลิ๊ง ที่บอกหรือน าทางการเริ่มต้นการ
ท างาน เช่น ปุ่ม “เริ่มต้น”  หรือ ปุ่ม “เริ่มท างาน” เป็นต้น ดังภาพที่ 8.3 

 

ภาพที่ 8.3 ตัวอย่างหน้าแรก 

8.2.2. Input 

   Input:  หรือ “ส่วนน าเข้าข้อมูล” เป็นหน้าจอที่ใช้ในการกรอกข้อมูล  
    ส่วนน าเข้าข้อมูล เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะต้องโต้ตอบในการน าเข้าข้อมูลที่จะใช้ในการ
ประมวลผล อาจจะอยู่ในรูปแบบ แบบฟอร์ม หรือ แผ่นงาน ก็ได้ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “เริ่มต้น” มาจากหน้า
แรกแล้วโปรแกรมควรจะน าผู้ใช้มาสู่หน้าข้อมูลเหล่านี้ ในขั้นตอนแรกนี้ จะเป็นเพียงการออกแบบเลือกว่า
จะใช้วิธีการน าเข้าข้อมูลเท่านั้น เช่น การกรอกข้อมูลลงเซลล์ในแผ่นงานที่ก าหนดดังภาพที่ 8.4 (ก) การ
กรอกข้อมูลผ่านตัวควบคุม (controls) ต่าง ๆ ดังภาพที่ 8.4 (ข) การกรอกข้อมูลโดยใช้ตัวควบคุม
แบบฟอร์มดังภาพที่ 8.4 (ค) หรือแม้แต่การน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกดังภาพที่ 8.4 (ง) หน้า
ข้อมูลที่วางแผนไว้นั้นอาจจะมีเพียงหน้าเดียวหรือมากกว่าหนึ่งหน้าขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแบบจ าลอง
ที่ใช้ในการค านวณ โดยรายละเอียดจะออกแบบเพ่ิมเติมในขั้นตอนที่ 3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
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(ก) การกรอกข้อมูลลงเซลล์และการกรอกข้อมูลผ่านตัวควบคุม 

 
(ข) การกรอกข้อมูลโดยใช้ตัวควบคุมแบบฟอร์มผู้ใช้ 

 
(ค) การน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก 

 

ภาพที่ 8.4 ตัวอย่างการน าเข้าข้อมูล 
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8.2.3. Model Calculation 

  Model Calculations: หรือ “ส่วนค านวณ” เป็นส่วนที่สร้างแบบจ าลอง 
  ส่วนค านวณ เป็นส่วนที่น าข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาจากส่วนน าเข้าข้อมูลมาท าการค านวณ
ตามวัตถุประสงค์ของระบบ ในความเป็นจริงแล้วผู้พัฒนาควรมีความเข้าใจในแบบจ าลองที่จะใช้งานอย่างดี
จึงจะสามารถออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูลได้ครบถ้วน ในขั้นตอนนี้ควรตัดสินใจเลือกแบบจ าลองในการ
ค านวณที่ต้องการใช้ เช่น การค านวณอย่างง่าย การค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด (Optimization) หรือการสร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) และเทคนิคต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การเข้าใจแบบจ าลองท่ีจะใช้จะช่วย
ในการออกแบบแผ่นงานและขั้นตอนการท างานในภายหลัง 

8.2.4. Output 

  Output: หรือ “ส่วนผลลัพธ์” เป็นส่วนที่น าเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ  
  ส่วนผลลัพธ์ เป็นส่วนส าคัญเนื่องจากผู้ใช้ต้องการผลที่ได้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ใน
ขั้นตอนนี้จึงควรตัดสินใจเลือกรูปแบบที่จะใช้ในการน าเสนอผลลัพธ์ที่ได้ เช่น ตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ
แท่งความถี ่ (Histogram) เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรต้องค านึงถึงว่ามีข้อมูลน าเข้าใด ๆ ที่ต้องการน ามาน า
แสดงให้ผู้ใช้ดูอีกครั้งหรือไม่  

8.2.5. Re-solve Options 

  Re-solve Options: หรือ “สว่นตัวเลือก” เป็นการแสดงตัวเลือกในการแก้ปัญหาซ้ า  
  ส่วนตัวเลือก เป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีใช้ในการ
ค านวณเช่น สามารถแก้ไขข้อมูลน าเข้าได้ สามารถแก้ไขเงื่อนไขของการค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด แก้ไข
เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ภายใต้เงื่อนไขท่ีต่างกันได้มากขึ้น เพ่ือน าไปใช้
ในการสนับสนุนการตัดสินใจที่มักจะมีความไม่แน่นอน 

8.3. ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนแผ่นงานที่ใช้ในแบบจ าลอง  
 การวางแผนแผ่นงาน (Worksheets) นั้นเป็นการวางแผนแผ่นงานที่จะใช้ในแบบจ าลอง ซึ่งควร
พิจารณาจากภาพรวมที่ได้วางแผนไว้แล้ว ในขั้นตอนที่ 1 ดังนั้นแผ่นงานที่จะใช้ในโปรแกรมจะมี 4 ส่วน 
สอดคล้องกับส่วนต่าง ๆ ตามที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 ดังภาพที่ 8.5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 8.5 ลักษณะการท างานของแผ่นงาน 
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 ใน Spreadsheet-Oriented DSS ที่พัฒนาขึ้นควรมีแผ่นงานที่ท างานได้ครบถ้วนทุกส่วน แต่ไม่
จ าเป็นว่าจะต้องมีจ านวนแผ่นงานเพียงแค่ 4 แผ่นงานตามส่วนประกอบ  

 Welcome Sheet: หรือ “แผน่งานหน้าแรก” แสดงชื่อระบบ และค าอธิบาย ปุ่มเริ่มท างาน 

 Input Sheet: หรือ “แผ่นงานน าเข้าข้อมูล” ส่วนที่ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล ส่วนที่ใช้กรอกข้อมูล
จ านวนมาก ส่วนที่ใช้น าเข้าข้อมูล อาจจะท างานร่วมกันหลาย ๆ แผ่นงานก็ได้ 

 Calculations Sheet: หรือ “แผ่นงานค านวณ” สูตรค านวณต่าง ๆ การจ าลองผลลัพธ์ ส่วน
ใหญ่จะซ่อนไม่ใช้ผู้ใช้เห็น ป้องกันการแก้ไขสูตรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 Output Sheet: หรือ “แผ่นงานผลลัพธ์” ตารางและรายงานของผลลัพธ์ แผนภูมิต่าง ๆ ปุ่ม
น าทางไปยังผลลัพธ์ต่างๆ  อาจจะมีปุ่ม “สิ้นสุด” “ค านวณใหม่” เพ่ิมเติม 

ดังนั้น ในบางครั้งถ้าหาก DSS ที่สร้างมีขนาดเล็กใช้ข้อมูลน าเข้าน้อย แบบจ าลองค านวณไม่
ซับซ้อน อาจจะรวมทั้ง 4 ส่วนไว้ในแผ่นงานเพียงแผ่นงานเดียวดังภาพที่ 8.6 ในขณะที่ ถ้า DSS ที่สร้างใช้
แบบจ าลองที่มีความซับซ้อนมาก แผ่นงานส าหรับกรอกข้อมูลเพื่อน าเข้าข้อมูลไปค านวณอาจจะมีมากกว่า
แผ่นงานเดียว หรือ แผ่นงานที่ใช้ค านวณอาจจะมีหลายแผ่นงานก็เป็นได้ โดยที่แผ่นงานค านวณท่ีไม่
จ าเป็นต้องให้ผู้ใช้เห็นบางอันอาจจะถูกซ่อนไว้ เช่นเดียวกันแผ่นงานผลลัพธ์อาจจะมีแผ่นงานเดียวหรือ
หลายแผ่นงานก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีผลลัพธ์ที่ต้องการน าเสนอมากน้อยเพียงใด บางครั้งอาจจะต้องการแยก
ผลลัพธ์ที่เป็นตารางและแผนภูมิไว้คนละหน้า หรือบางครั้งส่วนน าเข้าข้อมูลและส่วนผลลัพธ์อาจจะอยู่ใน
แผ่นงานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที โดยแยกแผ่นงานค านวณไว้ต่างหากดังภาพที่ 8.7 

 
ภาพที่ 8.6 ตัวอย่างโปรแกรมที่มีแผ่นงานเดียว 
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ภาพที่ 8.7 ตัวอย่างโปรแกรมที่มีส่วนน าเข้าข้อมูลและผลลัพธ์ในแผ่นงานเดียวกัน 

ส่วนตัวเลือกที่ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูลน าเข้าหรือเงื่อนไขในการค านวณนั้นมักจะไม่สร้างเป็น
แผ่นงานแยกต่างหาก เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลหรือเงื่อนไขควรกระท าท่ีส่วนน าเข้าข้อมูลหรือส่วนเงื่อนไข
การค านวณโดยตรงเพราะสูตรมีสร้างขึ้นจะเชื่อมโยงโดยตรงจากส่วนน าเข้าข้อมูลนี้ ดังนั้นส่วนตัวเลือกที่
วางแผนไว้ในขั้นตอนที่ 1 มักจะใช้วิธีสร้างปุ่มเพ่ือเชื่อมโยงกลับไปแผ่นงานน าเข้าข้อมูลดังภาพที่ 8.8 หรือ
สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลแล้วเขียนค าสั่งให้ไปแก้ไขข้อมูลที่เซลล์ในแผ่นงานน าเข้าข้อมูล หรือบางครั้ง
อาจจะเป็นเพียงปุ่มค าสั่งที่บอกให้ Excel ท าการค านวณผลลัพธ์ใหม่หลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลน าเข้า 

 

ภาพที่ 8.8 ตัวอย่างตัวเลือกในการค านวณซ้ า 

8.4. ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) มีความส าคัญเนื่องจากจะช่วยให้ DSS ที่
พัฒนาขึ้นมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่รู้ทักษะในการใช้ 
Excel มากเพียงพอที่จะใช้งานได้เองทุกส่วน นอกจากนี้ยังเป็นการน าทางให้ผู้ใช้ท างานตามข้ันตอนของ
โปรแกรมท่ีออกแบบมาอีกด้วย ในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้ในการพัฒนา DSS แนวคิด
เรื่องการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จะกล่าวถึงโดยละเอียดในบทอ่ืนต่อไป ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของ 
Spreadsheet-based DSS สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังภาพที่ 8.9  
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ภาพที่ 8.9 ประเภทของส่วนติดต่อผู้ใช้ใน Spreadsheet-based DSS 

8.4.1. Navigational Buttons 

  Navigational Buttons: ปุ่มน าทาง หรือ เมนู 
  ตามท่ีได้กล่าวถึงไปในขั้นตอนการวางแผนภาพรวมของแบบจ าลองว่า ในหน้าแรกของ
โปรแกรมนั้นควรปุ่ม “เริ่มต้น” การท างาน ซึ่งอาจจะสร้างเป็นปุ่มค าสั่งโดยใช้ Macro หรอื เป็นเพียงลิ๊งน า
ทางไปยังแผ่นงานที่ต้องการดังภาพที่ 8.3 ในแผ่นงานอ่ืน ๆ ควรจะมีปุ่ม “สิ้นสุด” เพ่ือให้ผู้ใช้มีทางเลือกท่ี
จะจบการท างานหรือออกจากโปรแกรม ปุ่มต่าง ๆ ควรมีในทุกแผ่นงานตามความเหมาะสม และจัดวางใน
ต าแหน่งเดียวกันอย่างสม่ าเสมอในทุก ๆ แผ่นงานเพ่ือให้ผู้ใช้คุ้นเคยกันการใช้งานและช่วยให้ใช้งานได้ง่าย
ขึ้น ไม่เป็นภาระของผู้ใช้ในการหาปุ่มน าทางในทุก ๆ แผ่นงานที่ท างาน 

ปุ่มอีกกลุ่มท่ีควรมีคือปุ่ม “ถัดไป” หรือ “ย้อนกลับ” โดยเฉพาะถ้าโปรแกรมมีการท างานแผ่นงานหลาย
แผ่นงานและต้องมีการท างานตามข้ันตอนที่ก าหนดดังภาพที่ 8.10  

 

 

ภาพที่ 8.10 ตัวอย่างปุ่มน าทางในแต่ละแผ่นงาน 
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  การมีปุ่มเหล่านี้จะช่วยน าทางผู้ใช้ให้สามารถท างานไปตามขั้นตอน หรือสามารถ
ย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลที่กรอกไปในขั้นตอนก่อนหน้าได้ ถึงแม้ว่าบางโปรแกรมจะมีการท างานที่ไม่ซับซ้อน
และท างานโดยใช้แผ่นงานเดียวซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีปุ่ม แต่โปรแกรมควรมีสัญลักษณ์หรือข้อความบ่ง
บอกให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้นตอนที่ท างานดังภาพที่ 8.11 

 

ภาพที่ 8.11 ตัวอย่างการน าทางด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์ 

8.4.2. Receiving Input 

  Receiving Input: ตัวควบคุมฟอร์ม (Form Controls)  และฟอร์มผู้ใช้ (User Forms) 
  ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้นั้นนอกจากค านึงถึงปุ่มท่ีช่วยน าทางผู้ใช้ในการใช้งาน
โปรแกรมแล้วยังควรค านึงถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ในการกรอกข้อมูล เป็นการควบคุมให้ข้อมูลที่น าเข้ามีความ
ถูกต้องหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของการท างาน ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่น าเข้าไปประมวลผลสอดคล้องกับสูตร
หรือชุดค าสั่งโปรแกรมที่สร้างไว้ในส่วนค านวณอีกด้วย 

วิธีการควบคุมการน าเข้าข้อมูลอาจจะใช้การควบคุมแบบง่าย คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
(Data validation) ในแต่ละเซลล์ การใช้ตัวควบคุมฟอร์ม หรือ การสร้างฟอร์มผู้ใช้ ดังภาพที่ 8.12 (ก) (ข) 
(ค) ตามล าดับ 

(ก) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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(ข) การใช้ตัวควบคุมฟอร์ม 

 
(ค) การสร้างฟอร์มผู้ใช้ 

 
ภาพที่ 8.12 ตัวอย่างการควบคุมการน าเข้าข้อมูล 

 

  ในบางครั้งแบบจ าลองที่ใช้ในการประมวลผลอาจจะมีการน าเข้าข้อมูลจากภายนอก 
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นอาจจะสร้างปุ่มเพ่ือช่วยผู้ใช้น าเข้าข้อมูล หรือ อาจจะน าเข้าข้อมูลไว้ล่วงหน้าในกรณี
ที่การน าเข้ามีความซับซ้อน เช่น การเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยสร้างเพียงปุ่ม “Refresh” ไว้เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลในแผ่นงานให้ทันสมัยตรงตามฐานข้อมูล 

8.4.3. Functional Buttons 

  Functional Buttons: ปุ่มค าสั่งในการท างาน 

  ถึงแม้ว่าลักษณะการท างานของ Microsoft Excel จะถูกตั้งค่าให้ท าการค านวณโดย
อัตโนมัติ แต่ในบางครั้งโปรแกรมจ าเป็นต้องมีปุ่มค าสั่ง (Command button) เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการ
ท างาน การใช้ปุ่มค าสั่งนั้นจะต้องใช้ควบคู่กับแมโคร (Macro) เช่น ค าสั่งให้ท างานการค านวณ ค าสั่งสร้าง
ตารางผลลัพธ์ ค าสั่งให้บันทึกผลลัพธ์ลงไฟล์ใหม่ หรือค าสั่งพิมพ์ผลลัพธ์ เป็นต้น 
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ภาพที่ 8.13 ตัวอย่างปุ่มค าสั่งที่ท างานด้วยแมโคร 

8.5. ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผลภายในระบบ 

 การก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผล เช่น โปรแกรมย่อย หรือ โพรซีเยอร์ 
(Procedures) เป็นการก าหนดเค้าโครงชุดค าสั่งที่ต้องใช้ท างาน การค านวณ และการประมวลผล เช่น สูตร 
ฟังก์ชั่น หรือ ชุดค าสั่ง เป็นต้น ซึ่งค าสั่งเหล่านี้จะต้องใช้ตลอดการท างานของโปรแกรม ตั้งแต่การเริ่มต้น 
การรับเข้าข้อมูล การค านวณและแสดงผลลัพธ์ ไปจนถึง การน าทาง และการก าหนดตัวแปรที่ใช้ใน
โปรแกรม ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับการออกแบบแผ่นงานและส่วนติดต่อผู้ใช้ในขั้นตอนที่ผ่านมา 
 โดยลักษณะการท างานของระบบ DSS ที่พัฒนาใน Microsoft Excel นั้นมักจะมีโครงร่างขั้นตอนที่
ใช้ในการประมวลผลโดยทั่วไป  ดังนี้ 
 Main  หน้าแรกเรียกใช้ โพรซีเยอร์ ClearPrevious ที่ใช้ล้างข้อมูลในหน้าจอ จากนั้น ซ่อนหน้า

แรก แล้วแสดงหน้าจอกรอกข้อมูล หรือ แสดงแผ่นงานที่ใช้กรอกข้อมูล 

 Clear Previous ล้างข้อมูลที่กรอกไว้ในแผ่นงาน หรือเงื่อนไขท่ีตั้งไว้ในการใช้งานครั้งก่อน 

 Receive Input ประกาศและเก็บค่าข้อมูลที่น าเข้าในตัวแปร หรือ ส่งค่าที่รับจากฟอร์มผู้ใช้ไปยัง
แผ่นงานเพื่อใช้ในการค านวณ 

 Perform Calculation ด าเนินการค านวณในแผ่นงานโดยใช้สูตร ฟังก์ชั่น หรือ ใช้แมโคร 

 Generate Output แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ อาจจะในรูปแบบตาราง หรือแผนภูมิ อาจจะใช้
วิธีการสร้างแผ่นงานแสดงผลอ้างอิงจากเซลล์ผลลัพธ์ หรือ สร้างแมโครให้จัดท าผลลัพธ์ 

 Navigational ก าหนดการน าทางการใช้งานระบบ เช่น ปุ่มเปิดแผ่นงาน ปิดแผ่นงาน ตามล าดับ
การท างานของระบบ 

 Variables วางแผนการใช้ตัวแปร การประกาศตัวแปรที่ใช้ เช่น ตวัแปรที่ใช้ในโพรซีเยอร์มากกว่า 
1 ครั้ง ต้องประกาศตัวแปรเป็น Public เป็นต้น 

การก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผลนั้นอาจจะจัดท าเป็นร่างคร่าว ๆ โดยยังไม่ลง
รายละเอียดเพ่ือใช้เป็นเพียงแนวทางในการพัฒนาระบบเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ในภาพที่ 8.14ป 

 

 

หน้าแรก แสดงรายละเอียดของระบบ และปุ่ม “เริ่มต้น” โดยมีค าสั่ง 

 

Sub Main() 
    Worksheets("data").Visible = True 

    ActiveSheet.Visible = False 

End Sub 
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หน้าฟอร์มกรอกข้อมูล  แสดงตัวควบคุมรับค่าข้อมูลและส่งไปยังเซลล์เพ่ือใช้ค านวณ ปุ่ม “ตกลง” 

 
หน้าค านวณ  แสดงตารางค านวณโดยใช้การสร้างสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 8.14 ตัวอย่างการก าหนดขั้นตอนการท างานและการประมวลผล 

8.6. ขั้นตอนที่ 5 การออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า 

 ตัวเลือกในการค านวณซ้ า หมายถึง ขั้นตอนที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าข้อมูลน าเข้า หรือ 
เงื่อนไขในการค านวณใหม่ โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกกระบวนการ
ดังกล่าว โดยผู้ใช้ควรสามารถแก้ไขข้อมูลน าเข้าหรือเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด ข้อมูลที่
ผู้ใช้เคยกรอกไว้ควรถูกเก็บไว้ได้ หรือควรแสดงข้อมูลตามที่ถูกกรอกไว้ล่าสุด โดยตัวเลือกในการค านวณซ้ า
นั้นอาจจะไม่จ าเป็นต้องมีในทุกระบบ DSS  

 ตัวเลือกในการค านวณซ้ าอาจจะเป็นแบบท างานพ้ืนฐานไปจนถึงใช้งานได้ซับซ้อนตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ในแบบที่ท างานพื้นฐานนั้นอาจจะเป็นการสร้างลิ๊งหรือปุ่มควบคุมให้ผู้ใช้สามารถ
ย้อนกลับไปยังหน้าที่กรอกข้อมูลน าเข้าเท่านั้น หรือบางครั้งอาจจะแสดงฟอร์มผู้ใช้ในหน้าผลลัพธ์เพ่ือให้
ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับหน้าจอหรือแผ่นงานไปมาดังภาพที่ 8.15 ตัวอย่างหน้าจอที่
ใช้ฟอร์มผู้ใช้ในการค านวณซ้ า ในระบบที่ซับซ้อนอาจจะสามารถบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงและน ามา
แสดงผลเปรียบเทียบเป็นสถานการณ์สมมติเพ่ือช่วยผู้ใช้ในการตัดสินใจ โดยอาจจะเขียนค าสั่งเพ่ิมเติมหรือ
ใช้เครื่องมือสถานการณ์สมมติ (Scenario Manager) ดังตัวอย่างในภาพที่ 8.16 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (บาท)  ใช้ฟังก์ชั่น NPV 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ใช้ฟังก์ชั่น IRR 

 

Sub cmdOK_Click() 
Sheets("data").Range("ราคาต่อหน่วย") = txtPrice.Text 

Sheets("data").Range("หน่วยขาย") = txtUnit.Text 

Sheets("data").Range("ค่าเช่า") = txtRent.Text 

End Sub 
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ภาพที่ 8.15 ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ฟอร์มผู้ใช้ในการค านวณซ้ า 

 

 

ภาพที่ 8.16 ตัวอย่างการค านวณซ้ าโดยใช้เครื่องมือสถานการณ์สมมติ 

8.7. ขั้นตอนที่ 6 การทดสอบระบบและเตรียมพร้อมการใช้งาน 

การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบสามารถท างานได้ตามต้องการ 
โดยสิ่งที่ควรทดสอบ มีดังต่อไปนี้ 

1) ท าสอบการน าทาง คือ การทดสอบเมนู ปุ่ม หรือ ลิ๊ง ที่สร้างไว้ทั้งหมดว่าสามารถน าทางไปแต่ละ
ขั้นตอนในการค านวณได้อย่างครบถ้วน และสามารถย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ผ่านมาได้ สามารถ
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ทดสอบได้โดย เปรียบเทียบกับเอกสารการออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูลที่จัดท าไว้ก่อนการพัฒนา 
หรือ สร้างสถานการณ์สมมติที่คาดว่าจะใช้งานจริงและทดลองใช้งานเพ่ือตรวจสอบว่ามีการน า
ทางครบถ้วนตามที่สมมติ 

2) ทดสอบความถูกต้องของการค านวณ คือ การทดสอบสูตรหรือฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นว่าสามารถ
ค านวณผลลัพธ์ได้ถูกต้อง สามารถทดสอบได้โดย อาจจะลองใช้ข้อมูลน าเข้าง่าย ๆ เพ่ือตรวจสอบ
ผลค านวณที่ค านวณด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม ถ้าโปรแกรมมีความซับซ้อนมากบางครั้งอาจจะสร้าง
โปรแกรมเพ่ือมาจ าลองข้อมูลและทดสอบว่าระบบสามารถประมวลผลได้ตามผลลัพธ์ที่คาดการไว้
หรือไม่ 

 ในการทดสอบระบบสามารถใช้เทคนิคการ debug โปรแกรม หรือ การตรวจสอบ error จากส่วน 
Visual Basic ที่เขียนค าสั่ง นอกจากนี้ การที่มีผู้ใช้ที่เป็นกลางมาเป็นผู้ทดสอบใช้ระบบจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์
ที่คาดไม่ถึงได้อีกด้วย 

 ขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน เพ่ือให้ระบบที่สร้างขึ้นดูเป็นมืออาชีพ เป็น
การเก็บรายละเอียดการออกแบบหน้าจอ การสร้างตัวช่วย หรือ ค าอธิบายในระหว่างการใช้งานระบบ ส่วน
ติดต่อของผู้ใช้ควรมีค าแนะน าการใช้งานที่ชัดเจน อาจจะมีการจัดท าคู่มือการใช้งาน หรือ ตัวช่วยเหลือที่
สามารถค้นหาได้ในระบบ นอกจากนี้ ควรจัดรูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้สวยงามและคงที่ เช่น ปุ่มค าสั่งต่าง 
ๆ ควรอยู่ในต าแหน่งเดียวกันทุกหน้าหรือทุกฟอร์ม 

8.8. บทสรุป 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกระดานค านวณ หรือ Spreadsheet-Oriented DSS 
มีลักษณะที่เหมือนการพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ในแง่ท่ีต้องมีการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์
ระบบก่อนเริ่มพัฒนา นั่นคือ ขั้นตอนการวางแผนภาพรวมของแบบจ าลอง การวางแผนแผ่นงานที่ใช้ใน
แบบจ าลอง โดยสิ่งที่แตกต่างคือรายละเอียดของส่วนประกอบที่ต้องออกแบบเนื่องจากระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงกระดานค านวณนั้นไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแบบฐานข้อมูลแต่เน้นการน าข้อมูลที่น าเข้ามา
ค านวณในแบบจ าลอง การออกแบบจึงเน้นไปที่การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การก าหนดขั้นตอนการ
ท างานและการประมวลผล การออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า ซึ่งทั้งหมดนี้ควรจะต้องสอดคล้องกับ
สิ่งที่วิเคราะห์ไว้ในการวางแผนภาพรวมของแบบจ าลองและการวางแผนแผ่นงานที่ใช้ในแบบจ าลอง 
ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกระดานค านวณนั้นไม่แตกต่างจากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศแบบอ่ืน คือการทดสอบระบบและเตรียมพร้อมระบบเพ่ือการใช้งาน การวางแผน
การพัฒนาที่ดีจะช่วยให้การพัฒนาเป็นตามขั้นตอนของการค านวณในแบบจ าลองและช่วยให้การเขียน
ค าสั่งไม่ซับซ้อนและสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรในการประมวลผล 

ในภาคผนวกมีตัวอย่างการออกแบบ DSS ที่จะใช้พัฒนาในบทที่ 9 – บทที่ 12 สองกรณีศึกษา คือ 
กรณีศึกษา DSS การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และ กรณีศึกษา DSS การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

1) เติมภาพกระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภท Spreadsheet-oriented ให้
สมบูรณ์ 

 
2) ขั้นตอนการวางแผนภาพรวมของแบบจ าลองของ Eksioglu et. al. (2011) มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 

อธิบาย 

3) ขั้นตอนการวางแผนแผ่นงานที่ใช้ในการพัฒนา มีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง อธิบาย 

4) ขั้นตอนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ มีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง อธิบาย 

5) ขั้นตอนการท างานและการประมวลผลภายในระบบ เกี่ยวกับอะไร อธิบาย 

6) ขั้นตอนการออกแบบตัวเลือกในการค านวณซ้ า เกี่ยวกับอะไร อธิบาย 

7) ขั้นตอนการทดสอบระบบและเตรียมพร้อมใช้งาน เกี่ยวกับอะไร อธิบาย 

8) ถ้านักศึกษาต้องการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือช่วยตัดสินใจลงทะเบียนเรียน โดยให้
ระบบสามารถช่วยค านวณเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่คาดว่าจะได้รับ และแนะน าเกรดที่ควรท าได้ในแต่
ละวิชา เพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยตามเป้าหมายตามที่ต้องการ ให้นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ดังกล่าวตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ Eksioglu et. al. (2011) 
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á¼¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ í̈ÒÇÔªÒº··Õè 9 

 

ËÑÇ¢Íà¹×éÍËÒ»ÃÐ¨íÒº· 

1. á¶ºà¤Ã×èÍ§Á×Í¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 

2. »ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃ¹íÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÁÒãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§  
3. ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ÃÐËÇÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁáÅÐµÑÇ¤Çº¤ØÁ ActiveX 

4. ª¹Ô´¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

5. ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

6. ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ  
7. ¡ÒÃãª§Ò¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÃÇÁ¡Ñº Excel 

8. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¼Ùãª¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ã¹ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
µÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 

 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 

1. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡ãªá¶ºà¤Ã×èÍ§Á×Í¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¢Í§ Excel ä ́ 
2. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒ·ÃÒº¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ã¹¡ÒÃãª§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁáÅÐ ActiveX 

3. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃÙ¨Ñ¡µÑÇª¹Ô´¢Í§¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁã¹ Microsoft Excel 

4. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

5. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶µÑé§¤ÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁáµÅÐª¹Ô´ä ́ 
6. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¤Ò¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÁÒÊÃÒ§ÊÙµÃã¹ Excel ä ́ 
7. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶¹íÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨

·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹ Excel ä ́ 
 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ¨íÒº· 

16. ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

17. ºÃÃÂÒÂáÅÐÂ¡µÑÇÍÂÒ§ â´Âãªâ»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

18. ¶ÒÁµÍºã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

19. »¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁà»¹µÑÇÍÂÒ§Ë¹ÒªÑé¹àÃÕÂ¹ 

20. ½¡»¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁ 
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Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

30. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

31. â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

32. ä¿ÅµÑÇÍÂÒ§ 
33. Microsoft Excel 

 

¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 

25. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¡ÒÃÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

26. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ½¡» Ô̄ºÑµÔã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

27. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº»¯ÔºÑµÔ 
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º··Õè 9 

¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

 

 ¨Ò¡à¹×éÍËÒº··Õè 4 ä ́Í¸ÔºÒÂäÇÇÒË¹Öè§Í§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§ÃÐºº DSS ¤×Í ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¼Ùãª «Öè§
ÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº DSS â´Âãª Excel ã¹º··Õè 8 ·Õè¡ÒÃÍÍ¡áºº user interface à»¹
¢Ñé¹µÍ¹ÊíÒ¤Ñ¢Ñé¹µÍ¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº DSS  â´Â·Õè¡ÒÃãª Excel ¾Ñ²¹Òáºº í̈ÒÅÍ§¹Ñé¹ à«ÅÅáµ
ÅÐà«ÅÅÊÒÁÒÃ¶·íÒË¹Ò·Õèà»¹ user interface ä ́ã¹àº×éÍ§µ¹ áµ·Ñé§¹Õé¼ÙãªÂÑ§µÍ§¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅÅ§ã¹à«ÅÅ´ÇÂ
µ¹àÍ§â´ÂµÃ§ ·íÒãËºÒ§¤ÃÑé§äÁÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅ¢Í§¼ÙãªãËÍÂÙã¹ÃÙ»áºº·Õè¶Ù¡µÍ§áÅÐ
ÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñºª¹Ô´¢Í§¢ÍÁÙÅµÍ¡ÒÃ¹íÒä»ãª»ÃÐÁÇÅ¼Åã¹áºº í̈ÒÅÍ§ ã¹º··Õè 7 ä ́Í¸ÔºÒÂ¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§¢Í§¢ÍÁÙÅàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅÅ§ã¹à«ÅÅ«Öè§ªÇÂ¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁ¶Ù¡µÍ§ä ́ áµÂÑ§äÁ
ÊÐ´Ç¡µÍ¼Ùãª§Ò¹ ã¹º·¹Õé¨Ö§¨Ð½¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍãË ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¼Ùãª 
¢Í§ áºº í̈ÒÅÍ§ DSS ·íÒ§Ò¹ä ́ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ â´ÂäÁ¨íÒà»¹µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹
â»Ãá¡ÃÁ  

9.1. µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ (Form Control) 

 ã¹ Excel ÁÕà¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèªÇÂÊÃÒ§ user interface ¤×Í µÑÇ¤Çº¤ØÁ Form control µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

ActiveX control áÅÐ User Form â´Âã¹º·¹Õé¨Ð¡ÅÒÇ¶Ö§ µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

9.1.1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

 µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ ¤×Í µÑÇ¤Çº¤ØÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãªàÁ×èÍµÍ§¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§áÅÐâµµÍº¡Ñº¢ÍÁÙÅã¹à«ÅÅ
â´ÂäÁãªâ¤´ VBA áÅÐàÁ×èÍµÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁµÑÇ¤Çº¤ØÁÅ§ã¹á¼¹§Ò¹á¼¹ÀÙÁÔ µÑÇÍÂÒ§àª¹ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèà¾ÔèÁµÑÇ
¤Çº¤ØÁ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃÅ§ã¹á¼¹§Ò¹áÅÐàª×èÍÁâÂ§à¢Ò¡Ñºà«ÅÅ ÊÒÁÒÃ¶Ê§¡ÅÑº¤ÒµÑÇàÅ¢ÊíÒËÃÑºµíÒáË¹§
»¨¨ØºÑ¹¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèàÅ×Í¡äÇã¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ¹Ñé¹ ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶ãª¤ÒµÑÇàÅ¢ Ñ́§¡ÅÒÇÃÇÁ¡Ñº¿§¡ªÑ¹ã¹ 
Excel à¾×èÍ¹íÒÁÒ»ÃÐÁÇÅ¼ÅµÍä»ä ́ 

9.1.2. »ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

  ¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÁÕ»ÃÐâÂª¹ Ñ́§¹Õé 
1) ãª§Ò¹§ÒÂ à»¹ÁÔµÃ¡Ñº¼Ùãª 
2) ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅãËÍÂÙã¹ÃÙ»áºº·Õè¡íÒË¹´ 

3) ÊÃÒ§§ÒÂ äÁµÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ 

4) à¾ÔèÁ¡ÒÃ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹ ̧¡Ñº¼Ùãª 
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9.2. ª¹Ô´µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ (Form Control) 

 µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹ä ́ã¹ Excel ÁÕ 9 ª¹Ô´ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.1  

 
ÀÒ¾·Õè 9.1 µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

 â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁÅíÒ Ñ́ºËÁÒÂàÅ¢ Ñ́§¹Õé 
1) µÑÇ¤Çº¤ØÁ »ØÁ (Button) 

    Button ËÃ×Í »ØÁ ã¹ºÒ§â»Ãá¡ÃÁÍÒ¨¨ÐàÃÕÂ¡ Command button ËÃ×Í»ØÁ¤íÒÊÑè§ ãªàÃÕÂ¡ãª
áÁâ¤Ã·Õè¨Ð í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒàÁ×èÍ¼Ùãª¤ÅÔ¡·Õè»ØÁ àª¹ à¡Ô´¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³àÁ×èÍ¤ÅÔ¡ à¡Ô´¡ÒÃà»´á¼¹§Ò¹àÁ×èÍ¤ÅÔ¡ 
à¡Ô´¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áººà«ÅÅàÁ×èÍ¤ÅÔ¡ à»¹µ¹ 

  µÑÇ¤Çº¤ØÁª¹Ô´¹ÕéäÁÁÕ¡ÒÃà¡çº¤ÒäÇãªÀÒÂËÅÑ§ à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕäÇà¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ 

  µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.2 

 
ÀÒ¾·Õè 9.2 µÑÇ¤Çº¤ØÁ Button 

2) µÑÇ¤Çº¤ØÁ ¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁ (Combo box) 

   Combo box à»¹¡ÒÃÃÇÁ¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁà¢Ò¡Ñº¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍÊÃÒ§¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃáººËÅ¹Å§ 
¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁÁÕ¢¹Ò´¡Ð·Ñ´ÃÑ´¡ÇÒ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ áµ¼Ùãª¨ÐµÍ§¤ÅÔ¡·ÕèÅÙ¡ÈÃÅ§à¾×èÍáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ ãª¡ÅÍ§
¤íÒÊÑè§¼ÊÁà¾×èÍãË¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾ÃÒÂ¡ÒÃËÃ×ÍàÅ×Í¡à¾ÕÂ§Ë¹Öè§ÃÒÂ¡ÒÃ¨Ò¡ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÁÕÍÂÙ µÑÇ¤Çº¤ØÁ¨Ð
áÊ´§¤Ò»¨ Ø̈ºÑ¹ã¹¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ â´ÂäÁ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãÊ¤Ò¹Ñé¹ 

   ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§ Combo box ¨Ðà¡çºµÒÁµÒÁÅíÒ Ñ́º¢Í§µÑÇàÅ×Í¡ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ â´ÂàÃÔèÁµ¹¨Ò¡ 1, 2, … 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.3 

 �   � �   �  �  � 
 

 

�   �  � 
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ÀÒ¾·Õè 9.3 Combo box 

3) µÑÇ¤Çº¤ØÁ ¡ÅÍ§¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ (Checkbox) 

   Checkbox à»¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õèãª¡ÒÃà»´ËÃ×Í»´¤Ò·ÕèÃÐºØµÑÇàÅ×Í¡·ÕèµÃ§¡Ñ¹¢ÒÁËÃ×ÍµÃ§¡Ñ¹ ÊÒÁÒÃ¶
àÅ×Í¡¡ÅÍ§¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂä ́ÁÒ¡¡ÇÒË¹Öè§¡ÅÍ§º¹á¼¹§Ò¹ËÃ×Íã¹¡ÅÍ§áÊ´§µÑÇàÅ×Í¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñ¹ ¡ÅÍ§
¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊ¶Ò¹ÐÍÂÒ§ã´ÍÂÒ§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁÊ¶Ò¹ÐµÍä»¹Õé ¤×Í ¶Ù¡àÅ×Í¡ ÅÒ§  áÅÐ¼ÊÁ «Öè§
ËÁÒÂ¶Ö§Ê¶Ò¹Ðà»´áÅÐ»´ÃÇÁ¡Ñ¹ (àª¹ ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ) â´ÂË¹Öè§¡ÅÍ§¨ÐÁÕ¤Òá·¹Ë¹Öè§
ÃÒÂ¡ÒÃ ¶ÒÁÕ 4 µÑÇàÅ×Í¡ µÍ§ãª checkbox 5 ÍÑ¹ 

  ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§ Checkbox ¤×Í ¤Ò TRUE ËÃ×Í FALSE ·íÒãËµÍ§ãª¤Ù¡Ñº¿§¡ªÑ¹ IF 

  µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.4 

 
ÀÒ¾·Õè 9.4 Checkbox 

4) µÑÇ¤Çº¤ØÁ »ØÁËÁØ¹ (Spin button) 

   Spin button ãªà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´¤Ò àª¹ ¡ÒÃà¾ÔèÁ í̈Ò¹Ç¹µÑÇàÅ¢ àÁ×èÍµÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤Ò ãË¤ÅÔ¡ÅÙ¡ÈÃ¢Öé¹ 
àÁ×èÍµÍ§¡ÒÃÅ´¤Ò ãË¤ÅÔ¡ÅÙ¡ÈÃÅ§ â´Â¤ÒÊÙ§ÊØ´·Õèãªä ́¤×Í 30000 áÅÐµÍ§à»¹¨íÒ¹Ç¹àµçÁ ¶ÒµÍ§¡ÒÃãª¤Ò
·È¹ÔÂÁ ËÃ×Í¤Ò·ÕèÁÒ¡¡ÇÒ¤ÒÊÙ§ÊØ´ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¤Ò¨Ò¡ Spin button áÅÇä»¤íÒ¹Ç³à¾ÔèÁàµÔÁã¹à«ÅÅÍ×è¹ä ́ 
â´Â·ÑèÇä» ¼ÙãªÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾¤Ò¢Í¤ÇÒÁâ´ÂµÃ§Å§ã¹à«ÅÅËÃ×Í¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ä ́ÍÕ¡ ́ÇÂ  
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   ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§ Spin button ¨Ðà¡çºµÒÁ¤Ò¨ÃÔ§·Õè¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.5 

 
ÀÒ¾·Õè 9.5 Spin button 

5) µÑÇ¤Çº¤ØÁ ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ (List box) 

   List box ãªáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃ¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ¢Í¤ÇÒÁÍÂÒ§¹ÍÂË¹Öè§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä ́ ãª
¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃÊíÒËÃÑºáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡·Õèáµ¡µÒ§¡Ñ¹ã¹ í̈Ò¹Ç¹ËÃ×Íà¹×éÍËÒ ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃÁÕÍÂÙÊÒÁ
ª¹Ô´ ¤×Í 

- ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃáººàÅ×Í¡ä ́ÃÒÂ¡ÒÃà ṌÂÇ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä ́µÑÇàÅ×Í¡à ṌÂÇà·Ò¹Ñé¹ ã¹¡Ã³Õ¹Õé 
¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ¨Ð¤ÅÒÂ¡Ñº¡ÅØÁ¢Í§»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ à¾ÕÂ§áµÇÒ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ÃÍ§ÃÑº
ÃÒÂ¡ÒÃ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ä ́ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÁÒ¡¡ÇÒ 

- ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃáººàÅ×Í¡ä ́ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä ́Ë¹Öè§µÑÇàÅ×Í¡ËÃ×ÍËÅÒÂµÑÇàÅ×Í¡·Õè
µÍà¹×èÍ§¡Ñ¹ (µÔ´¡Ñ¹) ä ́ 

- ¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃáººàÅ×Í¡ä ́à¾ÔèÁàµÔÁ ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä ́Ë¹Öè§µÑÇàÅ×Í¡ ËÅÒÂµÑÇàÅ×Í¡µÍà¹×èÍ§¡Ñ¹ 
áÅÐËÅÒÂµÑÇàÅ×Í¡·ÕèäÁµÍà¹×èÍ§¡Ñ¹ (äÁµÔ´¡Ñ¹) ä ́ 

   ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§  List box àËÁ×Í¹ Combo box ¤×Íà¡çºµÒÁµÒÁÅíÒ Ñ́º¢Í§µÑÇàÅ×Í¡ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ 
â´ÂàÃÔèÁµ¹¨Ò¡ 1, 2, … 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.6 

 
ÀÒ¾·Õè 9.6 List box 
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6) µÑÇ¤Çº¤ØÁ »ØÁµÑÇàÅ×Í¡ (Option Button) 

   Option button Í¹ØÒµãËàÅ×Í¡ä ́µÑÇàÅ×Í¡à ṌÂÇÀÒÂã¹ªØ´µÑÇàÅ×Í¡·ÕèàÅ×Í¡ä ́à¾ÕÂ§Ë¹Öè§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè
¡íÒË¹´ãË â´Â»¡µÔáÅÇ »ØÁµÑÇàÅ×Í¡¨ÐÍÂÙã¹à¿ÃÁËÃ×Í¡ÅÍ§áÊ´§µÑÇàÅ×Í¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñ¹ »ØÁµÑÇàÅ×Í¡
ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÊ¶Ò¹ÐÍÂÒ§ã´ÍÂÒ§Ë¹Öè§ã¹ÊÒÁÊ¶Ò¹ÐµÍä»¹Õé ¤×Í ¶Ù¡àÅ×Í¡ (à»´) ÅÒ§ (»´) áÅÐ¼ÊÁ «Öè§
ËÁÒÂ¶Ö§Ê¶Ò¹Ðà»´áÅÐ»´ÃÇÁ¡Ñ¹ àª¹ ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ »ØÁµÑÇàÅ×Í¡ àÃÕÂ¡ä ́ÍÕ¡ÍÂÒ§ÇÒ Radio 

Button  

   ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§ Option button àËÁ×Í¹¡Ñº Combo box áÅÐ List box â´Âà¡çºµÒÁµÒÁÅíÒ Ñ́º
¢Í§µÑÇàÅ×Í¡ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ â´ÂàÃÔèÁµ¹¨Ò¡ 1, 2, … 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.7 

 
ÀÒ¾·Õè 9.7 Option button 

 

7) µÑÇ¤Çº¤ØÁ ¡ÅÍ§áÊ´§µÑÇàÅ×Í¡·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñ¹ (Group box) 

   Group box à»¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õèãª Ñ̈´¡ÅØÁµÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ãËà»¹¡ÅØÁ·ÕèÁÍ§àËç¹ä ́¡ÅØÁà ṌÂÇã¹
ÊÕèàËÅÕèÂÁ¼×¹¼Ò¾ÃÍÁ»ÒÂª×èÍ·ÕèãËàÅ×Í¡ãªä ́ â´Â·ÑèÇä»¨Ðà»¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÅØÁ»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ ¡ÅÍ§¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ 
ËÃ×Íà¹×éÍËÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢Í§¡Ñ¹¤Í¹¢Ò§ÁÒ¡ 

   µÑÇ¤Çº¤ØÁª¹Ô´¹ÕéäÁÁÕ¡ÒÃà¡çº¤ÒäÇãªÀÒÂËÅÑ§ 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.8 

 
ÀÒ¾·Õè 9.8 Group box 
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8) µÑÇ¤Çº¤ØÁ »ÒÂª×èÍ (Label) 

   ÃÐºØ¨Ø´»ÃÐÊ§¤¢Í§à«ÅÅËÃ×Í¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ ËÃ×ÍáÊ´§¢Í¤ÇÒÁÍ¸ÔºÒÂ àª¹ ª×èÍàÃ×èÍ§ ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ
ÀÒ¾ ÃÙ»ÀÒ¾ ËÃ×Í¤íÒá¹Ð¹íÒâ´ÂÂÍ áµâ´Â»¡µÔã¹ Excel äÁ¤ÍÂãªµÑÇ¤Çº¤ØÁª¹Ô´¹Õéà¹×èÍ§¨Ò¡ÊÒÁÒÃ¶
¾ÔÁ¾¢Í¤ÇÒÁã¹à«ÅÅà¾×èÍáÊ´§¤íÒÍ¸ÔºÒÂä ́àª¹¡Ñ¹ áÅÐÊÐ´Ç¡¡ÇÒà¾ÃÒÐµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁäÁÊÒÁÒÃ¶
Ñ̈´ÃÙ»áººä ́ 

   µÑÇ¤Çº¤ØÁª¹Ô´¹ÕéäÁÁÕ¡ÒÃà¡çº¤ÒäÇãªÀÒÂËÅÑ§ 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.9 

 
ÀÒ¾·Õè 9.9 Label 

9) á¶ºàÅ×èÍ¹ (Scroll bar) 

   Scroll bar ãªàÅ×èÍ¹ Ù́ªÇ§¢Í§¤ÒµÒ§æ àÁ×èÍ¤ÅÔ¡·ÕèÅÙ¡ÈÃàÅ×èÍ¹ËÃ×ÍÅÒ¡¡ÅÍ§àÅ×èÍ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ 
ÊÒÁÒÃ¶àÅ×èÍ¹ä»µÒÁË¹Ò (ªÇ§·Õè¡íÒË¹´äÇÅÇ§Ë¹Ò) ¢Í§¤ÒµÒ§æ ä ́â´Â¤ÅÔ¡¾×é¹·ÕèÃÐËÇÒ§¡ÅÍ§àÅ×èÍ¹áÅÐ
ÅÙ¡ÈÃàÅ×èÍ¹ â´Â·ÑèÇä» ¼ÙãªÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾¤Ò¢Í¤ÇÒÁâ´ÂµÃ§Å§ã¹à«ÅÅËÃ×Í¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§ä ́
ÍÕ¡ ́ÇÂ ÊÒÁÒÃ¶ãªä ́·Ñé§á¹ÇµÑé§áÅÐá¹Ç¹Í¹ 

   ¤Ò·Õèà¡çº¢Í§ Scrool bar àËÁ×Í¹ Spin button ¨Ðà¡çºµÒÁ¤Ò¨ÃÔ§·Õè¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ 

   µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.10 

 
ÀÒ¾·Õè 9.10 Scroll bar 

9.3. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ (Properties) 
1) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Button  »ØÁà»¹µÑÇ¤Çº¤ØÁª¹Ô´à ṌÂÇ·ÕèÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¡ÒÃáÊ´§¼ÅµÑÇÍÑ¡ÉÃä ́ 

µÒÁÀÒ¾·Õè 9.11 áµµÑÇ¤Çº¤ØÁ»ØÁäÁÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ (Control) â´Â¡ÒÃµÑé§¤ÒãË»ØÁ
·íÒ§Ò¹µÍ§ä»µÑé§¤ÒáÁâ¤ÃãË»ØÁá·¹ 
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ÀÒ¾·Õè 9.11 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Button 

2) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Combo box 

   Combo box ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.12 Ñ́§¹Õé 

·  Input Range ¤×Í ªÇ§à«ÅÅ·ÕèÁÕÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèµÍ§¡ÒÃãËáÊ´§ã¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ µÍ§àµÃÕÂÁäÇã¹
á¼¹§Ò¹¡Í¹µÑé§¤ÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 

· Drop down lines ¤×Í í̈Ò¹Ç¹ºÃÃ·Ñ´ ËÃ×Í ÃÒÂ¡ÒÃ·Õè¨ÐãËáÊ´§àÁ×èÍ¤ÅÔ¡ÅÙ¡ÈÃà»´ ¶Ò
¡ÃÍ¡ÇÒ 8 ËÁÒÂ¶Ö§áÊ´§ 8 ÃÒÂ¡ÒÃ¾ÃÍÁ¡Ñ¹ ¶ÒÁÕÃÒÂ¡ÒÃÁÒ¡¡ÇÒ 8 ÃÒÂ¡ÒÃ µÑÇ
¤Çº¤ØÁ¨ÐáÊ´§·ÕÅÐ 8 ÊÇ¹·Õèà¡Ô¹µÍ§àÅ×èÍ¹ãËáÊ´§ Ñ́§¹Ñé¹¶ÒµÍ§¡ÒÃáÊ´§·Ñé§ËÁ´ 
ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØä ́µÒÁ í̈Ò¹Ç¹ÃÒÂ¡ÒÃ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.12 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Combo box 

3) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Checkbox 



216 ´Ã.ÊÒÇÔµÃÕ ºØÁÕ 

 Checkbox ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹µÒÁ

 
ÀÒ¾·Õè 9.13 Ñ́§¹Õé 

· Value ¤×Í ¤Ò·ÕèáÊ´§¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¹Ñé¹ ã¹¡Ã³Õ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Checkbox ÁÕ 3 ¤Ò ¤×Í 
äÁ¶Ù¡àÅ×Í¡ ¶Ù¡àÅ×Í¡ áÅÐ¼ÊÁ «Öè§¡ÒÃµÑé§¤Ò¹Õéà»¹à¾ÕÂ§¤ÒàÃÔèÁµ¹à·Ò¹Ñé¹ ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»µÒÁ
¡ÒÃàÅ×Í¡¢Í§¼Ùãª 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.13 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Checkbox 

4) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Spin button 
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   Spin button ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁ

 
ÀÒ¾·Õè 9.14 Ñ́§¹Õé 

· Current value ¤×Í ¤Ò·ÕèáÊ´§ã¹»¨ Ø̈ºÑ¹ ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»àÁ×èÍ¼Ùãª¤ÅÔ¡àÅ×Í¡¤Ò 

· Minimum value ¤×Í ¤ÒµèíÒÊØ´·Õè¡íÒË¹´ãËµÑÇ¤Çº¤ØÁ ¤ÒµèíÒÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 0 
áÅÐµÍ§à»¹¨íÒ¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Maximum value ¤×Í ¤ÒÊÙ§ÊØ´·Õè¡íÒË¹´ãËµÑÇ¤Çº¤ØÁ ¤ÒÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 
30000 áÅÐµÍ§à»¹ í̈Ò¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Incremental value ¤×Í ¤Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡ÅÙ¡ÈÃ¢Öé¹Å§ ¶Ò¡íÒË¹´à»¹ 1 
ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ à¾ÔèÁ·ÕÅÐ 1 ¤ÒµèíÒÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 0 ¤ÒÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í
¤Ò 30000 áÅÐµÍ§à»¹ í̈Ò¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.14 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Spin button 

5) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ List box 

   ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.15 Ñ́§¹Õé 
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·  Input Range ¤×Í ªÇ§à«ÅÅ·ÕèÁÕÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèµÍ§¡ÒÃãËáÊ´§ã¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ µÍ§àµÃÕÂÁäÇã¹
á¼¹§Ò¹¡Í¹µÑé§¤ÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 

· Selection type ¤×Í »ÃÐàÀ·¡ÒÃàÅ×Í¡ ÃÒÂ¡ÒÃà ṌÂÇ ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃ ËÃ×Í ¢ÂÒÂ «Öè§µÑÇ
¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁàËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃãªáºº ÃÒÂ¡ÒÃà ṌÂÇà·Ò¹Ñé¹ ¶ÒµÍ§¡ÒÃãªáºº ËÅÒÂ
ÃÒÂ¡ÒÃ ËÃ×Í ¢ÂÒÂ ¤ÇÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁáºº ActiveX 

 
ÀÒ¾·Õè 9.15 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ List box 

6) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Option button 

   ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.16 Ñ́§¹Õé 

· Value ¤×Í ¤Ò·ÕèáÊ´§¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¹Ñé¹ ã¹¡Ã³Õ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Option button ¨ÐÁÕ 2 
¤Ò ¤×Í ¶Ù¡àÅ×Í¡ áÅÐäÁ¶Ù¡àÅ×Í¡ 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 
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ÀÒ¾·Õè 9.16 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Option button 

7) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Group box 

   Group box à»¹à¾ÕÂ§¡ÃÍºà¾×èÍ Ñ̈´¡ÅØÁµÑÇ¤Çº¤ØÁà·Ò¹Ñé¹ Ṏ§äÁÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò
¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁ

 
ÀÒ¾·Õè 9.17  

 
ÀÒ¾·Õè 9.17 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Group box 

8) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Label 

   Label à»¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ·ÕèãªÃÐºØ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ Ṏ§äÁÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹µÒÁ
ÀÒ¾·Õè 9.18 áÅÐäÁÊÒÁÒÃ¶¡íÒË¹´ÃÙ»áººµÑÇÍÑ¡ÉÃä ́ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.18 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Label 

 
9) ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Scroll bar 

   Scroll bar ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔÊÇ¹¤Çº¤ØÁ¡ÒÃµÑé§¤Ò¡ÒÃãª§Ò¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.19 Ñ́§¹Õé 

· Current value ¤×Í ¤Ò·ÕèáÊ´§ã¹»¨ Ø̈ºÑ¹ ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»àÁ×èÍ¼Ùãª¤ÅÔ¡àÅ×Í¡¤Ò 
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· Minimum value ¤×Í ¤ÒµèíÒÊØ´·Õè¡íÒË¹´ãËµÑÇ¤Çº¤ØÁ ¤ÒµèíÒÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 0 
áÅÐµÍ§à»¹¨íÒ¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Maximum value ¤×Í ¤ÒÊÙ§ÊØ´·Õè¡íÒË¹´ãËµÑÇ¤Çº¤ØÁ ¤ÒÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 
30000 áÅÐµÍ§à»¹ í̈Ò¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Incremental value ¤×Í ¤Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡áÅÐÅÒ¡»ØÁá¶ºàÅ×èÍ¹ ¶Ò¡íÒË¹´à»¹ 
1 ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒ à¾ÔèÁ·ÕÅÐ 1 ¤ÒµèíÒÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í¤Ò 0 ¤ÒÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ä ́¤×Í
¤Ò 30000 áÅÐµÍ§à»¹ í̈Ò¹Ç¹àµçÁ·Õèà»¹¤ÒºÇ¡à·Ò¹Ñé¹ 

· Page change ¤×Í ¤Ò·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡·Õè¾×é¹·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ËÅÑ§¢Í§ Scroll bar 

· Cell link ¤×Í à«ÅÅ·Õè¨ÐÃÑº¤Ò¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.19 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ Scroll bar 

9.4. ¡ÒÃàµÃÕÂÁÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍãª¡ÑºµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

 ¨Ò¡¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁã¹ËÑÇ¢Í·Õè¼Ò¹ÁÒ ¨Ð¾ºÇÒµÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¢ÍÁÙÅäÇ¡Í¹
µÑé§¤ÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ ËÑÇ¢Í¹Öé Ö̈§à»¹µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃàµÃÕÂÁÃÒÂ¡ÒÃà¾×èÍãª¡ÑºµÑÇ¤Çº¤ØÁ 

 àÃÔèÁ¨Ò¡ÊÃÒ§ä¿ÅãËÁã¹ Microsoft Excel áÅÇ¾ÔÁ¾¢Í¤ÇÒÁµÍä»¹Õé µÒÁÀÒ¾·Õè 9.20 Å§ã¹á¼¹
§Ò¹ Sheet1 µÑé§ª×èÍá¼¹§Ò¹ÇÒ “list” 
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ÀÒ¾·Õè 9.20 á¼¹§Ò¹ “list” 

 ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ãËÁ µÑé§ª×èÍá¼¹§Ò¹ÇÒ “Analysis” áÅÐ¾ÔÁ¾¢Í¤ÇÒÁµÍä»¹Õé áÅÐàÇ¹·ÕèµÒÁ
ÀÒ¾·Õè 9.21 áÅÐÀÒ¾·Õè 9.22 

 
ÀÒ¾·Õè 9.21 á¼¹§Ò¹ “Analysis” ÊÇ¹µ¹ 
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ÀÒ¾·Õè 9.22 á¼¹§Ò¹ “Analysis” ÊÇ¹·ÒÂ 

9.5. ÃÔººÍ¹¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò (Developer)  

 ã¹¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ¹Ñé¹¨ÐµÍ§ãªÃÔººÍ¹ª×èÍ “¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò” ËÃ×Í “Developer” «Öè§ Excel 
äÁä ́áÊ´§ÃÇÁäÇã¹àÁ¹ÙàÃÔèÁµ¹ÍÑµÔâ¹ÁÑµÔ ¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÍÍ¡ÁÒãª´ÇÂµ¹àÍ§ 

9.5.1. ¡ÒÃà¾ÔèÁÃÔººÍ¹¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 

  ¡ÒÃà¾ÔèÁàÁ¹Ù Developer  (¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò) ·íÒä ́â´Âä»·Õè File> Option > Customize 

Ribbon  (á¿Á> µÑÇàÅ×Í¡>  ¡íÒË¹´ Ribbon àÍ§ ) ¨Ò¡¹Ñé¹ã¹¡ÅÍ§ Main Tab ́Ò¹¢ÇÒ ·íÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ
àÅ×Í¡·Õè Developer (¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò) 

 
ÀÒ¾·Õè 9.23 ÇÔ¸Õ¡ÒÃà»´ãªÃÔººÍ¹¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 
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 àÁ×èÍ¤ÅÔ¡»ØÁµ¡Å§áÅÇÐÁÕàÁ¹Ù¹Ñ¡¾Ñ²¹Òà¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹á¶ºÃÔººÍ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.24 

 
ÀÒ¾·Õè 9.24 ÃÔººÍ¹¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 

 à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÍÂÙã¹¡ÅØÁà¤Ã×èÍ§Á×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ (Controls) à¤Ã×èÍ§Á×Í á·Ã¡ (Insert) µÒÁ
ÀÒ¾·Õè 9.25 ¨Ò¡ã¹ÀÒ¾¨Ð¾ºÇÒ Excel ÁÕ¡ÅØÁà¤Ã×èÍ§Á×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ 2 ¡ÅØÁãËàÅ×Í¡ãª ¤×Í Form controls 

áÅÐ ActiveX controls ã¹ËÑÇ¢Í¶Ñ´ä»¨ÐÍ¸ÔºÒÂ¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µÒ§¢Í§·Ñé§ÊÍ§¡ÅØÁ 

 
ÀÒ¾·Õè 9.25 

9.5.2. ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ÃÐËÇÒ§ Form controls áÅÐ ActiveX controls 

  Form controls áÅÐ ActiveX controls ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ã¹¡ÒÃãª§Ò¹µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
ã¹µÒÃÒ§·Õè 9.1 «Öè§¹íÒ User Form ·ÕèÊÃÒ§â´Âãª VBA ·Õè¨ÐÍ¸ÔºÒÂã¹º··Õè 10 ÁÒà»ÃÕÂºà·ÕÂºãËàËç¹¤ÇÒÁ
áµ¡µÒ§ã¹¡ÒÃ¹íÒÁÒÊÃÒ§ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¡Ñº¼Ùãª 

µÒÃÒ§·Õè 9.1 ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§ÃÐËÇÒ§ Form controls áÅÐ ActiveX controls 

¡ÒÃãª§Ò¹ Form controls ActiveX controls User Forms 

µíÒáË¹§·ÕèµÑé§ã¹¡ÒÃãª
§Ò¹ 

ÍÂÙã¹à©¾ÒÐá¼¹§Ò¹ã¹ 
Excel  

ÍÂÙã¹à©¾ÒÐá¼¹§Ò¹ã¹ 
Excel áµÊÒÁÒÃ¶ÍÒ§
¶Ö§ã¹ VBA ä ́ 

ÍÂÙã¹à©¾ÒÐ VBA áµ
áÊ´§à»¹¿ÍÃÁã¹Ë¹Ò
á¼¹§Ò¹ä ́ 

¿ÍÃÁ ãªá¼¹§Ò¹à»¹¿ÍÃÁ ãªá¼¹§Ò¹à»¹¿ÍÃÁ µÍ§ÊÃÒ§¿ÍÃÁãËÁã¹ 
VBA 
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¡ÒÃãª§Ò¹ Form controls ActiveX controls User Forms 

ª¹Ô´µÑÇ¤Çº¤ØÁ ÁÕ¨íÒ¡Ñ´á¤ 8 ª¹Ô´ ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 8 ª¹Ô´ àª¹ 
Toggle button, 

Image, Calendar 

ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 8 ª¹Ô´ àª¹ 
Toggle button, 

Image, Calendar 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ¾Ñ²¹Òã¹á¼¹§Ò¹áÅÐ
ãªä ́·Ñ¹·Õ 

¾Ñ²¹Òã¹á¼¹§Ò¹ ã¹
ÁØÁÁÍ§ÍÍ¡áºº 

¾Ñ²¹Òã¹ VBA 

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ãª§Ò¹ä ́·Ñ¹·ÕäÁµÍ§
à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ 

µÍ§à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ VBA 

áÅÐÍÍ¡¨Ò¡ÁØÁÁÍ§
ÍÍ¡áºº¡Í¹ãª§Ò¹ 

µÍ§à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ VBA 

áÅÐàÃÕÂ¡ãª´ÇÂ VBA 

¡ÒÃ Ñ̈´ÃÙ»áºº 

µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

äÁÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ÃÙ»áºº
ä ́¹Í¡¨Ò¡¢¹Ò´ 

ÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ÃÙ»áººä ́ ÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ÃÙ»áººä ́ 

Event ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ ÁÕá¤ Click event «Öè§
¡íÒË¹´ÁÒâ´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ 

ãªä ́ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª¹ 
DblClick, GotFocus 

KeyDown, KeyPress 

ãªä ́ËÅÒ¡ËÅÒÂ àª¹ 
DblClick, GotFocus 

KeyDown, KeyPress 

Method  

¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

äÁÊÒÁÒÃ¶¡íÒË¹´ËÃ×Í
àÅ×Í¡ãªä ́ 

ãªä ́ËÅÒÂËÅÒÂ àª¹ 
Activate, Copy, 

Delete,  Update 

ãªä ́ËÅÒÂËÅÒÂ àª¹ 
Activate, Copy, 

Delete,  Update 

Properties  

¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

¡íÒË¹´ä ́¹ÍÂÁÒ¡ 
ËÃ×ÍÍÒ¨¨ÐäÁä ́àÅÂ 

¡íÒË¹´ä ́ ¡íÒË¹´ä ́ 

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº 

Macro 

·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº Macro 

ä ́ 
·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº Macro 

ä ́ 
à»¹¾×é¹·ÕèÊÃÒ§áÅÐ
Ñ̈´à¡çº Macro 

¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹ 

äÁÁÕ¡ÒÃáÊ´§ Error 

áµÍÒ¨¨Ð·íÒ§Ò¹äÁµÃ§
µÒÁ¤ÇÒÁµÍ§¡ÒÃ 

ÁÕâÍ¡ÒÊ Error ¨Ò¡¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ ·íÒãË
ËÂØ´·íÒ§Ò¹ 

ÁÕâÍ¡ÒÊ Error ¨Ò¡¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ ·íÒãË
ËÂØ´·íÒ§Ò¹ 

·Ñ¡ÉÐ¢Í§¼Ù¾Ñ²¹Ò ãªá¤·Ñ¡ÉÐ Excel  ãª·Ñé§·Ñ¡ÉÐ Excel áÅÐ
¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ 

ãª·Ñé§·Ñ¡ÉÐ Excel áÅÐ
¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ 

¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹ ãª§Ò¹ä ́à·Ò·Õè Excel 
¡íÒË¹´ÁÒãËà·Ò¹Ñé¹ 

ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹áÅÐ
àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹·Õè«Ñº«Í¹ 

ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹áÅÐ
àËÁÒÐ¡Ñº§Ò¹·Õè«Ñº«Í¹ 
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9.6. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 1 ã¹ á¼¹§Ò¹ÇÒ “Analysis” ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í1 ãËÊÃÒ§µÑÇ
¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.26 

 
ÀÒ¾·Õè 9.26 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ Option button  

 µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Ñé¹µÍ¹ Ñ́§¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Group box áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.27 

 
ÀÒ¾·Õè 9.27 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Group box 1 

2) á¡ä¢/Åºª×èÍ¡ÅÍ§ ́ÇÂ¡ÒÃ Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õèª×èÍáÅÐá¡ä¢/Åº ËÃ×Í¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒáÅÇàÅ×Í¡ “Edit 

text” (á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁ) µÒÁÀÒ¾·Õè 9.28 

 
ÀÒ¾·Õè 9.28 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Group box 2 

3) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Option button áÅÇÇÒ§ãËÍÂÙã¹¾×é¹·Õè¢Í§ µÑÇ¤Çº¤ØÁ Group box µÒÁÀÒ¾
·Õè 9.29 

 
ÀÒ¾·Õè 9.29 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Option button 

4) á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ ́ÇÂ¡ÒÃ Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè¢Í¤ÇÒÁáÅÇá¡ä¢ãËµÃ§¡ÑºÀÒ¾ (à¾×èÍ¤ÇÒÁ
ÃÇ´àÃçÇÊÒÁÒÃ¶¤Ñ´ÅÍ¡¢Í¤ÇÒÁ¨Ò¡á¼¹§Ò¹ “list” ·Õè¾ÔÁ¾äÇ¡Í¹Ë¹Ò¹Õé) 
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5) ·íÒãË¤Ãº 2 µÑÇàÅ×Í¡µÒÁÀÒ¾µÑÇÍÂÒ§ ãËÃÐÇÑ§ÅíÒ Ñ́º¢Í§¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¨ÐÊ§¼ÅµÍ¼Å¡ÒÃ
àÅ×Í¡ 

6) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ â´Â¤ÅÔ¡¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒàÅ×Í¡·Õè
µÑÇàÅ×Í¡¢Íã´¢ÍË¹Öè§áÅÇàÅ×Í¡ Format Control... ( Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁ) µÒÁÀÒ¾·Õè 9.30 

 
ÀÒ¾·Õè 9.30 àÁ¹ÙÅÑ´¡ÒÃµÑé§¤ÒµÑÇ¤Çº¤ØÁ 

7) µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 9.31 

 
ÀÒ¾·Õè 9.31 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§¤Ò Option button 

8)  ·´ÅÍ§àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ áÅÐÊÑ§à¡µ¡ÒÃ³à»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¤Òã¹à«ÅÅ C3 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 2 ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 2 ãËÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§
µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.32 

 
ÀÒ¾·Õè 9.32 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ List box 

 µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ List box áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.33 
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ÀÒ¾·Õè 9.33 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ List box 

2) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 9.34 

 
ÀÒ¾·Õè 9.34 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§¤Ò List box 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 3 ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 3 ãËÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§
µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.35 

 
ÀÒ¾·Õè 9.35 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ Check box 

µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Group box áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ 
2) á¡ä¢/Åºª×èÍ¡ÅÍ§ ́ÇÂ¡ÒÃ Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õèª×èÍáÅÐá¡ä¢/Åº ËÃ×Í¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒáÅÇàÅ×Í¡ “Edit 

text” (á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁ) 
3) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Check box áÅÇÇÒ§ãËÍÂÙã¹¾×é¹·Õè¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Group box µÒÁÀÒ¾·Õè 9.36 

 
ÀÒ¾·Õè 9.36 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Checkbox 
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4) á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ ́ÇÂ¡ÒÃ Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè¢Í¤ÇÒÁáÅÇá¡ä¢ãËµÃ§¡ÑºÀÒ¾ (à¾×èÍ¤ÇÒÁ
ÃÇ´àÃçÇÊÒÁÒÃ¶¤Ñ´ÅÍ¡¢Í¤ÇÒÁ¨Ò¡á¼¹§Ò¹ “list” ·Õè¾ÔÁ¾äÇ¡Í¹Ë¹Ò¹Õé) 

5) ·íÒãË¤Ãº 2 µÑÇàÅ×Í¡µÒÁÀÒ¾µÑÇÍÂÒ§  
6) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ «Öè§ã¹¡Ã³Õ¢Í§ Check box ¹Ñé¹¨Ð

µÒ§¨Ò¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ·ÕèãªàÅ×Í¡ÃÒÂ¡ÒÃÍ×è¹ æ ÍÂÒ§ option button, list box ËÃ×Í combo box 

µÃ§·ÕèáµÅÐµÑÇàÅ×Í¡¨ÐµÍ§ÁÕÅÔê§áÊ´§¼Å¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡¢Í§µÑÇàÍ§ ¤×Í TRUE/FALSE Ñ́§¹Ñé¹ Ö̈§
µÍ§µÑé§¤ÒãË·Ñé§ÊÍ§µÑÇàÅ×Í¡  

µÑÇàÅ×Í¡ “ÊÔ¹¤ÒÍÂÙã¹¡ÃÐáÊ” µÑé§µÒ Cell link: $C$15 

µÑÇàÅ×Í¡ “ÊÔ¹¤ÒÍÂÙã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹” µÑé§µÒ Cell link: $C$17 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 4 ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 4 ãËÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§
µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.37 

 
ÀÒ¾·Õè 9.37 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ Combo box 

µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Combo box áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.38 

 
ÀÒ¾·Õè 9.38 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Combo box 

2) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 9.39 

 
ÀÒ¾·Õè 9.39 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Combo box 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 5 ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 5 ãËÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§
µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.40 
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ÀÒ¾·Õè 9.40 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ List box 

µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ List box áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ 
2) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 9.41 

 
ÀÒ¾·Õè 9.41 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§¤Ò List box 2 

 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¢Í 6 ã¹ºÃÔàÇ³·ÕèÇÒ§ ́Ò¹ÅÒ§¢Í§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 6 ãËÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍÊÃÒ§
µÑÇàÅ×Í¡ãËä ́µÒÁÀÒ¾·Õè 9.42 

 
ÀÒ¾·Õè 9.42 ¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡¤íÒ¶ÒÁ ́ÇÂ Spin button 

µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ Spin button áÅÇÇÒ´Å§ã¹¾×é¹·Õè´Ò¹¢ÇÒ¢Í§à«ÅÅ B31 áÅÐ à«ÅÅB34 µÒÁ

ÀÒ¾·Õè 9.43 

 
ÀÒ¾·Õè 9.43 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§ Spin button 
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2) Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍÃÑºáÅÐÊ§¤Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡ à¹×èÍ§¨Ò¡ spinner button ÁÕ¢Í í̈Ò¡Ñ´¤×Í µÑé§
¤Òä ́ÊÙ§·ÕèÊØ´ 30000 áÅÐ¤ÒäÁÊÒÁÒÃ¶µÑé§à»¹·È¹ÔÂÁä ́ Ö̈§ í̈Òà»¹µÍ§µÑé§¤ÒäÇà«ÅÅÍ×è¹ áÅÐ
¹íÒÁÒ¤íÒ¹Ç³à¾×èÍáÊ´§¼ÅÅÑ¾¸ã¹à«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃ µÒÁÀÒ¾·Õè 9.44 áÅÐ ÀÒ¾·Õè 9.45 

· ¡íÒäÃ¤Ò´ÇÒ¨Ðä ́ÃÑºµÍà ×́Í¹ ã¹à«ÅÅ B31 ãËÊÃÒ§ÊÙµÃ =C31*10 µÒÁ  

 
ÀÒ¾·Õè 9.44 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§¤Ò Spin button 1 

· à§Ô¹Å§·Ø¹  ã¹à«ÅÅ B34 ãËÊÃÒ§ÊÙµÃ =C34*10 

 
ÀÒ¾·Õè 9.45 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃµÑé§¤Ò Spin button 2 

9.7. ¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡¤Ò¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ  

 ÊÃÒ§ÊÙµÃµÒÁÅíÒ Ñ́ºáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 

à«ÅÅ C36 ¤íÒ¹Ç³ÃÐÂÐàÇÅÒ¤×¹·Ø¹  
ÊÃÒ§ÊÙµÃ =B34/B31  

à«ÅÅ B36 áÊ´§¼ÅÅÑ¾¸ÃÐÂÐàÇÅÒ¤×Í·Ø¹  
ÊÃÒ§ÊÙµÃ ="ÃÐÂàÇÅÒ¤×¹·Ø¹ "& ROUND(C36,1)&" à ×́Í¹" 

à«ÅÅ D3 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C3 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(C3,list!B2:D3,3,FALSE) 
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à«ÅÅ D9 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C9 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(C9,list!B4:D6,3,FALSE) 

à«ÅÅ D15 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C15 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =IF(C15=TRUE,list!D7,0) 

à«ÅÅ D17 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C17 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =IF(C17=TRUE,list!D8,0) 

à«ÅÅ D20 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C20 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(C20,list!B9:D11,3,FALSE) 

à«ÅÅ D24 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C24 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(C24,list!B12:D14,3,FALSE) 

à«ÅÅ D36 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡ã¹à«ÅÅ C36 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(C36,list!B15:D17,3,TRUE) 

à«ÅÅ D39 ¤íÒ¹Ç³¼ÅÃÇÁ¢Í§¤Ðá¹¹·Õèä ́ÃÑº·Ñé§ËÁ´ 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =D3+D9+D15+D17+D20+D24+D36 

à«ÅÅ B39 ¤¹ËÒ¤Ò¤Ðá¹¹¨Ò¡µÒÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹ “list” â´Âãª¤Ò¼ÅÃÇÁ¢Í§¤Ðá¹¹ã¹à«ÅÅ D39 

ÊÃÒ§ÊÙµÃ =VLOOKUP(D39,list!B18:C20,2) 

 áºº¨íÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§àÊÃç¨áÅÇ¨ÐÁÕÅÑ¡É³ÐµÒÁÀÒ¾·Õè 9.46 

   
ÀÒ¾·Õè 9.46 µÑÇÍÂÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ùãª·ÕèàÊÃç¨ÊÁºÙÃ³ 

< ºÑ¹·Ö¡ä¿Åª×èÍ Invest_model.xlsx à¾×èÍãªã¹º·¶Ñ´ä» 
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9.8. º·ÊÃØ» 

 ã¹º·¹Õéä ́Í¸ÔºÒÂ¶Ö§¡ÒÃÊÃÒ§ User interface â´ÂãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ·ÕèàÃÕÂ¡ãªä ́¨Ò¡ÃÔººÍ¹
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò â´ÂàÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºµÑÇ¤Çº¤ØÁ ActiveX áÅÇ¹Ñé¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ¢Í§ Excel ãª§Ò¹ä ́§ÒÂ
¡ÇÒâ´ÂäÁµÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ áÅÐÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§¤Ò¨Ò¡µÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍä»ãª¤íÒ¹Ç³µÍ
ä ́ÍÑµâ¹ÁÑµÔ µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ·Õè Excel ÁÕãËãªÁÕ·Ñé§ËÁ´ 8 ª¹Ô´ ¤×Í Button, Combo box, Checkbox, 

Spin button, List box, Option button, Group box, Label áÅÐ Scroll bar «Öè§áµÅÐª¹Ô´ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ
·Õèãªã¹¡ÒÃµÑé§¤Òáµ¡µÒ§¡Ñ¹ ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ·ÕèµÍ§·ÃÒºã¹¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¤×Í ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¡çº¤Ò¢Í§áµÅÐµÑÇ
¤Çº¤ØÁ â´Â·Õè Combo box, List box áÅÐ Option button à¡çº¤ÒµÒÁÅíÒ Ñ́ºàÃÕÂ§¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃã¹µÑÇ
¤Çº¤ØÁ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ 1 à»¹µ¹ä» ÊÇ¹ Spin button áÅÐ Scroll bar à¡çº¤ÒµÒÁ¤Ò¨ÃÔ§·Õè¼ÙãªàÅ×Í¡  
ã¹¢³Ð·Õè Checkbox ¨Ðà¡çº¤Òà»¹ TRUE/FALSE ÊÇ¹ Button, Group box áÅÐLabel äÁÁÕ¡ÒÃà¡çº¤Ò
äÇãª§Ò¹ ¤Ò·ÕèµÑÇ¤Çº¤ØÁà¡çºäÇÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§ä»à¡çºã¹à«ÅÅ áÅÐ¹íÒä»ãªÊÃÒ§ÊÙµÃµÒ§ æ µÒÁ¤ÇÒÁ
µÍ§¡ÒÃ àª¹ ¤ÒÅíÒ Ñ́º¨Ò¡ Combo Box ÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»ãªÃÇÁ¡Ñº¿§¡¢Ñ¹ VLOOKUP ËÃ×Í INDEX à¾×èÍËÒ
¢ÍÁÙÅµÒÁÅíÒ Ñ́º·ÕèÃÑº¤ÒÁÒ ¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ Ö̈§à»¹¡ÒÃªÇÂ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ¢Í§¼Ùãªä ́ÍÂÒ§
ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áµ·Ñé§¹ÕéµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÂÑ§ÁÕ¢Í í̈Ò¡Ñ´·ÕèäÁÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ÃÙ»áºº àª¹ ÊÕ¾×é¹ËÅÑ§ ÊÕáººÍÑ¡ÉÃ 
ä ́áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹ã¹¡ÒÃãª§Ò¹¹ÍÂ¡ÇÒ ã¹º··Õè 10 ¨Ð¡ÅÒÇ¶Ö§¡ÒÃÊÃÒ§ User form ã¹ Visual Basic 

for Application ËÃ×Í VBA à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ë¹Ò¨Í¼Ùãª ËÃ×Í¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ·Õè«Ñº«Í¹
ÁÒ¡¢Öé¹ 
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áºº½¡ËÑ´·ÒÂº· 

¨§ãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ·íÒâ»Ãá¡ÃÁ¤íÒ¹Ç³¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) ä»·Õèá¼¹§Ò¹ “List” à«ÅÅ E1:G9 ãË¾ÔÁ¾¢Í¤ÇÒÁµÒÁÀÒ¾ 

 
2) ÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ª×èÍ “GPA”¾ÔÁ¾áÅÐ Ñ̈´ÃÙ»áººµÒÁÀÒ¾ 

 
3) ªÑé¹»ãª List Box ãª¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ á¼¹§Ò¹ List àª×èÍÁâÂ§ä»à«ÅÅ B3    

4) à¡Ã´ãª Combo Box ãËáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡à»¹à¡Ã´¨Ò¡á¼¹§Ò¹ List  
áÅÐàª×èÍÁâÂ§ä»à«ÅÅ C10, C11, C12, C13 µÒÁÅíÒ Ñ́º   

5) D10 ¤Ò¤Ðá¹¹ãª¿§¡ªÑè¹ Vlookup ¨Ò¡á¼¹§Ò¹ List ¤Ñ´ÅÍ¡ä»ÂÑ§ D13  

6) E10 ¼Å¤Ù³à»¹¼Å¤íÒ¹Ç³ÃÐËÇÒ§Ë¹ÇÂ¡ÔµáÅÐ¤Ò¤Ðá¹¹ ¤Ñ´ÅÍ¡ä»ÂÑ§ E13  

7) B14 ãª¿§¡ªÑè¹ SUM ËÒ¼ÅÃÇÁ¢Í§Ë¹ÇÂ¡Ôµ     

8) E14 ãª¿§¡ªÑè¹ SUM ËÒ¼ÅÃÇÁ¢Í§¼Å¤Ù³      

9) C15 ¤íÒ¹Ç³à¡Ã´à©ÅÕèÂ        
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àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§ 

 

Microsoft. (Ê×º¤¹àÁ×èÍ 28 Á¡ÃÒ¤Á 2559). Excel Help. Ê×º¤¹¨Ò¡ https://support.office.com/en-
us/excel 

 



 

 

á¼¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ í̈ÒÇÔªÒº··Õè 10 

 

ËÑÇ¢Íà¹×éÍËÒ»ÃÐ¨íÒº· 

1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¿ÍÃÁ¼Ùãª 
2. ÃÙ»áºº¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ 

3. ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Visual Basic  Editor 

4. ÊÇ¹»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

5. ¡ÒÃÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãª 
6. ¡ÒÃ¹íÒ¿ÍÃÁ¼ÙãªÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§ 
7. ¡ÒÃµÑé§¤Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔµÑÇ¤Çº¤ØÁã¹¿ÍÃÁ¼Ùãª  
8. ¡ÒÃÊÃÒ§¤íÒÊÑè§µÑÇ¤Çº¤ØÁà¾×èÍ·íÒ§Ò¹ÃÇÁ¡Ñº¢ÍÁÙÅã¹á¼¹§Ò¹ 

9. ¡ÒÃ¹íÒ¿ÍÃÁ¼ÙãªÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 
 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 

1. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃÙ¨Ñ¡¿ÍÃÁ¼Ùãªã¹ Microsoft Excel 

2. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃÙÇÔ¸ÕáÅÐÊÒÁÒÃ¶µÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁä ́ÍÂÒ§àËÁÒÐÊÁ 

3. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃÙ¨Ñ¡ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Visual Basic Editor 

4. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃà¢Òã¨ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁáÅÐãªÍÂÒ§¶Ù¡µÍ§ 
5. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãª 
6. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÊÒÁÒÃ¶µÑé§¤Ø³ÊÁºÑµÔµÑÇ¤Çº¤ØÁã¹¿ÍÃÁ¼Ùãªä ́ 
7. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÊÒÁÒÃ¶à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§àª×èÍÁâÂ§¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹ Excel ä ́àº×éÍ§µ¹ 

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ¨íÒº· 

21. ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

22. ºÃÃÂÒÂáÅÐÂ¡µÑÇÍÂÒ§ â´Âãªâ»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

23. ¶ÒÁµÍºã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

24. »¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁà»¹µÑÇÍÂÒ§Ë¹ÒªÑé¹àÃÕÂ¹ 

25. ½¡»¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁ 
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Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

34. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

35. â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

36. ä¿ÅµÑÇÍÂÒ§ 
37. Microsoft Excel 

 

¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 

28. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¡ÒÃÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

29. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ½¡» Ô̄ºÑµÔã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

30. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº»¯ÔºÑµÔ 
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º··Õè 10 

¡ÒÃãª¿ÍÃÁ¼Ùãª (User form)  

 

ã¹ Microsoft Excel ÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãªáºº¡íÒË¹´àÍ§·ÕèË¹Ò¨Íáºº§ÒÂÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»Í¹
¢ÍÁÙÅàËÁ×Í¹¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁº¹ÇÔ¹â´Ç «Öè§ªÇÂã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃÃÑºáÅÐáÊ´§¼Å¢ÍÁÙÅ·ÕèÊÒÁÒÃ¶á¡ä¢áÅÐ
µÑé§¤Òä ́ÁÒ¡¡ÇÒ¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

< ä¿Å»ÃÐ¡Íºã¹º·¹Õéª×èÍ Invest_model.xlsx ¨Ò¡áºº½¡ËÑ´º··Õè 9 

10.1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¿ÍÃÁ¼Ùãª (User form) 

 ¿ÍÃÁ¼ÙãªËÃ×Í User Form à»¹ÍÕ¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»Í¹¢ÍÁÙÅà¾×èÍ¹íÒä»»ÃÐÁÇÅ¼Åã¹ 
Microsoft Excel ·ÕèàËÁÒÐ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒãË¼Ùãª·ÕèäÁÁÕ¤ÇÒÁªíÒ¹Òã¹¡ÒÃãª Excel â´ÂÁÕÅÑ¡É³ÐË¹Ò¨Í
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òàª¹à ṌÂÇ¡Ñº Microsoft Visual Basic áµ¨ÐÁÕ¤íÒÊÑè§·Õèãªã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁºÒ§ÊÇ¹·Õè
ãªà©¾ÒÐã¹ Excel â´Â¨ÐàÃÕÂ¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Òàª¹¹ÕéÇÒ Visual Basic for Application ËÃ×Í·ÕèàÃÕÂ¡ÊÑé¹ æ ÇÒ 
VBA 

 àÁ×èÍÅÑ¡É³Ð¢Í§¿ÍÃÁ¼Ùãª§Ò¹ÁÕÃÙ»áºº¡ÒÃãªáÅÐ¾Ñ²¹Òàª¹à ṌÂÇ¡Ñº Visual Basic  Ö̈§·íÒãËà¡Ô´
¤íÒ¶ÒÁ·ÕèÇÒ·íÒäÁ Ö̈§µÍ§¾Ñ²¹Òà»¹¿ÍÃÁ¼Ùãªã¹ Excel á·¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Ò ́ÇÂ Visual Basic â´ÂµÃ§ 
»ÃÐâÂª¹¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¿ÍÃÁ¼Ùãª´ÇÂ VBA ¤×Í ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¢Í§ Excel ·Ñé§¿§¡ªÑè¹·ÕèÁÕ
ËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡¡ÇÒ 400 ¿§¡ªÑè¹ á¼¹ÀÙÁÔ à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍÁÙÅ áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË 
What-ifs ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãªã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ä ́ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÊÙ§ Å´¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§
â»Ãá¡ÃÁ·ÕèÊÅÑº«Ñº«Í¹ Ñ́§¹Ñé¹ ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ ́ÇÂ Visual Basic ¼Ù¾Ñ²¹Ò¨ÐµÍ§·Ñé§ÊÃÒ§Ë¹Ò
¿ÍÃÁ¼ÙãªáÅÐà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§à¾×èÍ¤íÒ¹Ç³ã¹â»Ãá¡ÃÁ ã¹¢³Ð·Õè¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ́ÇÂ  Excel VBA Ë¹Ò¿ÍÃÁ¼Ùãª¨Ð
·íÒ§Ò¹à»¹ÊÇ¹ÃÑº¢ÍÁÙÅà¢Òà»¹ËÅÑ¡ áÅÐ¹íÒ¢ÍÁÙÅÊ§ä»¤íÒ¹Ç³·Õè Excel ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Excel VBA ̈ Ö§àËÁÒÐ
¡Ñº§Ò¹·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·Õè«Ñº«Í¹ÁÒ¡ 

10.2. ÃÙ»áºº¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õè¹ÔÂÁãª 

 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¿ÍÃÁ¼ÙãªÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ (Control) àª¹à ṌÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹ Visual Basic 
«Öè§¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ VBA à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Ñ́§¹Ñé¹¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁãËà¢Òã¨
§ÒÂ¨ÐªÇÂÅ´»ËÒ¢Í¼Ô´¾ÅÒ´¨Ò¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ áÅÐÂÑ§·íÒãË¼Ù¾Ñ²¹Ò ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¤ÇÒÁà¢Òã¨¤íÒÊÑè§·Õè
¼Ù¾Ñ²¹ÒÍÕ¡¤¹à¢ÕÂ¹ä ́§ÒÂÂÔè§¢Öé¹ â´Â¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ¹Ñé¹ÁÕÃÙ»áººÁÒµÃ°Ò¹·Õèãªã¹¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÒÁª¹Ô´
¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹µÒÃÒ§·Õè 10.1 
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µÒÃÒ§·Õè 10.1 ÃÙ»áºº¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õè¹ÔÂÁãª 

Control type Tools Prefix Example 

Label  lbl lblHelpMessage 

Text box  txt txtLastName 

Combo box  cbo cboEnglish 

List box  lst lstPolicyCodes 

Check box  chk chkStatus 

Option button  opt optGender 

Toggle butoon  tgl tglLight 

Frame  fra fraLanguage 

Command button  cmd cmdExit 

Scroll bar  sb sbYear 

Spin button  spn spnPages 

Image  img imgIcon 

Form  frm frmEntry 

·ÕèÁÒ: Microsoft Developer Network Library (https://msdn.microsoft.com/en-us/library) 

10.3. ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ Visual Basic Editor 

 Visual Basic Editor ãªÊíÒËÃÑºÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼ÙãªáÅÐ¤íÒÊÑè§ VBA ã¹â»Ãá¡ÃÁªØ´äÁâ¤Ã«Í¿· ÍÍ¿¿È 
áµâ»Ãá¡ÃÁ·Õèãª»ÃÐâÂª¹¨Ò¡ VBA ÁÒ¡·ÕèÊØ´¤×Í Excel  

 ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Òãª§Ò¹ Visual Basic Editor ·íÒä ́â´Âä»·Õèá¶ºÃÔººÍ¹  Developer (¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò) áÅÐ
àÅ×Í¡ Visual Basic µÒÁÀÒ¾·Õè 10.1 ËÃ×Í¡´á¿¹¾ÔÁ¾ÅÑ´ ALT + F11 

 
ÀÒ¾·Õè 10.1 à¤Ã×èÍ§Á×Í Visual Basic 

 àÁ×èÍà¢ÒÊÙ Visual Basic Editor áÅÇ¨Ð»ÃÒ¡¯¾×é¹·Õè·íÒ§Ò¹µÒÁÀÒ¾·Õè 10.2 
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ÀÒ¾·Õè 10.2 Visual Basic Editor 

 ¨Ò¡ÀÒ¾·Õè 10.2 ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂä ́ Ñ́§¹Õé 

� UserForm1 ¿ÍÃÁ¼Ùãª 

à»¹Ë¹ÒµÒ§·ÕèãªÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãª 

� Project Explorer Ë¹ÒµÒ§â»Ãà¨ç¡µ  

Ë¹ÒµÒ§·ÕèáÊ´§ÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºµÒ§ æ ·ÕèÁÕÍÂÙã¹â»Ãà¨ç¡µ àª¹ ÊÁØ´§Ò¹ á¼¹§Ò¹ ¿ÍÃÁ âÁ Ù́Å ãª
Ñ̈´¡ÒÃÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§â»Ãà ç̈¡µ àª¹ à¾ÔèÁ Åº à»¹µ¹ 

� Toolbox ¡ÅÍ§à¤Ã×èÍ§Á×Í 

Ë¹ÒµÒ§·ÕèáÊ´§à¤Ã×èÍ§Á×ÍËÃ×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁà¾×èÍãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãª 

� Properties window Ë¹ÒµÒ§¤Ø³ÊÁºÑµÔ 

Ë¹ÒµÒ§·ÕèãªÊíÒËÃÑº¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔãË¡ÑºÇÑµ¶ØËÃ×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ·ÕèàÅ×Í¡ «Öè§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¨Ðà»ÅÕèÂ¹ä»
µÒÁáµÅÐµÑÇ¤Çº¤ØÁµÒÁÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãª§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Ë¹ÒµÒ§¤Ø³ÊÁºÑµÔ»ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 2 ÊÇ¹ ¤×Í 
ÊÇ¹ Alphabetic áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔàÃÕÂ§µÒÁµÑÇÍÑ¡ÉÃ áÅÐ ÊÇ¹Categorized áÊ´§¤Ø³ÊÁºÑµÔµÒÁËÁÇ´ËÁÙ 

10.4. ÊÇ¹»ÃÐ¡Íºã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ VBA ã¹ Excel ¹Ñé¹ ¿ÍÃÁ áÅÐµÑÇ¤Çº¤ØÁ µÒ§ æ ¶×ÍÇÒà»¹ÇÑµ¶Ø (Object) 
«Öè§ÁÕµÍ§ÁÕ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ â´ÂÇÑµ¶Ø·Ø¡ÍÂÒ§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ (properties) áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ (Methods) 
»ÃÐ í̈ÒµÑÇÍÒ¨¨ÐÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐàÁ¸Í´·ÕèàËÁ×Í¹ËÃ×Íáµ¡µÒ§¨Ò¡ÇÑµ¶ØÍ×è¹¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñºª¹Ô´¢Í§ÇÑµ¶Ø 
¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕàËµØ¡ÒÃ³ (Event) ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ·ÕèÁÕµÍÇÑµ¶Ø¹Ñé¹ 

� 

� 

� 

� 
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10.4.1. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ (Properties) 

 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ (properties) ¤×ÍÊÔè§·ÕèÊÒÁÒÃ¶º§ºÍ¡¶Ö§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÇÑµ¶Ø «Öè§ÊÒÁÒÃ¶
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä ́àª¹ ÅÑ¡É³Ð ¢¹Ò´ ¤ÇÒÁ¡ÇÒ§ ¤ÇÒÁÂÒÇ ÊÕ¾×é¹ ÏÅÏ ã¹¡ÒÃ»ÃÑºáµ§ ¤Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔ ÊÒÁÒÃ¶
·íÒä ́â´Â¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ò¨Ò¡Ë¹ÒµÒ§¤Ø³ÊÁºÑµÔ ËÃ×Í»ÃÑº¤Ò ́ÇÂ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ ºÒ§¤Ø³ÊÁºÑµÔÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃ
µÑé§¤ÒàÃÔèÁµ¹ (Default) äÇáÅÇ  

10.4.2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃ (Method) 

 ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¤×Í ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¤Í¹â·ÃÅ¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶·íÒä ́ àª¹ ¡ÒÃ Copy Cut Paste à»¹µ¹ 
µÑÇÍÂÒ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèãªºÍÂ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Form ÁÕ Ñ́§¹Õé 

Hide ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãË«Í¹¿ÍÃÁ 

Line ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãËÇÒ´àÊ¹Å§º¹ ¿ÍÃÁ 

Move ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãË ¿ÍÃÁÂÒÂµíÒáË¹§ä»ÂÑ§µíÒáË¹§·Õè¡íÒË¹´ 

Print ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãË¾ÔÁ¾ ¿ÍÃÁ ÍÍ¡·Ò§à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾  
Show ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãËáÊ´§ ¿ÍÃÁ  
Unload ¤íÒÊÑè§·ÕèÊÑè§ãËÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãª§Ò¹¢Í§¿ÍÃÁ 

10.4.3. àËµØ¡ÒÃ³ (Event) 

 àËµØ¡ÒÃ³ ¤×Í à»¹¼Å·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ (Action) ¢Í§¼Ùãªâ»Ãá¡ÃÁ «Öè§àËµØ¡ÒÃ³¨Ð
à¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍà¡Ô´¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¨Ò¡¼Ùãª áÅÐªØ¡´¤íÒÊÑè§¨Ð¶Ù¡ÃÐºØäÇ¬á¾ÃÒÐàËµØ¡ÒÃ³à·Ò¹Ñé¹ àª¹ ¡ÒÃà¤ÒÐ
á»¹¾ÔÁ¾  ¡ÒÃ¤ÅÔ¡àÁÒÊ  ¡ÒÃËÁ´àÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´äÇ  

 µÑÇ¤Çº¤ØÁËÃ×ÍÇÑµ¶Ø¢Í§ Excel ÁÕàËµØ¡ÒÃ³·ÕèãªºÍÂ Ñ́§áÊ´§ã¹µÒÃÒ§·Õè 10.2 

µÒÃÒ§·Õè 10.2 ÇÑµ¶ØáÅÐàËµØ¡ÒÃ³ 

ÇÑµ¶Ø¢Í§ Excel àËµØ¡ÒÃ³ ¤ÇÒÁËÁÒÂ 

Workbook Open àÁ×èÍà»´ä¿ÅÊÁØ´§Ò¹¢Öé¹ÁÒ¤ÃÑé§áÃ¡ 

 Activate àÁ×èÍà»´Ë¹ÒµÒ§ÊÁØ´§Ò¹ (ã¹¡Ã³Õ·Õèà»´ËÅÒÂä¿Å) 

 Deactivate àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»´ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹ÊÁØ´§Ò¹ 

Worksheet Activate àÁ×èÍà»´á¼¹§Ò¹  

 Change àÁ×èÍà«ÅÅ½¹á¼¹§Ò¹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

 Calculate ËÅÑ§¨Ò¡à¡Ô´¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹á¼¹§Ò¹ 

 Deactivate àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ»´ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á¼¹§Ò¹  
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10.4.4. ¡ÒÃÍÒ§¶Ö§á¼¹§Ò¹áÅÐªÇ§à«ÅÅ 

 VBA à»¹ªØ´¤íÒÊÑè§¨Ò¡ÀÒÉÒ Visual Basic áµà¹×èÍ§¨Ò¡¶Ù¡¹íÒÁÒãªã¹ Excel Ö̈§·íÒãËÁÕ
¤íÒÊÑè§¢Í§ VBA ·Õèãªà©¾ÒÐÍÒ§¶Ö§ÇÑµ¶Øã¹ Excel â´ÂÁÕµÑÇÍÂÒ§¤íÒÊÑè§·ÕèãªºÍÂ Ñ́§¹Õé 

 Worksheets(“ª×èÍá¼¹§Ò¹”)  ÊíÒËÃÑºÍÒ§¶Ö§á¼¹§Ò¹   

      àª¹ Worksheets(“Sheet1”) 

  Range(“ª×èÍªÇ§à«ÅÅ”)  ÊíÒËÃÑºÍÒ§¶Ö§à«ÅÅËÃ×Í ªÇ§à«ÅÅ ã¹á¼¹§Ò¹  

       àª¹ Range(“A1:B10”) ËÃ×Í 

       Worksheets(“Sheet1”). Range(“A1”) 

  Application.ActiveSheet ÊíÒËÃÑºÍÒ§¶Ö§á¼¹§Ò¹·Õèâ¤´¡íÒÅÑ§·íÒ§Ò¹  

  Application.Selection  ÊíÒËÃÑºÍÒ§¶Ö§ªÇ§à«ÅÅ·Õè¡íÒÅÑ§àÅ×Í¡ÍÂÙã¹»¨¨ØºÑ¹ 

  ÇÑµ¶ØàËÅÒ¹ÕéÊÒÁÒÃ¶ãªÃÇÁ¡Ñº Event áÅÐ Method ä ́µÒÁ»¡µÔ àª¹ 

  Worksheets(“Sheet1”). Range(“A1”).Value   

       à»¹¤íÒÊÑè§ÃÑº¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ A1 ã¹á¼¹§Ò¹ Sheet1 

  Worksheets(“Sheet1”). Range(“A1”).Select  

       à»¹¤íÒÊÑè§àÅ×Í¡à«ÅÅ A1 ã¹á¼¹§Ò¹ Sheet1 

10.5. ½¡»®ÔºÑµÔ¡ÒÃÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãª 

 & µÑÇÍÂÒ§ã¹º·¹Õéà»¹¡ÒÃ¹íÒáºº í̈ÒÅÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁ¹ÒÅ§·Ø¹¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹º··Õè 9 ÁÒ¾Ñ²¹Ò
µÍÂÍ´à»¹ User form â´Âãª VBA â´Â User form ·Õè¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ÁÕË¹Ò·ÕèÃÑº¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò¨Ò¡¼Ùãª áÅÇ
Ê§ä»»ÃÐÁÇÅ¼Åã¹á¼¹§Ò¹ Excel ã¹ä¿Åª×èÍ Invest_model.xlsx ã¹à«ÅÅ C3, C15, C17, C9, C20, 

C24, C31 áÅÐ C34 ·ÕèÊÃÒ§äÇã¹º··Õè 9 ¨Ò¡¹Ñé¹àÁ×èÍ Excel »ÃÐÁÇÅ¼ÅàÊÃç¨áÅÇ ¿ÍÃÁ¼Ùãª¨ÐÃÑº¤Ò
¼ÅÅÑ¾ ̧ã¹à«ÅÅ  B36 áÅÐ B39 ¡ÅÑºÁÒáÊ´§ã¹ Label ã¹ User form µÒÁÀÒ¾·Õè 10.3 

 «Öè§ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ́§µÍä»¹Õé 
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ÀÒ¾·Õè 10.3 ¿ÍÃÁµÑÇáººÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁ¹ÒÅ§·Ø¹¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ 

 àÃÔèÁãª§Ò¹ Visual Basic Editor ä ́â´Âä»·Õèá¶ºÃÔººÍ¹  Developer (¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò) áÅÐàÅ×Í¡ Visual 

Basic  ËÃ×Í¡´á¿¹¾ÔÁ¾ÅÑ´ ALT + F11 

 ã¹ Project Explorer ́Ò¹«ÒÂ¢Í§Ë¹Ò¨Í ãË¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒµÃ§ºÃÔàÇ³ã´ æ àÅ×Í¡ Insert 
(á·Ã¡) áÅÇ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡ UserForm µÒÁÀÒ¾·Õè 10.4 

 
ÀÒ¾·Õè 10.4 ÇÔ¸Õ¡ÒÃá·Ã¡¿ÍÃÁ 
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 â»Ãá¡ÃÁ¨ÐÊÃÒ§Ë¹Ò¨ÍÇÒ§à»ÅÒ ËÃ×Í µÑÇ¤Çº¤ØÁ·ÕèàÃÕÂ¡ÇÒ UserForm  ÁÒãË¾ÃÍÁáÊ´§ 
Toolbox (¡ÅÍ§à¤Ã×èÍ§Á×Í) ·ÕèÁÕµÑÇ¤Çº¤ØÁµÒ§ æ ãËàÅ×Í¡ãª µÒÁÀÒ¾·Õè 10.5 

 
ÀÒ¾·Õè 10.5 µÑÇ¤Çº¤ØÁ UserForm 

 ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ UserForm ã¹Ë¹ÒµÒ§ Properties (¤Ø³ÊÁºÑµÔ) µÒÁÀÒ¾·Õè 10.6 
µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹µÒÃÒ§·Õè 10.3 

µÒÃÒ§·Õè 10.3 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ UserForm1 

Control Properties Value 

Userform (Name) frmAnalysis 

 Caption µÑÇáººÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁ¹ÒÅ§·Ø¹¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨ 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ (Name) ËÁÒÂ¶Ö§ ª×èÍ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ·Õè¨ÐãªÃÐºØ¶Ö§àÇÅÒà¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ 
¤Ø³ÊÁºÑµÔ Caption ËÁÒÂ¶Ö§ ¢Í¤ÇÒÁ·Õè¨ÐáÊ´§ã¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ «Öè§ÁÑ¡¨Ðà»¹ÀÒÉÒËÃ×Í
¢Í¤ÇÒÁ·Õèà¢Òã¨§ÒÂ 

 
ÀÒ¾·Õè 10.6 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ 
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 ãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ label ÊÃÒ§¤íÒ¶ÒÁ¢Í 1  â´Â¡ÒÃãªàÁÒÊ¤ÅÔ¡·Õè¤Í¹â·ÃÅáÅÐÅÒ¡ÁÒÇÒ§ã¹¿ÍÃÁ
à»ÅÒ áÅÐÊÃÒ§µÑÇàÅ×Í¡ â´Âãª frame áÅÐ optionbutton  ¶Ò optionbutton ÍÂÙã¹ frame ¨ÐáÊ´§
¡ÃÍº¡ÒÃàÅ×Í¡·Ñé§ÊÍ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ Ñ́§µÑÇÍÂÒ§ã¹ÀÒ¾·Õè 10.7 

 
ÀÒ¾·Õè 10.7 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃÊÃÒ§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¢Í 1 

 ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§áµÅÐµÑÇ¤Çº¤ØÁã¹¢Í 5 µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹µÒÃÒ§·Õè 10.4 µÍä»¹Õé 

µÒÃÒ§·Õè 10.4 ¤Ø³ÊÁºÑµÔµÑÇ¤Çº¤ØÁ¢Í 1 

Control Properties Value 

Label Caption 1.ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÊÔ¹¤Ò·Õè¹íÒÁÒ¢ÒÂ 

frame (Name) fraNo1 

 Caption <àÇ¹ÇÒ§> 

Optionbutton1 (Name) optNo11 

 Caption «×éÍÁÒ¢ÒÂµÒÁÃÒ¤Ò 

Optionbutton2 (Name) optNo12 

 Caption «×éÍÁÒ¾Ñ²¹Òà¾ÔèÁÁÙÅ¤Ò 

  

 ãªµÑÇ¤Çº¤ØÁµÒÁµÒÃÒ§·Õè 10.5 ÊÃÒ§¢ÍÍ×è¹ æ ·ÕèàËÅ×Í ãËµÃ§µÒÁÀÒ¾µÑÇÍÂÒ§ÀÒ¾·Õè 10.8 
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ÀÒ¾·Õè 10.8 à¤Òâ¤Ã§Ë¹Ò¨Í 

 ¡íÒË¹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§áµÅÐµÑÇ¤Çº¤ØÁµÒÁµÒÃÒ§·Õè 10.5 

µÒÃÒ§·Õè 10.5 ¤Ø³ÊÁºÑµÔµÑÇ¤Çº¤ØÁ·Ñé§ËÁ´ 

¢Í Control Properties Value 

2 Label Caption 2.¡ÒÃËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§à§Ô¹Ê´¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ 

ListBox1 (Name) lstNo2 

RowSource list!$C$4:$C$6 

3 Label Caption 3.¤ÇÒÁà»¹¡ÃÐáÊ¢Í§ÊÔ¹¤Ò 

Frame (Name) fraNo3 

Caption <àÇ¹ÇÒ§> 

CheckBox1 (Name) chkNo31 

Caption ÊÔ¹¤ÒÍÂÙã¹¡ÃÐáÊ 

CheckBox2 (Name) ChkNo32 

Caption ÊÔ¹¤ÒÍÂÙã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹ 
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¢Í Control Properties Value 

4 Label Caption 4.¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒã¹àÃ×èÍ§ÊÔ¹¤Ò 

ComboBox1 (Name) cboNo4 

RowSource list!$C$9:$C$11 

5 Label Caption 5.à¤Ã×èÍ¢ÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨ 

ListBox1 (Name) lstNo5 

RowSource list!$C$12:$C$14 

6 Label Caption 6.¡íÒäÃ¤Ò´ÇÒ¨Ðä ́ÃÑºµÍà ×́Í¹(ºÒ·) 

TextBox1 (Name) txtNo6profit 

SpinButton1 (Name) spnNo6profit 

Max 30000 

Min 0 

SmallChange 100 

TextBox2 (Name) txtNo6inv 

SpinButton2 (Name) spnNo6inv 

Max 30000 

Min 0 

SmallChange 500 

ÊÇ¹ÇÔà¤ÃÒÐË Label (Name) lblPayback 

Caption <àÇ¹ÇÒ§> 

CommandButton (Name) cmdCal 

Label (Name) lblResult 

Caption <àÇ¹ÇÒ§> 

BackColor &H00FFFFFF& 

10.6. ½¡» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃÊÃÒ§¤íÒÊÑè§¡íÒË¹´¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃª×èÍ lstNo2 ·ÕèáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡¢Í§¢Í 2 µÃÇ¨ÊÍºãËÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁÀÒ¾·Õè 
10.9 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 
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ÀÒ¾·Õè 10.9 ¤íÒÊÑè§ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ lstNo2  

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡·Õè¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C9 ã¹á¼¹§Ò¹ Analysis 
ÁÕ¤Òà·Ò¡ÑºÅíÒ Ñ́ºµÑÇàÅ×Í¡ (Index) ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèàÅ×Í¡ºÇ¡ 1 ÊÒàËµØ·ÕèµÍ§ ºÇ¡ 1 à¹×èÍ§¨Ò¡ÅíÒ Ñ́º¢Í§
µÑÇàÅ×Í¡ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ¨ÐàÃÔèÁµ¹·Õè¤Ò 0 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁª×èÍ cboNo4 ·ÕèáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡¢Í§¢Í 4 µÃÇ¨ÊÍºãËÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁÀÒ¾
·Õè 10.10 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 

 
ÀÒ¾·Õè 10.10 ¤íÒÊÑè§ã¹¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁ cboNo4 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍÁÕ¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C20 ã¹á¼¹
§Ò¹ Analysis ÁÕ¤Òà·Ò¡ÑºÅíÒ Ñ́ºµÑÇàÅ×Í¡ (Index) ã¹¡ÅÍ§¤íÒÊÑè§¼ÊÁ·ÕèàÅ×Í¡ºÇ¡ 1 ÊÒàËµØ·ÕèµÍ§ ºÇ¡ 1 
à¹×èÍ§¨Ò¡ÅíÒ Ñ́º¢Í§µÑÇàÅ×Í¡ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ¨ÐàÃÔèÁµ¹·Õè¤Ò 0 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃª×èÍ lstNo5 ·ÕèáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡¢Í§¢Í 5 µÃÇ¨ÊÍºãËÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁÀÒ¾·Õè 
10.11 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 

 
ÀÒ¾·Õè 10.11 ¤íÒÊÑè§ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ lstNo5 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡·Õè¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C24 ã¹á¼¹§Ò¹ 

Analysis ÁÕ¤Òà·Ò¡ÑºÅíÒ´ÑºµÑÇàÅ×Í¡ (Index) ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèàÅ×Í¡ºÇ¡ 1 ÊÒàËµØ·ÕèµÍ§ ºÇ¡ 1 à¹×èÍ§¨Ò¡
ÅíÒ´Ñº¢Í§µÑÇàÅ×Í¡ã¹¡ÅÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ¨ÐàÃÔèÁµ¹·Õè¤Ò 0 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡»ØÁËÁØ¹ª×èÍ spnNo6profit ·Õèãª¡íÒË¹´¤Ò¡íÒäÃ·Õè¤Ò´ÇÒ¨Ðä ́ÃÑº¢Í§¢Í 6 µÃÇ¨ÊÍºãË
ÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁÀÒ¾·Õè 10.12 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 
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ÀÒ¾·Õè 10.12 ¤íÒÊÑè§ã¹»ØÁËÁØ¹ spnNo6profit 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍ¤Ò¢Í§»ØÁËÁØ¹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C31 ã¹á¼¹§Ò¹ 

Analysis ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§»ØÁËÁØ¹ spnNo6profit  à¾×èÍ¹íÒä»¤íÒ¹Ç³ã¹ Excel ¨Ò¡¹Ñé¹ ¡íÒË¹´ãË¤Ò
¢Í§¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ txtNo6profit ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§¼Å¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹à«ÅÅ B31 ã¹á¼¹§Ò¹ Analysis 
µÒÁÀÒ¾·Õè 10.13 

 
ÀÒ¾·Õè 10.13 µÑÇÍÂÒ§¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ B31 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡»ØÁËÁØ¹ª×èÍ spnNo6inv ·Õèãª¡íÒË¹´¤Òà§Ô¹Å§·Ø¹¢Í§¢Í 6 µÃÇ¨ÊÍºãËÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁ
ÀÒ¾·Õè 10.14 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 

 
ÀÒ¾·Õè 10.14 ¤íÒÊÑè§ã¹»ØÁËÁØ¹ spnNo6inv 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍ¤Ò¢Í§»ØÁËÁØ¹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ¨Ð·íÒ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C34 ã¹á¼¹§Ò¹ 

Analysis ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§»ØÁËÁØ¹ spnNo6inv  à¾×èÍ¹íÒä»¤íÒ¹Ç³ã¹ Excel ¨Ò¡¹Ñé¹ ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§
¡ÅÍ§¢Í¤ÇÒÁ txtNo6inv ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§¼Å¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹à«ÅÅ B34 ã¹á¼¹§Ò¹ Analysis µÒÁÀÒ¾
·Õè 10.15 

 
ÀÒ¾·Õè 10.15 µÑÇÍÂÒ§¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ B34 
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 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè»ØÁ¤íÒÊÑè§ª×èÍ cmdCal µÃÇ¨ÊÍºãËÍÕàÇ¹·µÃ§µÒÁÀÒ¾·Õè 10.16 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§ 

 
ÀÒ¾·Õè 10.16 ¤íÒÊÑè§ã¹»ØÁ cmdCal 

¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍ¤ÅÔ¡»ØÁ¤íÒÊÑè§ cmdCal ¨Ð·íÒ¡ÒÃµÒÁ¤íÒÊÑè§µÍä»¹Õé 

 Ê§¤Ò¢Í§µÑÇàÅ×Í¡¨Ò¡»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ OptionButton ä»ÂÑ§à«ÅÅ  â´Â¤Ò¢Í§»ØÁµÑÇàÅ×Í¡¨ÐÁÕ¤Òà»¹ 
True ËÃ×Í False à·Ò¹Ñé¹ ¶Ò¤Ò¢Í§»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ optNo11 à»¹ True ËÁÒÂ¶Ö§ÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡ ¡íÒË¹´ãË¤Ò
¢Í§à«ÅÅ C3 ã¹á¼¹§Ò¹ Analysis ÁÕ¤Òà»¹ 1  ¶Ò¤Ò¢Í§»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ optNo12 à»¹ True ËÁÒÂ¶Ö§ÁÕ¡ÒÃ
àÅ×Í¡ ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C3 ã¹á¼¹§Ò¹ Analysis ÁÕ¤Òà»¹ 1  

 Ê§¤Ò¢Í§µÑÇàÅ×Í¡¨Ò¡¡ÅÍ§¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ chkNo31 áÅÐ chkNo32 ä»ÂÑ§à«ÅÅ â´Â¤Ò¢Í§¡ÅÍ§
¡Òà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¨ÐÁÕ¤Òà»¹ True ËÃ×Í False à·Ò¹Ñé¹ ¡íÒË¹´ãË¤Ò¢Í§à«ÅÅ C15 áÅÐà«ÅÅ? C17 ã¹á¼¹
§Ò¹ Analysis ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§ µÒÁÅíÒ Ñ́º (ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ã¹ Excel ãª¤Ò True/False ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÍÂÙ
áÅÇ) 

 ã¹ Excel ¨ÐÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³µÒÁÊÙµÃ·ÕèÊÃÒ§äÇ·íÒãËäÁ¨íÒà»¹µÍ§à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ÀÒÂã¹ VBA à¾×èÍ¤íÒ¹Ç³
áµÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¼Å¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¨Ò¡á¼¹§Ò¹ÁÒáÊ´§¼Åã¹¿ÍÃÁ¼Ùãªä ́ Ñ́§¹Õé¤íÒÊÑè§µÍä»¹Õé 
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 ¡íÒË¹´ãË¢Í¤ÇÒÁ (caption) ¢Í§»ÒÂª×èÍ lblPayback ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§à«ÅÅ B36 ã¹á¼¹§Ò¹ 

Analysis áÅÐ¡íÒË¹´ãË¢Í¤ÇÒÁ¢Í§»ÒÂª×èÍ lblResult ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò¢Í§à«ÅÅ B39 ã¹á¼¹§Ò¹ 

Analysis 

 ÊØ´·ÒÂ¤×Í¡ÒÃ¡íÒË¹´ãË¾×é¹ËÅÑ§¢Í§»ÒÂª×èÍ·ÕèáÊ´§¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà»ÅÕèÂ¹ÊÕä ́µÒÁ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË 
â´Âãª¤íÒÊÑè§ Select … Case µÒÁ¼ÅÅÑ¾ ̧·ÕèÁÕ 3 ÍÂÒ§ µÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇã¹á¼¹§Ò¹ list  

10.7. ½¡» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËà»´¿ÍÃÁãªàÁ×èÍà»´ä¿Å 

 Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè ThisWorkbook ã¹Ë¹ÒµÒ§ ThisWorkBook (Code) ãËà»ÅÕèÂ¹ General à»¹ 
Workbook ¨Ð·íÒãËÍÕàÇ¹· à»ÅÕèÂ¹à»¹ Open µÒÁÀÒ¾·Õè 10.17 

 
ÀÒ¾·Õè 10.17 ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÇÑµ¶Øã¹ VBA 

 ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§µÒÁÀÒ¾·Õè 10.18  

 
ÀÒ¾·Õè 10.18 ¤íÒÊÑè§áÊ´§¿ÍÃÁ 

 ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà»´ÊÁØ´§Ò¹¹Õé ¨Ðà»´¿ÍÃÁ frmAnalysis  

10.8. ÇÔ¸Õ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ VBA Project 

 ¤ÅÔ¡»ØÁºÑ¹·Ö¡º¹àÁ¹Ù ËÃ×Í Ctrl + S  ¨ÐÁÕË¹ÒµÒ§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ ÁÕ¢Í¤ÇÒÁÇÒ VB Project äÁ
ÊÒÁÒÃ¶ºÑ¹·Ö¡ã¹ÊÁØ´§Ò¹áººäÁÁÕáÁâ¤Ã (¹ÒÁÊ¡ØÅ .xlsx) ä ́ ¶ÒµÍ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ VB Project ãË ¤ÅÔ¡ No 

áÅÐºÑ¹·Ö¡ä¿Å·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªáÁâ¤Ãä ́ (¹ÒÁÊ¡ØÅ .xlsm) áµ¶ÒµÍ§¡ÒÃºÑ¹·Ö¡à»¹ÊÁØ´§Ò¹·ÕèäÁÁÕáÁâ¤Ã ãË
¤ÅÔ¡ Yes µÒÁÀÒ¾·Õè 10.19 
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ÀÒ¾·Õè 10.19 Ë¹ÒµÒ§àµ×Í¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡ä¿ÅÁÕ VBA 

 ¢Í¤ÇÃÃÐÇÑ§¶ÒºÑ¹·Ö¡à»¹ÊÁØ´§Ò¹·ÕèäÁÁÕáÁâ¤Ã ËÃ×Í ¤ÅÔ¡ Yes ¹Ñé¹ VBA ·Ñé§ËÁ´·ÕèÊÃÒ§ÁÒ¨ÐäÁ¶Ù¡
ºÑ¹·Ö¡áÅÐËÒÂä» áÅÐäÁÊÒÁÒÃ¶¡Ù¤×¹ä ́ 

 ¤ÅÔ¡ No áÅÐºÑ¹·Ö¡ä¿Å·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªáÁâ¤Ãä ́ (¹ÒÁÊ¡ØÅ .xlsm) Ñ́§µÑÇÍÂÒ§ã¹ÀÒ¾·Õè 10.20 

 
ÀÒ¾·Õè 10.20 ª¹Ô´ä¿ÅáÁâ¤Ã¢Í§ Excel 

 ÀÒ¾·Õè 10.21 áÊ´§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹àÁ×èÍà»´ä¿Å¤íÒÊÑè§·ÕèÊÃÒ§äÇ¨Ð·íÒ§Ò¹áÅÐà»´¿ÍÃÁ¼Ùãª¢Öé¹ÁÒáÊ´§ 

 
 ÀÒ¾·Õè 10.21 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§¿ÍÃÁ¼Ùãª 
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10.9. º·ÊÃØ» 

 User forms ËÃ×Í ¿ÍÃÁ¼Ùãª à»¹ÊÇ¹µÔ´µÍ¼Ùãª·Õè·íÒ§Ò¹¼Ò¹ Visual Basic for Application ËÃ×Í
VBA ·Õèà»¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁàª×èÍÁµÍ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§ Excel â´Âá¡»ËÒ¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ·ÕèäÁ
ÊÒÁÒÃ¶ Ñ̈´ÃÙ»áºº àª¹ ÊÕ¾×é¹ËÅÑ§ ÊÕáººÍÑ¡ÉÃ ä ́áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹ã¹¡ÒÃãª§Ò¹¹ÍÂ¡ÇÒ áµ¡ÒÃÊÃÒ§
¿ÍÃÁ¼Ùãª¹Ñé¹µÍ§ãª¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ ́ÇÂ Visual Basic ·Ñé§¡ÒÃµÑé§ª×èÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ ¡ÒÃãª 
properties method áÅÐ events áÅÐÂÑ§µÍ§ÃÙ¤íÒÊÑè§à©¾ÒÐ·Õèãªàª×èÍÁµÍ¡Ñº Excel ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ
ãª ¤íÒÊÑè§µÃÇ¨ÊÍºà§×èÍ¹ä¢ àª¹ if ËÃ×Í select case ¤íÒÊÑè§Ç¹ loop ä ́àËÁ×Í¹à¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁ·ÑèÇä» Ñ́§¹Ñé¹ 
¼Ù·Õè¨Ðãª VBA ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹µÔ´µÍ¼Ùãª¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ Ö̈§¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁÁÒ
ºÒ§  

 ã¹º··ÕèàËÅ×Í¨Ðà»¹¡ÒÃ¹íÒ¤ÇÒÁÃÙã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò DSS áÅÐÊÇ¹µÔ´µÍ¼ÙãªÁÒ¾Ñ²¹Òà»¹
ÃÐºº DSS â´Âãª Excel áÅÐà¾ÔèÁàµÔÁ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-if â´Âà»¹¡ÒÃ
½¡»¯ÔºÑµÔ´ÇÂ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 2 àÃ×èÍ§ ¤×Í ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤Ø¹·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËâ¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 

  



àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 253 

 

áºº½¡ËÑ´·ÒÂº· 

¨Ò¡áºº½¡ËÑ´·ÒÂº··Õè 9 ãËÊÃÒ§ User Form µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÍä»¹Õé 
1) ÊÃÒ§¿ÍÃÁ¼Ùãªª×èÍ UserForm1 ã¹ Visual Basic for Application  

2) à¾ÔèÁ Label áÅÐ TextBox Å§ã¹¿ÍÃÁ µÒÁÀÒ¾    

 
3) à¢ÕÂ¹¤íÒÊÑè§ã¹ UserForm_Initialize() ãËÃÑº¤Ò¨Ò¡ à«ÅÅ B16 ã¹á¼¹§Ò¹ GPA ä»áÊ´§ã¹ 

TextBox1 (ãËÃÐÇÑ§ Textbox äÁÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔª×èÍ caption àÅ×Í¡ãª¤Ø³ÊÁºÑµÔãËàËÁÒÐ¡Ñº textbox)   
4) á·Ã¡»ØÁ¤íÒÊÑè§  â´ÂÊÃÒ§áÁâ¤ÃãËÁµÑé§ª×èÍ GPA â´Âã¹áÁâ¤Ã GPA ãËãÊ¤íÒÊÑè§à»´¿ÍÃÁ 

UserForm1 ¼ÅÅÑ¾ ̧·Õèä ́´Ñ§ÀÒ¾µÑÇÍÂÒ§        
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àÍ¡ÊÒÃÍÒ§ÍÔ§ 

 

Microsoft. (Ê×º¤¹àÁ×èÍ 28 Á¡ÃÒ¤Á 2559). Excel Help. Ê×º¤¹¨Ò¡ https://support.office.com/en-
us/excel 

 

 



 

 

á¼¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ í̈ÒÇÔªÒº··Õè 11 

 

ËÑÇ¢Íà¹×éÍËÒ»ÃÐ¨íÒº· 

1. ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 

2. â¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 

3. ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹ Microsoft Excel 

4. ¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃáÅÐ¿§¡ªÑè¹ 

5. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹ 

6. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁà»¹ä»ä ́ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 

1. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÃÙ¨Ñ¡áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 

2. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒ·ÃÒºËÅÑ¡¡ÒÃã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 

3. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§ Hyperlink ä ́ 
4. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶µÑé§ª×èÍà«ÅÅà¾×èÍãªÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ä ́ 
5. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãª Microsoft Excel ã¹¡ÒÃÊÃÒ§ í̈ÒÅÍ§·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 

 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ¨íÒº· 

26. ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

27. ºÃÃÂÒÂáÅÐÂ¡µÑÇÍÂÒ§ â´Âãªâ»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

28. ¶ÒÁµÍºã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

29. »¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁà»¹µÑÇÍÂÒ§Ë¹ÒªÑé¹àÃÕÂ¹ 

30. ½¡»¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁ 

Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

38. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

39. â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

40. ä¿ÅµÑÇÍÂÒ§ 
41. Microsoft Excel 
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¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 

31. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¡ÒÃÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

32. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ½¡» Ô̄ºÑµÔã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

33. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº»¯ÔºÑµÔ 
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º··Õè 11 

¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§ã¹ Microsoft Excel 

 

 ¨Ò¡º··Õè 4 ä ́Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ áº§ÍÍ¡à»¹ 3 ¹ÑÂÂÐËÅÑ¡ æ ä ́á¡ ¤ÇÒÁËÁÒÂ
àªÔ§ºÃÃÂÒÂ ¤ÇÒÁËÁÒÂàªÔ§ÊÀÒÇÐ áÅÐ¤ÇÒÁËÁÒÂàªÔ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ «Öè§à¹×éÍËÒã¹º·¹Õéà¹¹
¤ÇÒÁËÁÒÂàªÔ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃ àª¹ ¡ÒÃËÒ·Ò§àÅ×Í¡·Õè´Õ·ÕèÊØ´ áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ áÅÐ
áºº¨íÒÅÍ§·Ò§Ê¶ÔµÔ ÊíÒËÃÑº»ËÒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ́ÇÂÊÙµÃ·Ò§Ê¶ÔµÔÁÒ»ÃÐÂØ¡µãª àª¹ ¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

11.1. â¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§áºº¨íÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨´ÇÂ Excel 

 ¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õèãªã¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¹Ñé¹ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãªã¹¡ÒÃ
í̈ÒÅÍ§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ËÃ×Í¡¯ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨à¾×èÍãªÇÔà¤ÃÒÐË·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ àª¹à ṌÂÇ¡ÑºÍ§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§ÃÐºº 

(System) â¤Ã§ÊÃÒ§ËÅÑ¡¢Í§áºº¨íÒÅÍ§»ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 3 ÊÇ¹ ¤×Í ¡ÒÃáº§ÊÇ¹¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò (input) ÊÇ¹
»ÃÐÁÇÅ¼Å  (process) áÅÐ ÊÇ¹¼ÅÅÑ¾¸ (output) (Kuo, 2556) 

11.1.1. ÊÇ¹¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò (input) 

  ÊÇ¹ input ¹Ñé¹ à»¹ÊÇ¹·Õèãªã¹¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅ ¤ÒµÑÇá»ÃµÒ§æ ÃÇÁ·Ñé§¢ÍÁÙÅ·Õè¹íÒà¢ÒÁÒ
¨Ò¡áËÅ§¢ÍÁÙÅÀÒÂ¹Í¡·Õè¨Ð¹íÒä»ãªã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ «Öè§Í¹ØÒµãË¼ÙãªÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§¤Òä ́µÒÁ
µÍ§¡ÒÃ ÊÇ¹ input ÂÑ§áº§ÍÍ¡à»¹»ÃÐàÀ·ÂÍÂ æ ä ́ Ñ́§¹Õé 

 ÊÇ¹µÑÇá»Ã à»¹ÊÇ¹·Õèà¡çº¤Ò·ÕèµÍ§¹íÒä»»ÃÐÁÇÅ¼Å·Õè¨ÐµÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡¼Ùãª
à¾×èÍãªã¹Í¹Ò¤µ ÁÑ¡¨Ðà»¹¤Ò·ÕèäÁ·ÃÒºÍÂÒ§á¹¹Í¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤ÒÊÇ¹µÑÇá»Ã¹Õé¨Ð¹íÒä»ÊÙ¼ÅÅÑ¾ ̧·Õè
áµ¡µÒ§¡Ñ¹ «Öè§à»¹ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ¢Í§ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·ÕèµÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹¢Í§¡ÒÃãª§Ò¹
à¹×èÍ§¨Ò¡µÍ§µÑ´ÊÔ¹ã¨ã¹»ËÒ¡Ö§â¤Ã§ÊÃÒ§ ËÃ×Í äÁÁÕâ¤Ã§ÊÃÒ§ «Öè§¤Ò¹Õé¨Ð¶Ù¡¹íÒä»ãªã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË ́ÇÂ
à¤Ã×èÍ§Á×Í What-ifs ¢Í§ Excel àª¹ ¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ (Goal Seek) ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 
(Scenario) áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ (Sensitivity analysis) ́ÇÂµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ (Data Table) ã¹
ÀÒÂËÅÑ§ 

 ÊÇ¹¤Ò¤§·Õè à»¹ÊÇ¹·Õèà¡çº¤Ò·Õè¤Ò´ÇÒ¨ÐäÁÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§áµµÍ§¹íÒä»ãªã¹¡ÒÃ
¤íÒ¹Ç³ àª¹ í̈Ò¹Ç¹ÇÑ¹ã¹Ë¹Öè§» ¡íÒË¹´à»¹ 360 ÇÑ¹ «Öè§ãªà»¹¤ÒÁÒµÃ°Ò¹ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ã¹ÊÇ¹¹Õé
ÍÒ¨¨ÐäÁ¨íÒà»¹µÍ§ÁÕ¡çä ́ áµ¶ÒËÒ¡ÁÕäÇ¨Ð·íÒãËàËç¹¤Ò¤§·Õè·Õèãªã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ áÅÐÊÒÁÒÃ¶µÔ´µÒÁÊÙµÃ
ä ́ÇÒÁÕ¡ÒÃãª¤Ò Ñ́§¡ÅÒÇ¤íÒ¹Ç³ã¹ÊÇ¹ã´ºÒ§ áÅÐÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä ́¶ÒÁÕ¤ÇÒÁ í̈Òà»¹ àª¹ ÃÐºº
¢Í§ºÑªÕµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ í̈Ò¹Ç¹ÇÑ¹ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³à»¹ 365 ÇÑ¹ 
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 ÊÇ¹µÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò à»¹ÊÇ¹·Õèà¡çºµÒÃÒ§·Õèà¡çº¢ÍÁÙÅã¹ÃÙ»áººá¶ÇµÑ´¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹«Öè§
ÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µÒ§̈ Ò¡¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢ÒáººµÑÇá»Ã«Öè§ÁÑ¡¨ÐÁÕ¤Òà́ ÕÂÇµÍµÑÇá»Ã áµ¢ÍÁÙÅ·Õèà»¹µÒÃÒ§¹Ñé¹¨ÐÁÕ
ËÅÒÂ¤Òàª¹ µÑÇá»Ã·ÕèáÊ´§ã¹¤ÍÅÑÁ¹ÂÍ´¢ÒÂ¨ÐÁÕ¤Ò í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡µÒÁ í̈Ò¹Ç¹ÇÑ¹·Õèà¡Ô´¢ÒÂ ËÃ×ÍºÒ§¤ÃÑé§
à»¹µÒÃÒ§ã¹ÃÙ»áººà ṌÂÇ¡Ñ¹·Õè¹íÒà¢Ò¨Ò¡°Ò¹¢ÍÁÙÅÀÒÂ¹Í¡ Excel «Öè§µÒÃÒ§·Õèà¡º¢ÍÁÙÅÅÑ¡É³Ð¹Õé¹Ñé¹
ÁÑ¡¨ÐÁÕ¢ÍÁÙÅ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ áÅÐÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢ÍÁÙÅãËÁÍÂÙàÊÁÍ µÍ§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¢ÍÁÙÅãË·Ñ¹ÊÁÑÂáÅÐ
¹íÒä»ãª¡ÒÃ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹áºº í̈ÒÅÍ§ºÒ§»ÃÐàÀ··Õèãª¢ÍÁÙÅ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ àª¹ áºº í̈ÒÅÍ§¾ÂÒ¡Ã³´ÇÂ
ÊÁ¡ÒÃàÊ¹µÃ§ 

 ÊÒàËµØËÅÑ¡·ÕèµÍ§áÂ¡ÊÇ¹ input à¾×èÍãËáºº í̈ÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ¹ ́ÇÂ¡ÒÃ
ÍÒ§ÍÔ§ä»ÂÑ§à«ÅÅ input á·¹¡ÒÃãÊµÑÇàÅ¢â´ÂµÃ§ã¹ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ «Öè§¨Ð·íÒãËàÁ×èÍ¼ÙãªµÍ§¡ÒÃá¡ä¢
»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¤Ò·Õèãª¤íÒ¹Ç³¨ÐµÍ§ä»·íÒã¹ÊÙµÃâ´ÂµÃ§«Öè§ÂØ§ÂÒ¡ «Ñº«Í¹ áÅÐ¼Ù·ÕèäÁÁÕ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹¢Í§ ExcelÍÒ¨¨Ð·íÒãËÊÙµÃ·ÕèÊÃÒ§äÇàÊÕÂËÒÂä ́ Ö̈§ í̈Òà»¹µÍ§áÂ¡ÊÇ¹ input ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ 

process 

11.1.2. ÊÇ¹»ÃÐÁÇÅ¼Å (Process) 

  ÊÇ¹ process à»¹ÊÇ¹·Õèãªã¹¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼Å¢ÍÁÙÅ·Õè¹íÒà¢ÒÁÒ¨Ò¡ÊÇ¹ input «Öè§ÍÒ¨¨Ð
à»¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ́ÇÂÊÁ¡ÒÃ·Ò§¤³ÔµÈÒÊµÃáÅÐÊ¶ÔµÔ ËÃ×Í ÍÒ¨¨Ðà»¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡®µÒÁËÅÑ¡µÃÃ¡Ð¨Ò¡
µÒÃÒ§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ËÃ×Íá¢¹§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨¡çä ́ ÊÇ¹ process ¨Ðãª¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅã¹¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃ
¤íÒ¹Ç³ à¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃãÊµÑÇàÅ¢ËÃ×Í¤Ò¤§·ÕèÅ§ä»ã¹ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ ·íÒãËÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³«éíÒä ́â´Â
·ÕèäÁµÍ§à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ ºÒ§¤ÃÑé§ÊÇ¹ process ÍÒ¨¨Ð¶Ù¡«Í¹äÇ ËÃ×Í »Í§¡Ñ¹äÇ à¾×èÍäÁãË¼Ùãª
»ÃÑº»ÃØ§ËÃ×ÍÅºÊÙµÃâ´ÂÃÙà·ÒäÁ¶Ö§¡ÒÃ³«Öè§¨Ð·íÒãËáºº¨íÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹äÁÊÒÁÒÃ¶·íÒ§Ò¹ä ́ÍÂÒ§
¶Ù¡µÍ§ 

11.1.3. ÊÇ¹¼ÅÅÑ¾ ̧ (Output) 

 ÊÇ¹ output à»¹ºÃÔàÇ³·ÕèãªáÊ´§¼ÅÅÑ¾¸¨Ò¡¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·ÕèµÍ§¡ÒÃãË¼ÙãªÃÑºÃÙ ÍÒ¨¨Ð
à»¹ºÃÔàÇ³à ṌÂÇ¡Ñº process ËÃ×ÍáÂ¡µÒ§ËÒ¡â´ÂãªÇÔ¸ÕÍÒ§ÍÔ§¼Å¨Ò¡ÊÇ¹ process ÁÒáÊ´§ ¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñº
¤ÇÒÁ«Ñº«Í¹¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸·Õè¼ÙãªµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº 

¹Í¡¨Ò¡ 3 ÊÇ¹·ÕèÊíÒ¤Ñ¢Ò§µ¹áÅÇ ¶ÒÁÕÊÇ¹Í×è¹à¾ÔèÁµÔÁ¨Ð·íÒãËáºº¨íÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÁºÙÃ³ã¹¡ÒÃãª§Ò¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ ¤×Í ÊÇ¹ÊÒÃºÑ (Index) áÅÐÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº (Document) 

11.1.4. ÊÇ¹ÊÒÃºÑ (Index) 

 ã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§¹Ñè¹ ÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Öè§·ÕèÊíÒ¤Ñ â´Âà©¾ÒÐ¶Òáºº í̈ÒÅÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«Í¹ 
¤×Í ÊÇ¹¢Í§Ë¹ÒÊÒÃºÑ·ÕèÍ¸ÔºÒÂ¡ÒÃãª§Ò¹ áÊ´§àÁ¹Ù áÅÐ¹íÒ·Ò§¼Ùãªä»ÂÑ§ÊÇ¹Í×è¹ æ ¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ «Öè§
ã¹ÊÇ¹§Ò¹¹Õé¤ÇÃà»¹á¼¹§Ò¹·ÕèáÊ´§¤íÒÍ¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃãª§Ò¹äÇÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ 
à¹¹¡ÒÃãË¢ÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºáºº í̈ÒÅÍ§à·Ò¹Ñé¹ â´ÂäÁ¤ÇÃÁÕ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅËÃ×Í¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹á¼¹§Ò¹¹Õé áµ



àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ã¨·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ 259 

 

¤ÇÃÁÕ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§à¾×èÍ¹íÒ·Ò§¼Ùãªä»ÂÑ§á¼¹§Ò¹·ÕèãªÊíÒËÃÑº¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ  ÍÒ¨¨ÐãªÇÔ¸Õ¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ËÅÒÂ
ÁÔµÔ ËÃ×Í ¡ÒÃÊÃÒ§»ØÁáÁâ¤Ã â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤à¾×èÍãË¼Ùãª·ÃÒºÇÒ¨ÐµÍ§·íÒÍÐäÃµÍä» áÅÐãª§Ò¹ä ́§ÒÂ
áÅÐÊÐ´Ç¡ 

11.1.5. ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº (Document) 

 ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕÊÇ¹ÊÒÃºÑ·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñºáºº í̈ÒÅÍ§¤Ãº¶Ç¹áÅÇ ºÒ§¤ÃÑé§äÁ
í̈Òà»¹µÍ§ÊÃÒ§ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¹Ñé¹¤ÇÃÊÃÒ§àÁ×èÍÁÕ¢ÍÁÙÅ·ÕèµÍ§Í¸ÔºÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ

à¾×èÍãËà¡Ô´¤ÇÒÁâ»Ã§ãÊ (Transparency) ¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ãË¼Ùãªà¢Òã¨¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§ÍÂÒ§
¶Ù¡µÍ§áÅÐ¤Ãº¶Ç¹ 

 ¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§¹Ñé¹äÁä ́ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇÒáºº í̈ÒÅÍ§¹Ñé¹¨Ðà»¹ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ
µÑ´ÊÔ¹ã¨àÊÁÍä» áµ¡ÒÃÊÃÒ§ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨â´Âà©¾ÒÐÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨àªÔ§
¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³¹Ñé¹¨ÐÁÕáºº í̈ÒÅÍ§à»¹ÊÇ¹»ÃÐ¡Íº ́ÇÂàÊÁÍ Ñ́§¹Ñé¹à¾×èÍãËàËç¹¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñ¹
ÃÐËÇÒ§â¤Ã§ÊÃÒ§¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ ́ÇÂ Excel ·Õè¡ÅÒÇ¶Ö§ã¹º·¹Õé¡ÑºÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ÃÐºº
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨àªÔ§¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ ËÃ×Í Spreadsheet-Oriented DSS ¢Í§ Eksioglu, S.D., et 

al (2011) ·Õè¡ÅÒÇ¶Ö§ã¹º··Õè 8 ¹Ñé¹ Ö̈§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñ¹ä ́´Ñ§µÒÃÒ§·Õè 11.1 

µÒÃÒ§·Õè 11.1 µÒÃÒ§à»ÃÕÂºà·ÕÂºáºº¨íÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ́ÇÂ Excel áÅÐDSS àªÔ§¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ 

áºº¨íÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨´ÇÂ Excel ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨àªÔ§¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ 

ÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ (Input) ÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ (Input) 

ÊÇ¹µÑÇàÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³«éíÒ (Resolve option) 

ÊÇ¹»ÃÐÁÇÅ¼Å (Process) ÊÇ¹¤íÒ¹Ç³ (Model and calculation) 

ÊÇ¹¼ÅÅÑ¾¸ (Output) ÊÇ¹¼ÅÅÑ¾¸ (Output) 

ÊÇ¹ÊÒÃºÑ (Index) Ë¹ÒáÃ¡ (Welcome) 

ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº (Document) äÁÁÕ¡ÅÒÇ¶Ö§à»¹ÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡¢Í§ DSS 

  ¨Ò¡µÒÃÒ§·Õè 11.1 ¨ÐàËç¹ä ́ÇÒÊÇ¹»ÃÐ¡Íº¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ́ÇÂ Excel ¹Ñé¹ÁÕ
¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅÍ§¡ÑºÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨àªÔ§¡ÃÐ´Ò¹¤íÒ¹Ç³ «Öè§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ä ́ÇÒ ã¹¡ÒÃÊÃÒ§
áºº¨íÒÅÍ§à¾×èÍãªÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨¹Ñé¹ ¤ÇÃÁÕâ¤Ã§ÊÃÒ§ËÅÑ¡ æ 3 ÊÇ¹ ä ́á¡  

 ÊÇ¹áÃ¡ ¤×ÍÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ·Õèãª¡íÒË¹´¤ÒµÑÇá»ÃµÒ§ æ ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
¡íÒË¹´¤Ò¤§·Õè·Õèãª¤íÒ¹Ç³ ËÃ×Í¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡  

 ÊÇ¹·ÕèÊÍ§ ¤×ÍÊÇ¹»ÃÐÁÇÅ¼Å «Öè§à»¹ÊÇ¹·Õèãªã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³áÅÐáºº í̈ÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹
ÁÑ¡¨ÐÍÒ§ÍÔ§¡Ñºáºº í̈ÒÅÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËàªÔ§»ÃÔÁÒ³·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ àª¹ µÑÇáººá¶Ç¤ÍÂ µÑÇáºº¢¹Ê§ à»¹µ¹  
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 ÊÇ¹ÊØ´·ÒÂ¤×ÍÊÇ¹¼ÅÅÑ¾¸ «Öè§à»¹ÊÇ¹·ÕèáÊ´§¼Å¨Ò¡¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ ÍÒ¨¨ÐáÊ´§¼Åã¹
ÃÙ»áºº¢Í§µÒÃÒ§ á¼¹ÀÙÁÔ ÃÙ»ÀÒ¾ ËÃ×ÍáÊ´§µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹¨Ò¡áºº í̈ÒÅÍ§à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ 

 ÊíÒËÃÑºÊÇ¹ÊÒÃºÑ ËÃ×Í Ë¹ÒáÃ¡¹Ñé¹ áÁ¨ÐäÁãªÍ§¤»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡áµà»¹ÊÔè§·Õè¤ÇÃÁÕ·Ñé§¹Õé
à¾×èÍÍ¸ÔºÒÂ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§áÅÐªÇÂ¹íÒ·Ò§¼Ùãªã¹¡ÒÃãª§Ò¹ ÍÒ¨¨Ðà»¹á¼¹§Ò¹áÂ¡µÒ§ËÒ¡ 
ËÃ×Í ÍÒ¨¨Ðà»¹Ë¹ÒµÒ§¨Ò¡¿ÍÃÁ¼Ùãª ËÃ×ÍàÁ¹Ù·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹à©¾ÒÐáºº í̈ÒÅÍ§ 

11.1.6. ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ·Õè¤ÇÃ¤íÒ¹Ö§¶Ö§ã¹¡ÒÃÊÃÒ§áºº¨íÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ́ÇÂ Excel 

- µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà¢Òã¨ã¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨·Õè¨Ð¹íÒÁÒãª¡Í¹ÊÃÒ§ã¹ 
Excel 

- µÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊÔè§·Õè¼ÙãªµÍ§¡ÒÃ àª¹ ¼ÅÅÑ¾¸·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ 

11.2. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 áºº¨íÒÅÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹ 

&  ÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§ µÍ§¡ÒÃà»´¡Ô¨¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¢ÒÂ¹Á ªÒ ¡Òá¿ áÅÐà¤Ã×èÍ§ ×́èÁËÅÒÂª¹Ô´ â´Â
à ̈Ò¢Í§ÃÒ¹µÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÇÒ¤ÇÃµÑé§ÃÒ¤Ò¢ÒÂà·ÒäÃ Ö̈§¨ÐàËÁÒÐÊÁ áÅÐÍÂÒ¡ÃÙÇÒ¨ÐµÍ§ÁÕÂÍ´¢ÒÂ
à·ÒäËÃ¨Ö§¨Ð¤ØÁ·Ø¹ â´Â»¨¨ØºÑ¹·Ò§ÃÒ¹»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¤Òãª¨ÒÂäÇ´Ñ§¹Õé 

µ¹·Ø¹¤§·Õè ( Fixed cost) µ¹·Ø¹¤§·Õè¤×Íµ¹·Ø¹·Õè¨ÐµÍ§ ̈ÒÂ äÁ¢Öé¹ÍÂÙ¡Ñº»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¢ÒÂ »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 

- ¤ÒàªÒ·Õè   à ×́Í¹ÅÐ   10,000  ºÒ· 

- à§Ô¹à ×́Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ  1 ¤¹æ ÅÐ      6,000 ºÒ· 

µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»Ã (Variable cost) µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»Ã ¤×Íµ¹·Ø¹·Õè¨Ðá»Ã¼Ñ¹ä»µÒÁÂÍ´¢ÒÂ  »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 

- µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁà©ÅÕèÂµÍá¡Çæ ÅÐ   15  ºÒ· 

- ¤ÒÀÒª¹Ð àª¹ á¡Ç ½Ò áÅÐËÅÍ´ à©ÅÕèÂá¡ÇÅÐ     5   ºÒ· 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤  à¾×èÍÊÃÒ§µÑÇáººã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹ ÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹ ¤¹ËÒÃÒ¤Ò¢ÒÂ ËÃ×Í 
í̈Ò¹Ç¹Ë¹ÇÂ¢ÒÂ µÒÁ¡íÒäÃÊØ· Ô̧·ÕèµÑé§äÇ â´Âãª Goal Seek áÅÐÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔà¾×èÍ í̈ÒÅÍ§¼Å¡íÒäÃ

¢Ò´·Ø¹ËÅÒÂ æ ¡Ã³Õ â´Âãª Scenario 

11.2.1. Application Overview and Model Development 

11.2.1.1. Inputs 

áº§à»¹ 3 ÊÇ¹ ¤×Í ÊÇ¹ÂÍ´¢ÒÂ ÊÇ¹µ¹·Ø¹¤§·Õè áÅÐÊÇ¹µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»Ã 

ÊÇ¹ÂÍ´¢ÒÂ »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ Ë¹ÇÂ¢ÒÂ áÅÐÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍá¡Ç 

ÊÇ¹µ¹·Ø¹¤§·Õè »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ ¤ÒàªÒ·Õè áÅÐ à§Ô¹à ×́Í¹ 

ÊÇ¹µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»Ã »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç áÅÐ¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç 

ÊÇ¹ Goal Seek »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ ¡íÒäÃ·ÕèµÍ§¡ÒÃ 
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11.2.1.2. Model and Calculations 

ÂÍ´¢ÒÂ  Ë¹ÇÂ¢ÒÂ x ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ  ¤ÒàªÒ·Õè + à§Ô¹à ×́Í¹ 

µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç + ¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç 

µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁ Ë¹ÇÂ¢ÒÂ x  µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ 

¡íÒäÃÊØ· Ô̧  ÂÍ´¢ÒÂ � µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ � µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁ 

Ø̈´¤ØÁ·Ø¹  µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ ÷ (ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ � µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ) 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË What-if â´Âãª à¤Ã×èÍ§Á×Í¢Í§ Excel 

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ â´ÂµÑé§¤Ò ¡íÒäÃ·ÕèµÍ§¡ÒÃ ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»¹à»ÒËÁÒÂ 
áÅÐãªà¤Ã×èÍ§Á×Í Goal Seek à»ÅÕèÂ¹¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ â´Âãª à¤Ã×èÍ§Á×Í Scenario Manager  

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ Sensitivity Analysis áºº 1 »¨ Ñ̈Â áÅÐ 2 »¨ Ñ̈Â â´Âãª
à¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table áÅÐ Chart 

11.2.1.3. Outputs 

áÊ´§ Ø̈´¤ØÁ·Ø¹ áÅÐáÊ´§¼Å¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ã¹ÃÙ»áºº §º¡íÒäÃ¢Ò´·Ø¹ 

ÂÍ´¢ÒÂ     x,xxx 

ËÑ¡ µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ   x,xxx 

ËÑ¡ µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁ  x,xxx x,xxx 

¡íÒäÃÊØ· Ô̧     x,xxx 

11.2.2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Worksheet 

  ÊÃÒ§ÊÁØ´§Ò¹ãËÁ à»ÅÕèÂ¹ª×èÍá¼¹§Ò¹à»¹ Welcome áÅÇ¾ÔÁ¾à¹×éÍËÒµÒÁÀÒ¾·Õè 11.1 

 
ÀÒ¾·Õè 11.1 á¼¹§Ò¹ Welcome 
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 Ñ̈´ÃÙ»áººãËÊÇÂ§ÒÁ áÅÐ¹íÒàÊ¹µÒÃÒ§áÅÐÊÇ¹ËÑÇÍÍ¡ â´Âä»·ÕèàÁ¹Ù View  áÅÐÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃàÅ×Í¡ 
Gridlines ¡Ñº Heading Ñ́§µÑÇÍÂÒ§ã¹ÀÒ¾·Õè 11.2 

 
ÀÒ¾·Õè 11.2 á¼¹§Ò¹ Welcome ·Õè Ñ̈´ÃÙ»áººáÅÇ 

 ÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ãËÁ µÑé§ª×èÍÇÒ “Data” ÊÃÒ§¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÃÍ¡¢ÍÁÙÅ â´Â¾ÔÁ¾¢Í¤ÇÒÁáÅÐ Ñ̈´ÃÙ»áººãË
àËÁ×Í¹µÒÁÀÒ¾·Õè 11.3 

 
ÀÒ¾·Õè 11.3 á¼¹§Ò¹ Data 
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 àÍÒàÊ¹µÒÃÒ§áÅÐÊÇ¹ËÑÇÍÍ¡ â´Âä»·ÕèàÁ¹Ù View  áÅÐÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃàÅ×Í¡ Gridlines ¡Ñº Heading  

 ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ãËÁ µÑé§ª×èÍÇÒ “Result” à¾×èÍ¤íÒ¹Ç³áÅÐáÊ´§¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË â´Â¾ÔÁ¾
¢Í¤ÇÒÁáÅÐ Ñ̈´ÃÙ»áººãËàËÁ×Í¹µÒÁÀÒ¾·Õè 11.4 áÅÇàÍÒàÊ¹µÒÃÒ§áÅÐÊÇ¹ËÑÇÍÍ¡ 

 
ÀÒ¾·Õè 11.4 á¼¹§Ò¹ Result 

11.2.3. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

  àÃÔèÁ¨Ò¡ÊÃÒ§ Hyperlink à¾×èÍàª×èÍÁâÂ§ Ë¹Ò Welcome à Input à Calculation 

and Output àInput 

  àÅ×Í¡à«ÅÅ B11 (àÃÔèÁµ¹) áÅÇä»·ÕèàÁ¹Ù Insert àÅ×Í¡ Hyperlink  ËÃ×Í ¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒ
àÅ×Í¡ Hyperlink áÅÇàÅ×Í¡ Place in this document àÅ×Í¡á¼¹§Ò¹  Data ¾ÔÁ¾ÃÐºØÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ C5 
µÒÁÀÒ¾·Õè 11.5 áÅÇ¤ÅÔ¡ OK 

 
ÀÒ¾·Õè 11.5 Ë¹ÒµÒ§á·Ã¡ Hyperlink 
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 ·íÒáººà ṌÂÇ¡Ñ¹¡Ñºá¼¹§Ò¹  Result à«ÅÅ B11 â´ÂÍÒ§ÍÔ§áººà ṌÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¢Í 11 áÅÐ 

à«ÅÅ B23 á¼¹§Ò¹ Data  â´ÂãËÍÒ§ÍÔ§ä»à«ÅÅ B11 á¼¹§Ò¹  Result 

11.2.4. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

  ¡ÒÃµÑé§ª×èÍà«ÅÅ ã¹á¼¹§Ò¹ Data  µÑé§ª×èÍà«ÅÅ C5, C6, C13, C21 â´Âãªª×èÍ¨Ò¡à«ÅÅ·Õè
ÍÂÙµÔ´¡Ñ¹·Ò§ ́Ò¹«ÒÂ 

  àÅ×Í¡ à«ÅÅ B5:C5, B6:C6, B13:C13, B21:C21 (ãª»ØÁ Ctrl ªÇÂã¹¡ÒÃàÅ×Í¡à«ÅÅ·ÕèäÁ
µÔ´¡Ñ¹) µÒÁÀÒ¾·Õè 11.6 

 
ÀÒ¾·Õè 11.6 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃàÅ×Í¡à«ÅÅà¾×èÍµÑé§ª×èÍ 

   áÅÇä»·ÕèàÁ¹Ù Formula áÅÐàÅ×Í¡ Create from selection àÅ×Í¡ Left Column µÒÁ 

ÀÒ¾·Õè 11.7 

 
ÀÒ¾·Õè 11.7 Ë¹ÒµÒ§ÊÃÒ§ª×èÍà«ÅÅ¨Ò¡ÊÇ¹·ÕèàÅ×Í¡ 
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  ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃª×èÍ·ÕèÊÃÒ§äÇ ä»·ÕèàÁ¹Ù Formula áÅÐàÅ×Í¡ Name Manager µÒÁÀÒ¾·Õè 11.8 
¨Ð»ÃÒ¡¯Ë¹ÒµÒ§ Ñ̈´¡ÒÃª×èÍµÒÁÀÒ¾·Õè 11.9  ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍº Ù́ª×èÍáÅÐªÇ§à«ÅÅ·ÕèµÑé§äÇ à¾ÔèÁ Åº á¡ä¢ 
ª×èÍáÅÐªÇ§ã¹ª×èÍä ́ã¹Ë¹Ò¨Í¹Õé 

 
ÀÒ¾·Õè 11.8 àÁ¹ÙµÑÇ¨Ñ´¡ÒÃª×èÍ 

 
ÀÒ¾·Õè 11.9 Ë¹ÒµÒ§µÑÇ Ñ̈´¡ÒÃª×èÍ 

 ¹íÒª×èÍ·ÕèÊÃÒ§äÇä»ÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ã¹ áÅÐá¼¹§Ò¹ Result «Öè§ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡ãªª×èÍ·ÕèµÑé§äÇä ́â´Â»ØÁ 
F3 ËÃ×Í¾ÔÁ¾ª×èÍÅ§ã¹à«ÅÅâ´ÂµÃ§   

 á¼¹§Ò¹ Data ÊÃÒ§ÊÙµÃã¹à«ÅÅµÍä»¹Õé µÒÁÀÒ¾·Õè 11.10 

à«ÅÅ C5 µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ  =¤ÒàªÒ·Õè + à§Ô¹à ×́Í¹ 

à«ÅÅ C6 µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ =µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç + ¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç 
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ÀÒ¾·Õè 11.10 ÊÙµÃá¼¹§Ò¹ Data 

 á¼¹§Ò¹ Result 

  à«ÅÅ D4 ÂÍ´¢ÒÂ  =Ë¹ÇÂ¢ÒÂ x ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

 à«ÅÅ C5 µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ  =µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ 

 à«ÅÅ C6 µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁ =Ë¹ÇÂ¢ÒÂ x  µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ 

 à«ÅÅ D6 µ¹·Ø¹ÃÇÁ  =µÑ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ + µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁ 

 à«ÅÅ D7 ¡íÒäÃÊØ· Ô̧  =ÂÍ´¢ÒÂ � µ¹·Ø¹ÃÇÁ 

 à«ÅÅ C9 Ø̈´¤ØÁ·Ø¹ =µ¹·Ø¹¤§·ÕèÃÇÁ÷(ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ � µ¹·Ø¹¼Ñ¹á»ÃÃÇÁµÍË¹ÇÂ) 

 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃàÃÕÂ¡ãªª×èÍ·ÕèµÑé§äÇ ́ÇÂ»ØÁ F3 ãË¤ÅÔ¡·Õèà«ÅÅ D4 áÅÇ¡´»ØÁ F3 º¹¤ÕÂºÍÃ´ ¨Ð»ÃÒ¡¯
Ë¹ÒµÒ§ÇÒ§ª×èÍ µÒÁÀÒ¾·Õè 11.11  Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õèª×èÍ "Ë¹ÇÂ¢ÒÂ" ¨Ð»ÃÒ¡¯ª×èÍã¹à»¹ÊÙµÃã¹à«ÅÅ D4 

¨Ò¡¹Ñé¹ ãÊà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ * áÅÇ ¡´»ØÁ F3 ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍàÅ×Í¡ª×èÍ "ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ" ¡´»ØÁ Enter àÁ×èÍÊÃÒ§
àÊÃç¨ 

 ·íÒÇÔ¸Õ¡ÒÃà ṌÂÇ¡Ñ¹ã¹à«ÅÅÍ×è¹ æ ã¹á¼¹§Ò¹ Result ¨Ðä ́ÊÙµÃµÒÁÀÒ¾·Õè 11.12 
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ÀÒ¾·Õè 11.11 ¡ÒÃãª»ØÁ F3 ÇÒ§ª×èÍà«ÅÅ 

 
ÀÒ¾·Õè 11.12 ÊÙµÃá¼¹§Ò¹ Result 

< ºÑ¹·Ö¡ä¿Åª×èÍ bep_model.xlsx 

11.3. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 áºº¨íÒÅÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁà»¹ä»ä´·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

11.3.1. Application Overview and Model Development 

  ÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§ µÍ§¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡Ô¨¡ÒÃâ´Â·íÒ¡ÒÃÂÒÂ·ÕèµÑé§ä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·ÕèãË¢Öé¹ ·Ñé§¹Õé
·ÕèµÑé§ãËÁäÁµÍ§àÊÕÂ¤Òà¢ÒÃÒÂà ×́Í¹æ ÅÐ 10,000 ºÒ· áµ¨íÒà»¹µÍ§·íÒ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§Ê¶Ò¹·Õè«Öè§¤Ò´ÇÒ
¨ÐµÍ§Å§·Ø¹»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÁÒ³ 200,000 ºÒ· â´Â¡Ùà§Ô¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃã¹ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ à ×́Í¹ÅÐ 0.5% à»¹
àÇÅÒ 12 à ×́Í¹ 

 â´Âä ́»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÂÍ´¢ÒÂáÅÐ¤Òãª¨ÒÂÅÇ§Ë¹ÒËÅÑ§¨Ò¡àÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹·ÕèµÑé§ãËÁäÇ´Ñ§¹Õé 

- à ×́Í¹áÃ¡  ¨ÐÁÕÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ í̈Ò¹Ç¹ 500 á¡Ç áÅÐ»ÃÑºÃÒ¤Ò¢ÒÂà»¹á¡ÇÅÐ 40 ºÒ· 

- à ×́Í¹¶Ñ´ æ ä» ÂÍ´¢ÒÂ¨ÐÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµà¾ÔèÁà ×́Í¹ÅÐ 20% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂà ×́Í¹¡Í¹ 

- µ¹·Ø¹¤Òà¤Ã×èÍ§ ×́èÁÂÑ§à·Òà ỐÁ ¤×Í á¡ÇÅÐ 15 ºÒ· áÅÐ¤ÒÀÒª¹Ðà©ÅÕèÂá¡ÇÅÐ  5   ºÒ· 

- ¤Ò ̈Ò§¾¹Ñ¡§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ 1 ¤¹ à§Ô¹à ×́Í¹ æ ÅÐ 6,000 ºÒ· áÅÐà¾ÔèÁà§Ô¹à ×́Í¹ãË¾¹Ñ¡§Ò¹¤¹
à ỐÁ¨Ò¡ 6,000 à»¹ 7,000 ºÒ· 

- ¤ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ àª¹ ¤Ò¹éíÒ ¤Òä¿ à¾ÔèÁ¢Öé¹ à ×́Í¹æ ÅÐ 1,000 ºÒ· 
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤  à¾×èÍÊÃÒ§µÑÇáººã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¼ÅµÍºá·¹·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ (NPV, IRR)  

 ¤¹ËÒÃÒ¤Ò¢ÒÂ µ¹·Ø¹µÍË¹ÇÂ ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ ·Õè¨ÐºÃÃÅØµÒÁ NPV ·ÕèµÑé§äÇ â´Âãª Goal Seek

 ÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔà¾×èÍ¼ÅµÍºá·¹·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ËÅÒÂ æ ¡Ã³Õ â´Âãª Scenario 

11.3.1.1. Inputs 

  áº§à»¹ 3 ÊÇ¹ ¤×Í ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ áÅÐ µ¹·Ø¹à§Ô¹·Ø¹ 

- ÊÇ¹¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ ÂÍ´¢ÒÂà ×́Í¹áÃ¡à¾ÔèÁ¢Öé¹ ÍÑµÃÒ¡ÒÃ
àµÔºâµ ¤ÒàªÒ·ÕèÅ´Å§ áÅÐÃÒÂä ́Í×è¹æ 

- ÊÇ¹¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ à§Ô¹Å§·Ø¹¤ÃÑé§áÃ¡ µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç ¤ÒÀÒª¹Ð
µÍá¡Ç à§Ô¹à ×́Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ¤ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤à¾ÔèÁ¢Öé¹ áÅÐ à§Ô¹Ê´ ̈ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹Í×è¹æ 

- ÊÇ¹µ¹·Ø¹à§Ô¹·Ø¹ »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙµÍ§Ç´ 

- Goal Seek »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ NPV ·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

11.3.1.2. Model and Calculations 

    Ñ̈´·íÒµÒÃÒ§¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´à¾×èÍãªã¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ â´Â
Ñ̈´·íÒà»¹ÃÒÂà ×́Í¹ à¹×èÍ§¨Ò¡à§Ô¹¡Ù¸¹Ò¤ÒÃ¤Ô´ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà»¹ÃÒÂà ×́Í¹áÅÐ¼Í¹ªíÒÃÐà»¹ÃÒÂà ×́Í¹ 
Ñ̈´·íÒ·Ñé§ÊÔé¹ 12 à ×́Í¹µÒÁÃÐÂÐàÇÅÒà§Ô¹¡Ùà¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐËÇÒ¨Ðä ́¼ÅµÍºá·¹¡Í¹ªíÒÃÐË¹ÕéÊÔ¹ËÁ´ËÃ×ÍäÁ 

â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ Ñ́§¹Õé 
Ë¹ÇÂ¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ à ×́Í¹ 1 à·Ò¡ÑºÂÍ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ  
à ×́Í¹µÍ æ ä» à·Ò¡Ñº ÂÍ´¢ÒÂ»¡Í¹Ë¹Ò x (1+ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ) 
ÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ë¹ÇÂ¢ÒÂà ×́Í¹¹Ñé¹æ x ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº ¼ÅÃÇÁ¨Ò¡¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº·Ñé§ËÁ´  
à§Ô¹Å§·Ø¹¤ÃÑé§áÃ¡ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹¡Ù¸¹Ò¤ÒÃ ÃÐºØã¹» 0 à·Ò¹Ñé¹ 

µ¹·Ø¹ÊÔ¹¤Òà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ë¹ÇÂ¢ÒÂà ×́Í¹¹Ñé¹æ x (µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç+¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç) 
ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ ¼ÅÃÇÁ¨Ò¡¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ·Ñé§ËÁ´ 

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº – ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ  µÑé§áµà ×́Í¹ 0 -12 

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊÐÊÁ ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊÐÊÁ»¡Í¹Ë¹Ò + ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô»»¨¨ØºÑ¹ 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË What-if â´Âãª à¤Ã×èÍ§Á×Í¢Í§ Excel 

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ â´ÂµÑé§¤Ò NPV ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»¹à»ÒËÁÒÂ áÅÐãªà¤Ã×èÍ§Á×Í 
Goal Seek à»ÅÕèÂ¹¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ â´Âãª à¤Ã×èÍ§Á×Í Scenario Manager  
- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ Sensitivity Analysis áºº 1 »¨¨ÑÂ áÅÐ 2 »¨¨ÑÂ â´Âãª

à¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table áÅÐ Chart 
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11.3.1.3. Outputs 

  µÒÃÒ§¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊÐÊÁ NPV áÅÐ IRR 

  áÊ´§¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ µÒÁµÒÃÒ§¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ Ñ́§¹Õé 

à§×èÍ¹ä¢ ¼ÅÅÑ¾ ̧ 

NPV > 0 ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ (NPV) à»¹ºÇ¡ àËÁÒÐÊÁµÍ¡ÒÃ
Å§·Ø¹ 

NPV <= 0 ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ (NPV) à»¹ÈÙ¹ÂËÃ×ÍµÔ´ÅºáÊ´§ÇÒ
äÁ¤ØÁ¤ÒµÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

IRR > ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹ (IRR) ÁÒ¡¡ÇÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù àËÁÒÐÊÁµÍ¡ÒÃ
Å§·Ø¹ 

IRR <= ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂ
à§Ô¹¡Ù 

ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹ (IRR) ¹ÍÂ¡ÇÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù áÊ´§ÇÒäÁ¤ØÁ¤Ò
µÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

11.3.2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Worksheet 

  àÃÔèÁ¨Ò¡ÊÃÒ§ÊÁØ´§Ò¹ãËÁ ÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ 3 á¼¹§Ò¹ à¾×èÍãªà»¹ Welcome sheet, 
Input and Output sheet áÅÐ Calculation sheet â´ÂµÑé§ª×èÍà»¹ Welcome Input and Output  
áÅÐ Calculation µÒÁÅíÒ Ñ́º 

  ¾ÔÁ¾à¹×éÍËÒã¹áµÅÐá¼¹§Ò¹µÒÁÀÒ¾·Õè 11.13 ¶Ö§ ÀÒ¾·Õè 11.16 â´ÂÂÑ§äÁµÍ§ãÊÊÙµÃ
¤íÒ¹Ç³ áÅÇ Ñ̈´ÃÙ»áººãËÊÇÂ§ÒÁ áÅÐàÍÒàÊ¹µÒÃÒ§áÅÐÊÇ¹ËÑÇÍÍ¡ 

 
ÀÒ¾·Õè 11.13 á¼¹§Ò¹ Welcome 
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ÀÒ¾·Õè 11.14 á¼¹§Ò¹ Input and Output 

 
ÀÒ¾·Õè 11.15 á¼¹§Ò¹ Calculation ÊÇ¹«ÒÂ 
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ÀÒ¾·Õè 11.16 á¼¹§Ò¹ Calculation ÊÇ¹¢ÇÒ 

11.3.3. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

  ÊÃÒ§ Hyperlink à¾×èÍàª×èÍÁâÂ§  

 ¨Ò¡Ë¹Ò Welcome à Input and Output  

 ¨Ò¡Ë¹Ò Input and Output à Calculation áÅÐ Ë¹Ò Welcome  

 ¨Ò¡Ë¹Ò Calculation à Input and Output áÅÐ Ë¹Ò Welcome 

11.3.4. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

  µÑé§ª×èÍà«ÅÅ ã¹á¼¹§Ò¹ Input and Output µÑé§ª×èÍà«ÅÅ C5:C9, C12:C17, C20, G5:G7 

â´Âãªª×èÍ¨Ò¡à«ÅÅ·ÕèÍÂÙµÔ´¡Ñ¹·Ò§ ́Ò¹«ÒÂ 

  ¹íÒª×èÍ·ÕèÊÃÒ§äÇä»ÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ã¹á¼¹§Ò¹ Calculatoin «Öè§ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡ãªª×èÍ·ÕèµÑé§äÇ
ä ́â´Â»ØÁ F3 ËÃ×Í¾ÔÁ¾ª×èÍÅ§ã¹à«ÅÅâ´ÂµÃ§  â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé 

  Ë¹ÇÂ¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ à ×́Í¹ 1 à·Ò¡ÑºÂÍ´»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ  
 à ×́Í¹µÍ æ ä» à·Ò¡Ñº ÂÍ´¢ÒÂ»¡Í¹Ë¹Ò x (1+ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ) 
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ÂÍ´¢ÒÂà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ë¹ÇÂ¢ÒÂà ×́Í¹¹Ñé¹æ x ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº ¼ÅÃÇÁ¨Ò¡¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº·Ñé§ËÁ´  
à§Ô¹Å§·Ø¹¤ÃÑé§áÃ¡ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹¡Ù¸¹Ò¤ÒÃ ÃÐºØã¹» 0 à·Ò¹Ñé¹ 

µ¹·Ø¹ÊÔ¹¤Òà¾ÔèÁ¢Öé¹ Ë¹ÇÂ¢ÒÂà ×́Í¹¹Ñé¹æ x (µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç+¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç) 
ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ ¼ÅÃÇÁ¨Ò¡¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ·Ñé§ËÁ´ 

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÃÑº – ÃÇÁ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ ̈ÒÂ  µÑé§áµà ×́Í¹ 0 -12 

¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊÐÊÁ ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊÐÊÁ»¡Í¹Ë¹Ò + ¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ÊØ·¸Ô»»¨¨ØºÑ¹ 

 

 
ÀÒ¾·Õè 11.17 ÊÙµÃá¼¹§Ò¹ Calculation 

< ºÑ¹·Ö¡ä¿Åª×èÍ feasiblity_model.xlsx 

11.4. º·ÊÃØ» 

 ¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ ́ÇÂ Excel ¹Ñ¹¨ÐµÍ§ÁÕÊÇ¹»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤Ñ ¤×Í ÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ 
à¾×èÍãª¡ÃÍ¡áÅÐà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢ÍÁÙÅä ́µÒÁµÍ§¡ÒÃâ´ÂäÁµÍ§ÊÃÒ§ÊÙµÃãËÁ ÊÇ¹»ÃÐÁÇÅ¼Å ·Õè¤ÇÃáÂ¡
¨Ò¡ÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅÍÂÒ§ªÑ´à¨¹áÅÐÍÒ§ÍÔ§¤Ò¨Ò¡ÊÇ¹¹íÒà¢Ò¢Í§¢ÍÁÙÅÁÒãªã¹ÊÙµÃ ÊÇ¹¼ÅÅÑ¾¸ ·Õè
ÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁËÃ×ÍáÂ¡¡ÑºÊÇ¹»ÃÐÁÇÅ¼Åä ́ ÊÇ¹ÊÒÃºÑà¾×èÍãª¹íÒ·Ò§¼Ùãªä»ÂÑ§ÊÇ¹µÒ§ æ ÊÇ¹àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íºà¾×èÍÍ¸ÔºÒÂ¡ÒÃãªáºº í̈ÒÅÍ§ ¶Ò¾Ñ²¹Òáºº í̈ÒÅÍ§ä ́â¤Ã§ÊÃÒ§µÒÁ·Õè¡íÒË¹´¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»
ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ä ́ÍÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾«Öè§¨ÐÍ¸ÔºÒÂã¹º·¶Ñ´ä» 
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áºº½¡ËÑ´·ÒÂº· 

¨§ÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊÑè§«×éÍ·Õè»ÃÐËÂÑ´·ÕèÊØ´ (EOQ) â´Âãª¢ÍÁÙÅµÍä»¹Õé 

Application Overview and Model Development 

Inputs ÂÍ´¢ÒÂ  Ë¹ÇÂà»¹ ¶ÇÂ     
 µ¹·Ø¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍµÍ¤ÃÑé§ Ë¹ÇÂà»¹ ºÒ· 

 µ¹·Ø¹à¡çºÃÑ¡ÉÒµÍ¶ÇÂ Ë¹ÇÂà»¹ ºÒ· 

Model and Calculations 

  
 D = ÂÍ´¢ÒÂ    O = µ¹·Ø¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍµÍ¤ÃÑé§ C = µ¹·Ø¹à¡çºÃÑ¡ÉÒµÍË¹ÇÂ 

Outputs   áÊ´§¤Ò EOQ 

Worksheets »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 2 á¼¹§Ò¹      

Welcome sheet á¹Ð¹íÒâ»Ãá¡ÃÁ µÑé§ª×èÍá¼¹§Ò¹ÇÒ �Welcome�    

 
Input Calculation áÅÐ Output sheet  áÊ´§ÍÂÙÃÇÁ¡Ñ¹à¹×èÍ§¨Ò¡¢ÍÁÙÅÁÕäÁÁÒ¡áÅÐ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³äÁ

«Ñº«Í¹ µÑé§ª×èÍá¼¹§Ò¹ÇÒ �EOQ�   

 

User Interface   ãËÁÕÅÔê§àª×èÍÁµÍ ¨Ò¡Ë¹Ò Welcome à EOQ ·Ø¡á¼¹§Ò¹ Ñ̈´ÃÙ»áººãËÊÇÂ§ÒÁ  

Procedures  ¡íÒË¹´µÑÇá»Ã Input áÅÐ Output ·Ñé§ËÁ´ (ÂÍ´¢ÒÂ, µ¹·Ø¹¡ÒÃÊÑè§«×éÍµÍ¤ÃÑé§, µ¹·Ø¹

à¡çºÃÑ¡ÉÒµÍ¶ÇÂ, EOQ) ́ÇÂ¡ÒÃµÑé§ª×èÍà«ÅÅ¨Ò¡à«ÅÅ·ÕèÍÂÙµÔ´¡Ñ¹ ÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ã¹ Input  

Calculation and Output sheet ¤íÒ¹Ç³ EOQ µÒÁÊÙµÃ  â´Âãª¿§¡ªÑè¹ SQRT() ã¹¡ÒÃËÒ¤ÒÃÒ¡·ÕèÊÍ§
¢Í§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³  
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á¼¹ºÃÔËÒÃ¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ í̈ÒÇÔªÒº··Õè 12 

 

ËÑÇ¢Íà¹×éÍËÒ»ÃÐ¨íÒº· 

1. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨áºº What-ifs  
2. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªà¤Ã×èÍ§Á×Í¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ (Goal seek) ¢Í§ Microsoft Excel  
3. ¡ÒÃÊÃÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ùãªà¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂâ´Âãª VBA  
4. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªà¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) ¢Í§ Microsoft Excel 

5. ¡ÒÃÊÃÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ùãªà¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔâ´Âãª VBA  
6. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãªà¤Ã×èÍ§Á×ÍµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ (Data Tables) ¢Í§ Microsoft Excel 

7. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãª¡Ñº¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹ 

8. ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãª¡Ñº¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁà»¹ä»ä ́¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤àªÔ§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 

1. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒ·ÃÒºÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨áºº What-ifs 
2. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕÊÒÁÒÃ¶¹íÒà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂÁÒÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹

·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ä ́ 
3. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ùãªà¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐË¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂâ´Âãª VBA ä ́ 
4. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕÊÒÁÒÃ¶¹íÒà¤Ã×èÍ§Á×ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔÁÒÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹

·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ä ́ 
5. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§Ë¹Ò¨Í¼Ùãªà¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔâ´Âãª VBA ä ́ 
6. à¾×èÍãË¼ÙÈÖ¡ÉÒÁÕÊÒÁÒÃ¶¹íÒà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅÁÒÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹·Ò§

¸ØÃ¡Ô¨ä ́ 
 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹»ÃÐ¨íÒº· 

31. ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

32. ºÃÃÂÒÂáÅÐÂ¡µÑÇÍÂÒ§ â´Âãªâ»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

33. ¶ÒÁµÍºã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

34. »¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁà»¹µÑÇÍÂÒ§Ë¹ÒªÑé¹àÃÕÂ¹ 

35. ½¡»¯ÔºÑµÔ¡Ñºâ»Ãá¡ÃÁ 
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Ê×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ 

42. àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ 

43. â»Ãá¡ÃÁ¹íÒàÊ¹Í 

44. ä¿ÅµÑÇÍÂÒ§ 
45. Microsoft Excel 

 

¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 

34. ÊÑ§à¡µ¨Ò¡¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ áÅÐ¡ÒÃÃÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

35. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ½¡» Ô̄ºÑµÔã¹ªÑé¹àÃÕÂ¹ 

36. »ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº»¯ÔºÑµÔ 
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º··Õè 12 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË What-ifs ´ÇÂ Microsoft Excel 

 

 ¨Ò¡áºº í̈ÒÅÍ§·Õè¾Ñ²¹Ò¢Öé¹ã¨º··Õè 11 ÊÒÁÒÃ¶¹íÒÁÒãªã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËà¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨
ä ́â´Âãª¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs ·ÕèàËÁÒÐ¡Ñº»ÃÐàÀ·áºº í̈ÒÅÍ§à¾×èÍ¤¹ËÒ·Ò§àÅ×Í¡·Õè Ṍ·ÕèÊØ´â´Âãª
ÊÙµÃ áºº¨íÒÅÍ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ áÅÐáºº¨íÒÅÍ§·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ã¹º·¹Õé¨Ö§à»¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µãª¤ÇÒÁÃÙàÃ×èÍ§¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò DSS ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òáºº í̈ÒÅÍ§ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¼Ùãª ÁÒãªã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³
·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä ́¡Í¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨ 

12.1. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs 

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs à»¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË·Õè Ñ̈´ÍÂÙã¹áºº í̈ÒÅÍ§»ÃÐàÀ·Í×è¹ æ àª¹ áºº í̈ÒÅÍ§
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ «Öè§àËÁÒÐ¡Ñº¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹ã¨â´Âãª Microsoft Excel àª¹ áºº í̈ÒÅÍ§·Õè
ÊÃÒ§¢Öé¹ã¹º··Õè 11 áºº í̈ÒÅÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹ à»¹¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³à¾×èÍ¤Ò´¡ÒÃ³¼Å¡íÒäÃ¨Ò¡
¡ÒÃ·íÒ¸ØÃ¡Ô¨«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁäÁá¹¹Í¹ Ñ́§¹Ñé¹¼ÙÇÔà¤ÃÒÐËÍÒ¨µÍ§¡ÒÃÊÁÁµÔÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·Õè¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òà»ÅÕèÂ¹ä»
ã¹ÃÙ»áººµÒ§ æ à¾×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¼Å¡íÒäÃ·Õèà»ÅÕèÂ¹ä»µÒÁ¢ÍÁÙÅ à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔà¤ÃÒÐË What-ifs ã¹ Excel 

áº§à»¹ 3 »ÃÐàÀ· ¤×Í  

- ¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ (Goal Seek) 

- Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) 

- ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ (Data Table) 

 ¡ÒÃãªà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs ã¹ Excel ¹Ñé¹ í̈Òà»¹µÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃÒ§áºº í̈ÒÅÍ§·ÕèÁÕ
¡ÒÃáº§ÊÇ¹¡ÒÃ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅÍÂÒ§ªÑ´à¨¹ áÅÐà»¹¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·ÕèÍÒ§ÍÔ§¤ÒÁÒ¨Ò¡¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò¹Ñé¹ Ñ́§
µÑÇÍÂÒ§ã¹º··Õè 11 äÁàª¹¹Ñé¹¨ÐäÁÊÒÁÒÃ¶ãªà¤Ã×èÍ§Á×Íª¹Ô´¹Õéä ́ 

< ä¿Å»ÃÐ¡Íºã¹º·¹Õéª×èÍ bep_model.xlsx áÅÐ feasiblity_model.xlsm 

12.2. ¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ (Goal Seek) 

 Goal Seek ËÃ×Í¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèãªà»ÅÕèÂ¹¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèàÅ×Í¡â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ 
áÅÐ¹íÒä»¤íÒ¹Ç³ã¹ÊÙµÃ¨¹¡ÇÒ¨Ðä ́¼ÅÅÑ¾ ̧µÒÁà»ÒËÁÒÂ·ÕèÃÐºØäÇ  

 Â¡µÑÇÍÂÒ§ àª¹ ÁÕÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ ¶Ò¤Ò X=2 áÅÐ¤Ò Y=3  ¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡ÊÙµÃ X + Y = 5 ¡ÒÃ¤¹ËÒ
à»ÒËÁÒÂ¤×Í¡ÒÃ¡íÒË¹´à»ÒËÁÒÂ¢Í§¼ÅÅÑ¾ ̧ÇÒ ¶ÒµÍ§¡ÒÃ¼ÅÅÑ¾¸à»¹ 10 ¨ÐµÍ§à»ÅÕèÂ¹¤Ò X à»¹à·Òã´ 
¨Ò¡µÑÇÍÂÒ§ÊÒÁÒÃ¶ËÒ¤íÒµÍºã¹ã¨ä ́ÇÒ X µÍ§ÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº 7 áµ¶Òà»¹áºº¨íÒÅÍ§·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³·Õè
«Ñº«Í¹ÁÒ¡¡ÇÒ¹Õé¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ÂÍ¹¡ÅÑºàª¹¹Õé¨ÐàÊÕÂàÇÅÒáÅÐÁÕâÍ¡ÒÊ¼Ô´¾ÅÒ´ÊÙ§ Ö̈§à»¹·ÕèÁÒ¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í
¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ ́ÇÂ Goal Seek 
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 à¤Ã×èÍ§Á×Í Goal Seek ÁÕ¡ÒÃãª§Ò¹ Ñ́§¹Õé 

 
ÀÒ¾·Õè 12.1 Ë¹ÒµÒ§ Goal Seek 

Set cell:  ¤×Í à«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃµÑé§¤Ò·Õèà»¹à»ÒËÁÒÂ  
  «Öè§µÍ§à»¹à«ÅÅ·Õèä ́¼ÅÅÑ¾ ̧ÁÒ¨Ò¡ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ 

To value:  ¤×Í ¤Òà»ÒËÁÒÂ¢Í§¼ÅÑ¾¸·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

By changing cell:  ¤×Í à«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤Òà¾×èÍãËä ́µÒÁà»ÒËÁÒÂ «Öè§à«ÅÅ¹Õé
¨ÐµÍ§¶Ù¡ãªà»¹ÊÇ¹Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ãËä ́à«ÅÅ·Õèãªã¹¡ÒÃ Set cell 

 ¨Ò¡µÑÇÍÂÒ§ Set cell: ¨ÐµÍ§à»¹à«ÅÅ·ÕèÁÕÊÙµÃ X+Y  ËÃ×Í ÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ·ÕèÁÕÊÙµÃ¹Õé  To value: ¤×Í
¤Ò 10 ·Õèà»¹à»ÒËÁÒÂ·ÕèµÍ§¡ÒÃ By changing cell: ¨ÐµÍ§à»¹à«ÅÅ·Õèà¡çº¤Ò X äÇ áÅÐ Excel ¨Ð
¤íÒ¹Ç³ËÒ¤Ò X ·Õè·íÒãË¤Ò¨Ò¡ÊÙµÃ X+Y ã¡Åà¤ÕÂ§ËÃ×ÍµÃ§¡Ñºà»ÒËÁÒÂ·ÕèÊØ´ Ñ́§ 

 
ÀÒ¾·Õè 12.2 µÑÇÍÂÒ§¡ÒÃãª Goal Seek 
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12.2.1. ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ ́ÇÂ Goal Seek 

  ¨Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) à»´ä¿Å bep_model.xlsx ã¹á¼¹§Ò¹ Data ãËà¾ÔèÁ¢Í¤ÇÒÁà¾×èÍ¹íÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧¨Ò¡á¼¹§Ò¹ Result 

ÁÒáÊ´§µÒÁÀÒ¾·Õè 12.3 â´ÂãË G4 = Result!D7 

 
ÀÒ¾·Õè 12.3 ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ¢ÒÁá¼¹§Ò¹ 

2) ¶ÒÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§ ÍÂÒ¡ÃÙÇÒ µÍ§¡ÒÃ¡íÒäÃ 50,000 ºÒ· ¤ÇÃ¨ÐµÍ§¢ÒÂãËä ́¡Õèá¡Ç ÊÒÁÒÃ¶ãª
à¤Ã×èÍ§Á×Í Goal Seek ã¹¡ÅØÁà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË What-if 

3) àÅ×Í¡à«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃµÑé§ãËà»¹à»ÒËÁÒÂ ã¹·Õè¹Õé¤×Í G4 ·Õèà»¹¢ÍÁÙÅ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 
4) ä»·ÕèàÁ¹Ù Data > What-if Analysis > Goal Seek… µÒÁÀÒ¾·Õè 12.4 

 
ÀÒ¾·Õè 12.4 à¤Ã×èÍ§Á×Í Goal Seek 

5) ¨Ò¡Ë¹ÒµÒ§  Goal Seek  ãËãÊ¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 12.5 

 
ÀÒ¾·Õè 12.5 ¡ÒÃµÑé§¤Ò Goal Seek 
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6) ¤ÅÔ¡µ¡Å§ à«ÅÅ·ÕèµÑé§¤ÒäÇ¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.6 

 
ÀÒ¾·Õè 12.6 ¼ÅÅÑ¾ ̧¨Ò¡¡ÒÃ·íÒ Goal Seek 

7) ¶Ò¤ÅÔ¡µ¡Å§ Excel ¨Ðà¡çº¤ÒãËÁäÇ ¶Ò¤ÅÔ¡ Â¡àÅÔ¡ Excel ¨ÐáÊ´§¤Òà ỐÁ¡Í¹¡ÒÃ·íÒ Goal Seek 

 ·Ñé§¹Õé¢Í í̈Ò¡Ñ´¢Í§ Goal Seek ¤×Í ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹¤ÒµÑÇá»Ãä ́à¾ÕÂ§¤Òà ṌÂÇ ¶ÒÁÕµÑÇá»Ã·ÕèµÍ§¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§¤ÒÁÒ¡¡ÇÒ¹Õé µÍ§ãª Solver add-in á·¹ 

12.3. Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) 

 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) à»¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔà¤ÃÒÐË What-if ·ÕèãªÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË
¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ (Sensitivity analysis) ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¼ÅÅÑ¾¸àÁ×èÍÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·Õè·íÒãË¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò
à»ÅÕèÂ¹ä» àÁ×èÍµÍ§¡ÒÃ·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢ÒÁÒ¡¡ÇÒË¹Õè§ÍÂÒ§ «Öè§ Goal Seek äÁÊÒÁÒÃ¶·íÒä ́ â´Â
à¤Ã×èÍ§Á×Í¹Õé¨ÐÍ¹ØÒµãËàÅ×Í¡¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òä ́µÑé§áµ 1 ª¹Ô´ ¶Ö§ 32 ª¹Ô´ à¾×èÍÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ 
â´Â·ÕèÊÒÁÒÃ¶µÑé§ª×èÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ à¾ÔèÁ Åº á¡ä¢ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ä ́ áÅÐã¹áµÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ¤Ò·Õè
¤Ò´ÇÒ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¹Ñé¹ä ́ â´Â·Õèà¤Ã×èÍ§Á×Í¹Õé¨Ð Ñ̈´·íÒÃÒÂ§Ò¹à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢ÒáÅÐ
¼ÅÅÑ¾ ̧¢Í§áµÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇãËÍÑµâ¹ÁÑµÔ Ñ́§ÀÒ¾·Õè 12.7 

 
ÀÒ¾·Õè 12.7 µÑÇÍÂÒ§ÃÒÂ§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 
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 ¨Ò¡ÀÒ¾·Õè 12.7 ¨ÐàËç¹ÇÒ Excel ÊÃÒ§µÒÃÒ§·ÕèÁÕ¢Í¤ÇÒÁ»ÒÂª×èÍ¢Í§¢ÍÁÙÅãËÍÑµâ¹ÁÑµÔ ·Ñé§¹Õé¨Ð
ÊÒÁÒÃ¶·íÒä ́¡çµÍàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃµÑé§ª×èÍà«ÅÅãËà»¹¢Í¤ÇÒÁ¡Í¹ äÁàª¹¹Ñé¹ µÒÃÒ§ÊÃØ»·ÕèÊÃÒ§ªÖé¹¨ÐãÊ¢Í¤ÇÒÁ
à»¹ª×èÍ¡ÒÃÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ àª¹ A5 á·¹·Õè¢Í¤ÇÒÁ ·º·Ç¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃµÑé§ª×èÍà«ÅÅã¹º··Õè 11 

 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔµÒ§ æ ¨Ð¶Ù¡ Ñ̈´¡ÒÃ¼Ò¹ Scenario Manager Ñ́§ÀÒ¾·Õè 12.8 «Öè§ÁÕÍ§¤»ÃÐ¡Íº
Ñ́§¹Õé 

 
ÀÒ¾·Õè 12.8 Ë¹ÒµÒ§ Scenario Manager 

· »ØÁ Add…   ÊíÒËÃÑºà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ 

· »ØÁ Delete…  ÊíÒËÃÑºÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇ 

· »ØÁ Edit,,,   ÊíÒËÃÑºá¡ä¢Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇ àª¹ ¤Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ 

· »ØÁ Merge…  ÊíÒËÃÑºÃÇÁÊ¶Ò³¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇã¹ÊÇ¹Í×è¹ 

· »ØÁ Summary…  ÊíÒËÃÑºÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ 

· »ØÁ Show…  ÊíÒËÃÑºáÊ´§¤Ò¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèµÑé§äÇã¹áºº í̈ÒÅÍ§  

12.3.1. ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ´ÇÂ Scenario Manager   

   ̈ Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ¶ÒÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§µÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¨Ò¡
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèäÁá¹¹Í¹¢Í§¡ÒÃµÑé§ÃÒ¤Ò¢ÒÂáÅÐÃÒ¤Òµ¹·Ø¹ â´ÂÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 3 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ ¤×Í 
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÃÒ¤ÒµèíÒ µ¹·Ø¹µèíÒ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÃÒ¤ÒÊÙ§ µ¹·Ø¹µèíÒ áÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÃÒ¤ÒÊÙ§ µ¹·Ø¹ÊÙ§ 
«Öè§áµÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò 6 ª¹Ô´ ¤×Í ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ Ë¹ÇÂ¢ÒÂ ¤ÒàªÒ·Õè 
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à§Ô¹à ×́Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹ µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç áÅÐ¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç â´Â¼ÅÅÑ¾¸·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº¤×Í ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 
µÒÁµÒÃÒ§·Õè 12.1 

µÒÃÒ§·Õè 12.1 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ¢Í§ÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§ 

 Scenario Name ÃÒ¤ÒµèíÒ µ¹·Ø¹µèíÒ ÃÒ¤ÒÊÙ§ µ¹·Ø¹µèíÒ ÃÒ¤ÒÊÙ§ µ¹·Ø¹ÊÙ§ 

Changing Cells: Values Values Values 

ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 35 60 65 

Ë¹ÇÂ¢ÒÂ 1,000 500 300 

¤ÒàªÒ·Õè 10,000 12,000 18,000 

à§Ô¹à´×Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹ 6,000 7,000 12,000 

µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç 25 30 35 

¤ÒÀÒª¹ÐµÍá¡Ç 4 5 8 

resultCells: ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 
 

¨Ò¡¢ÍÁÙÅã¹µÒÃÒ§·Õè 12.1 ÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÒÃÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ ä ́µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) ä»·ÕèàÁ¹Ù Data > What-if Analysis àÅ×Í¡ Scenario Manager ¨Ðà»´Ë¹ÒµÒ§¢Öé¹ÁÒµÒÁÀÒ¾·Õè 12.9 

 
ÀÒ¾·Õè 12.9 Ë¹ÒµÒ§ Scenario Manager ·ÕèÂÑ§äÁà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ 
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2) ¤ÅÔ¡»ØÁ Add à¾×èÍà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ à¾ÔèÁª×èÍ áÅÐà«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃá¡ä¢ áÅÇ¤ÅÔ¡ OK µÒÁÀÒ¾·Õè 
12.10 

 
ÀÒ¾·Õè 12.10 ¡ÒÃà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ 

3) á¡ä¢µÑÇàÅ¢ãËµÃ§µÒÁµÒÃÒ§·Õè 12.1  Ñ́§ÀÒ¾·Õè 12.11  

 
ÀÒ¾·Õè 12.11 ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤Òã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ 

4) àÁ×èÍ¡ÃÍ¡¤Ãº¶Ç¹áÅÇãË¤ÅÔ¡ Add à¾×èÍà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³¶Ñ´ä» µÒÁÀÒ¾·Õè 12.12 
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ÀÒ¾·Õè 12.12 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 

5) àÁ×èÍà¾ÔèÁ¤Ãº·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÇãË¡´»ØÁ OK à¾×èÍ¡ÅÑºÁÒË¹Ò Scenario Manager áÅÇ¤ÅÔ¡»ØÁ 
Summary à¾×èÍÊÃØ»¢ÍÁÙÅ·ÕèÊÃÒ§·Ñé§ËÁ´ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.13 

 
ÀÒ¾·Õè 12.13 Ë¹ÒµÒ§ Scenario Manager ·Õèà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÇ 
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6) ã¹ Result Cells ¤ÅÔ¡àÅ×Í¡à«ÅÅ G4 ËÃ×Íà«ÅÅ·ÕèÁÕÊÙµÃËÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ à¾×èÍãªà»¹¼ÅÅÑ¾ ̧¢Í§áµÅÐ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.14 

 
ÀÒ¾·Õè 12.14 Ë¹ÒµÒ§ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ 

7) àÁ×èÍ¤ÅÔ¡»ØÁ OK Excel ¨Ð·íÒ¡ÒÃÊÃÒ§á¼¹§Ò¹ãËÁà¾×èÍáÊ´§ÊÃØ»Ê¶Ò³¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ µÒÁ
ÀÒ¾·Õè 12.15 

 
ÀÒ¾·Õè 12.15 á¼¹§Ò¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔÊÃÒ§¨Ò¡à¤Ã×èÍ§Á×Í Scenario Manager 

 ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ·Õè¤ÇÃ·ÃÒºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃãª Scenario Manager 

· à«ÅÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢Í§·Ñé§ËÁ´ ·Ñé§à«ÅÅ·Õèà»ÅÕèÂ¹¤Ò Changing Cells áÅÐà«ÅÅ¼ÅÅÑ¾¸ Result 

Cells  µÍ§ÁÕ¡ÒÃµÑé§ª×èÍà«ÅÅäÇ¡Í¹ äÁàª¹¹Ñé¹ã¹á¼¹§Ò¹ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ¨ÐáÊ´§à»¹
ª×èÍà«ÅÅµÒÁ»¡µÔá·¹ àª¹ $G$5 

· Ë¹Öè§á¼¹§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÁÕ Scenario ä ́à¾ÕÂ§Ë¹Öè§ÍÑ¹à·Ò¹Ñé¹ Ñ́§¹Ñé¹ÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§ä ́ËÅÒÂ æ á¼¹
§Ò¹ã¹ä¿Åà ṌÂÇ¡Ñ¹ 

· à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ Result Cells áÅÐ à«ÅÅ·Õèà»ÅÕèÂ¹¤Ò Changing Cells µÍ§ÍÂÙã¹á¼¹§Ò¹
à ṌÂÇ¡Ñºá¼¹§Ò¹·ÕèÁÕ Scenario Manager 
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12.4. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ´ÇÂµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ (Data Table) 

 µÒÃÒ§¢ÍÁÙÅã¹ËÑÇ¢Í¹ÕéäÁãªµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ ṌÂÇ¡Ñº¡Ñºº··Õè 5 µÒÃÒ§¢ÍÁÙÅã¹º··Õè 5 ¹Ñé¹ Excel ãªª×èÍ
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇÒ DataTable à»¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃªÇ§¢Í§à«ÅÅ·Õèà¡çº¢ÍÁÙÅãËÍÂÙã¹ÃÙ»áººµÒÃÒ§°Ò¹¢ÍÁÙÅ 
ÊÇ¹µÒÃÒ§¢ÍÁÙÅã¹º·¹Õé¹Ñé¹ Excel ãªª×èÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇÒ Data Table «Öè§à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í What-ifs ÊíÒËÃÑº
ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ â´ÂãªÇÔ¸Õ¡ÒÃ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òàª¹à ṌÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ Simulation ¤×Í ̈ íÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ
¹íÒà¢Òà»¹ í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡áÅÇ¹íÒ¼ÅÅÑ¾¸ÁÒÊÃÒ§à»¹á¼¹ÀÙÁÔ¡ÃÐ¨ÒÂà¾×èÍ Ù́¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
àÁ×èÍ¢ÍÁÙÅà»ÅÕèÂ¹ä» «Öè§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ ́ÇÂµÒÃÒ§¢ÍÁÙÅ ÁÕ 2 ÃÙ»áºº¤×Í ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáººµÑÇ
á»Ãà ṌÂÇ áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáººÊÍ§µÑÇá»Ã  

 
ÀÒ¾·Õè 12.16 à¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table 

 ¨Ò¡ÀÒ¾·Õè 12.16 áÊ´§Ë¹ÒµÒ§à¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table »ÃÐ¡Íº ́ÇÂ 

  Row input cell: ª×èÍà«ÅÅ·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·Õè¨íÒÅÍ§ÍÂÙã¹á¹Ç¹Í¹ËÃ×Íá¶Ç 

  Column input cell: ª×èÍà«ÅÅ·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·Õè¨íÒÅÍ§ÍÂÙã¹á¹ÇµÑé§ËÃ×Í¤ÍÅÑÁ¹ 

 ÊÒÁÒÃ¶ãÊà¾ÕÂ§ªÍ§ã´ªÍ§Ë¹Öè§àÁ×èÍ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ ́ÇÂµÑÇá»Ãà ṌÂÇ ËÃ×ÍãÊ·Ñé§ÊÍ§ªÍ§¶Ò í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ
́ÇÂÊÍ§µÑÇá»Ã 

 ¡ÒÃ·íÒ Data Table ¨ÐµÍ§àµÃÕÂÁ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ¡Í¹¡ÒÃàÃÕÂ¡ãªà¤Ã×èÍ§Á×Íã¹ÃÙ»áºº µÍä»¹Õé 

- ¡Ã³Õãª Row input cell 

    ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·Õè¨íÒÅÍ§äÇµÍ§ÍÂÙã¹á¹Ç¹Í¹á¶ÇáÃ¡à·Ò¹Ñé¹ â´Â·ÕèäÁÁÕËÑÇá¶Ç 

    á¶Ç¶Ñ´ÁÒà»¹á¶Ç·ÕèáÊ´§¼ÅÅÑ¾ ̧·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº¨Ò¡¡ÒÃ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ â´ÂËÑÇ
á¶Ç¨ÐµÍ§ÁÕÊÙµÃÍÒ§ÍÔ§ä»ÂÑ§à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³â´ÂÍÒ§ÍÔ§¤Òã¹á¶Ç¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òã¹ÊÙµÃ Ñ́§¹Ñé¹
á¶Ç¼ÅÅÑ¾ ̧ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 1 á¶Çä ́â´ÂÊÃÒ§ã¹á¶Ç¶Ñ´ä»µÒÁÅíÒ Ñ́ºã¹ÃÙ»áººà ṌÂÇ¡Ñ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 
12.17 

 
ÀÒ¾·Õè 12.17 µÒÃÒ§¡Ã³Õãª Row input cell 
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- ¡Ã³Õãª Column input cell 

    ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·Õè¨íÒÅÍ§äÇµÍ§ÍÂÙã¹á¹ÇµÑé§¤ÍÅÑÁ¹áÃ¡à·Ò¹Ñé¹ â´Â·ÕèäÁÁÕËÑÇ
¤ÍÅÑÁ¹ 

    ¤ÍÅÑÁ¹¶Ñ´ÁÒà»¹¤ÍÅÑÁ¹·ÕèáÊ´§¼ÅÅÑ¾¸·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº¨Ò¡¡ÒÃ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ 
â´ÂËÑÇ¤ÍÅÑÁ¹¨ÐµÍ§ÁÕÊÙµÃÍÒ§ÍÔ§ä»ÂÑ§à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³â´ÂÍÒ§ÍÔ§¤Òã¹á¶Ç¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òã¹
ÊÙµÃ Ñ́§¹Ñé¹¤ÍÅÑÁ¹¼ÅÅÑ¾¸ÊÒÁÒÃ¶ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 1 ¤ÍÅÑÁ¹ä ́â´ÂÊÃÒ§ã¹¤ÍÅÑÁ¹¶Ñ´ä»µÒÁÅíÒ Ñ́ºã¹ÃÙ»áºº
à ṌÂÇ¡Ñ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.18 

 
ÀÒ¾·Õè 12.18 µÒÃÒ§¡Ã³Õãª Column input cell 

-  ¡Ã³Õãª·Ñé§ Row input cell áÅÐ Column input cell 

    ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·Õè¨íÒÅÍ§äÇµÍ§ÍÂÙã¹á¹Ç¹Í¹á¶ÇáÃ¡áÅÐá¹ÇµÑé§¤ÍÅÑÁ¹áÃ¡
à·Ò¹Ñé¹ â´Â·ÕèäÁÁÕËÑÇá¶ÇáÅÐËÑÇ¤ÍÅÑÁ¹ 

    ¼ÅÅÑ¾ ̧¨ÐÍÂÙã¹à«ÅÅ·Õèà»¹ Ø̈´µÑ´ÃÐËÇÒ§¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òá¹Ç¹Í¹áÅÐá¹ÇµÑé§ â´Â
ã¹ËÑÇÁØÁÃÐËÇÒ§á¶ÇÅÐ¤ÍÅÑÁ¹¨ÐµÍ§ÁÕÊÙµÃÍÒ§ÍÔ§ä»ÂÑ§à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³â´ÂÍÒ§ÍÔ§¤Òã¹á¶Ç
¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òã¹ÊÙµÃ Ñ́§¹Ñé¹¼ÅÅÑ¾ ̧äÁÊÒÁÒÃ¶ÁÕÁÒ¡¡ÇÒ 1 ¤Òä ́ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.19 

 
ÀÒ¾·Õè 12.19 µÒÃÒ§¡Ã³Õãª·Ñé§ Row input cell áÅÐ Column input cell 
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12.4.1. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ´ÇÂ Data Table áººµÑÇá»Ãà´ÕÂÇ 

  ¨Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ¶ÒÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§µÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ÃÒ¤Ò¢ÒÂ·Õè
ÁÕµÍ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ÊÒÁÒÃ¶ãªà¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËä ́µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) ¡íÒË¹´¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òàº×éÍ§µ¹ãËµÃ§µÒÁÀÒ¾·Õè 12.20 

 
ÀÒ¾·Õè 12.20 ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òàº×éÍ§µ¹ 

2) ÊÃÒ§µÒÃÒ§µÒÁÀÒ¾·Õè 12.21 â´Âã¹ÊÇ¹¢Í§ÃÒ¤Ò¢ÒÂ ÊÒÁÒÃ¶ÊÃÒ§â´ÂãªÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ã¹à«ÅÅ K9 = 
K8+5 áÅÇ¤Ñ´ÅÍ¡ à¾×èÍãËÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§¢ÍÁÙÅã¹µÒÃÒ§ä ́ã¹Í¹Ò¤µ 

 
ÀÒ¾·Õè 12.21 µÒÃÒ§ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅÃÒ¤Ò¢ÒÂ 
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3) ã¹à«ÅÅ L7 ãËãÊÊÙµÃÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº =G4 ËÃ×Í à«ÅÅ·ÕèÁÕÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ËÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 
4) àÅ×Í¡à«ÅÅ K7:L20 

5) ä»·ÕèàÁ¹Ù Data > What-if Analysis… > Data Table… 

6) ã¹ªÍ§ Column Input ãËàÅ×Í¡ C5 ËÃ×Í à«ÅÅ·ÕèÁÕÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ à¾×èÍãËÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñºà«ÅÅ·Õè
µÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤Ò·ÕèàµÃÕÂÁäÇã¹¤ÍÅÑÁ¹ K µÒÁÀÒ¾·Õè 12.22 

 
ÀÒ¾·Õè 12.22 ¡ÒÃ¡íÒË¹´à«ÅÅ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅ·Õèãª¨íÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ 

7) àÁ×èÍ¤ÅÔ¡µ¡Å§¨Ðä ́¼ÅÅÑ¾ ̧à»¹¡íÒäÃÊØ· Ô̧·Õèä ́ÃÑº¨Ò¡ÃÒ¤Ò¢ÒÂ·ÕèµÒ§¡Ñ¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´¢Öé¹ 

ÊÔè§ÊíÒ¤Ñ·Õè¤ÇÃ·ÃÒºà¡ÕèÂÇ¡Ñº Data Table 

· ¢ÍÁÙÅ·ÕèÊÃÒ§¨Ò¡ Data Table à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃáºº Array ¨ÐäÁÊÒÁÒÃ¶Åº¢ÍÁÙÅà¾ÕÂ§ºÒ§

à«ÅÅä ́ (ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÊÙµÃ·Õèà»¹ Array ¨ÐÁÕà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÇ§àÅçº»¡¡Ò¤ÃÍº {} ) 
Ñ́§¹Ñé¹ ¶ÒµÍ§¡ÒÃÅº¢ÍÁÙÅã¹µÒÃÒ§à¾×èÍÊÃÒ§ãËÁ ̈ ÐµÍ§àÅ×Í¡·Ñé§µÒÃÒ§ àª¹ ã¹¡Ã³Õ¹Õé¤×Í L8:L20 

áÅÐÅº¾ÃÍÁ¡Ñ¹ 

· ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò ËÃ×Í µÑÇá»Ã µÍ§ÍÂÙã¹á¼¹§Ò¹à ṌÂÇ¡ÑºµÒÃÒ§ Data Table ·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ 

· áµà«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ äÁ¨íÒà»¹µÍ§ÍÂÙã¹á¼¹§Ò¹à ṌÂÇ¡ÑºµÒÃÒ§ Data Table ·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹¡çä ́ 
8) ¢Ñé¹µÍ¹µÍÁÒÊÃÒ§á¼¹ÀÙÁÔà¾×èÍãËàËç¹ÀÒ¾¢Í§¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇªÑ´à¨¹¢Öé¹ 

9) àÅ×Í¡à«ÅÅ K8:L20 

10) ä»·ÕèàÁ¹Ùá·Ã¡ Insert > Charts > Scatter (x,y) àÅ×Í¡ Scatter with smooth lines µÒÁÀÒ¾·Õè 
12.23 
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ÀÒ¾·Õè 12.23 ª¹Ô´á¼¹ÀÙÁÔ¡ÃÐ¨ÒÂ 

11) ̈ Ðä ́á¼¹ÀÙÁÔµÒÁÀÒ¾·Õè 12.24 Ñ̈´ÃÙ»áºº áÅÐà¾ÔèÁª×èÍá¡¹ãËÊÇÂ§ÒÁ 

 
ÀÒ¾·Õè 12.24 á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ÃÒ¤ÒµÍ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 

 ¶ÒàÊ¹á¼¹ÀÙÁÔÁÕ¤ÇÒÁªÑ¹ÊÙ§ÁÒ¡ àÍÕÂ§¤Í¹ä»·Ò§¡ÒÃ¢¹Ò¹¡Ñºá¡¹µÑé§ áÊ´§ÇÒÁÕ¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇÁÒ¡ 
¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÁÒ¡ ¶ÒàÊ¹á¼¹ÀÙÁÔÁÕ¤ÇÒÁªÑ¹¹ÍÂ àÍÕÂ§¤Í¹ä»·Ò§¡ÒÃ¢¹Ò¹¡Ñºá¹Ç¹Í¹ áÊ´§ÇÒÁÕ¤ÇÒÁ
ÍÍ¹äËÇ¹ÍÂ ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µèíÒ 

12.4.2. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ´ÇÂ Data Table áººÊÍ§µÑÇá»Ã 

  ¶ÒÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§µÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ áÅÐË¹ÇÂ¢ÒÂ 
·ÕèÁÕµÍ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ÊÒÁÒÃ¶ãªà¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËä ́µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) ÊÃÒ§µÒÃÒ§µÒÁÀÒ¾·Õè 12.25 â´Âã¹à«ÅÅ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢ÒÁÕÊÍ§µÑÇá»Ã ¤×Í  

µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ ¤×Í N23= M23+5 áÅÇ¤Ñ´ÅÍ¡µÒÁá¶Ç  
áÅÐ Ë¹ÇÂ¢ÒÂ ¤×Í L24 =L24+200 áÅÇ¤Ñ´ÅÍ¡Å§µÒÁ¤ÍÅÑÁ¹ 
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ÀÒ¾·Õè 12.25 µÒÃÒ§ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅË¹ÇÂ¢ÒÂáÅÐµ¹·Ø¹¢ÒÂ 

2) ã¹à«ÅÅ L23 ãËÍÒ§ÍÔ§à«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧·ÕèµÍ§¡ÒÃ·ÃÒº =G4 ËÃ×Í à«ÅÅ·ÕèÁÕÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³ËÒ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 
3) àÅ×Í¡à«ÅÅ L23:X34 

4) ä»·ÕèàÁ¹Ù Data > What-if Analysis… > Data Table… 

5) ã¹ªÍ§ Column Input cell: ãËàÅ×Í¡ C6 ËÃ×Í à«ÅÅ·ÕèÁÕË¹ÇÂ¢ÒÂ à¾×èÍãËÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñºà«ÅÅ·Õè
µÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤Ò·ÕèàµÃÕÂÁäÇã¹¤ÍÅÑÁ¹ L µÒÁÀÒ¾ 

6) ã¹ªÍ§ Row Input cell: ãËàÅ×Í¡ C16 ËÃ×Í à«ÅÅ·ÕèÁÕµ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍË¹ÇÂ à¾×èÍãËÊÍ´¤ÅÍ§¡Ñº
à«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤Ò·ÕèàµÃÕÂÁäÇã¹á¶Ç 23 µÒÁÀÒ¾·Õè 12.26 

 
ÀÒ¾·Õè 12.26 ¡ÒÃ¡íÒË¹´à«ÅÅ¹íÒà¢ÒáººÊÍ§µÑÇá»Ã 

7) ¨Ðä ́¼ÅÅÑ¾ ̧à»¹¡íÒäÃÊØ· Ô̧ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.27 
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ÀÒ¾·Õè 12.27 ¼ÅÅÑ¾ ̧µÒÃÒ§ Data Table áººÊÍ§µÑÇá»Ã 

12.5. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs â´Âãª Excel VBA 

 ¨Ò¡¡ÒÃãªà¤Ã×èÍ§Á×Í What-ifs ¨Ð¾ºÇÒ¼Ùãª¨íÒà»¹µÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙáÅÐ·Ñ¡ÉÐà©¾ÒÐ Ö̈§ÊÒÁÒÃ¶ãª§Ò¹
ä ́ â´Â·Õèà¤Ã×èÍ§Á×Í¹Õé ºÃÔÉÑ·äÁâ¤Ã«Í¿µàÍ§ä ́¨Ñ´ãËÍÂÙã¹·Ñ¡ÉÐ¢Í§ãº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ Microsoft Office 

Specialist ÃÐ Ñ́º Excel Expert (ÃÐ Ñ́º»¡µÔ¤×Í ÃÐ Ñ́º Core) Ñ́§¹Ñé¹ ¶Ò¼ÙºÃÔËÒÃ·ÕèäÁÁÕ¤ÇÒÁÃÙáÅÐ·Ñ¡ÉÐ
à¡ÕèÂÇ¡Ñºà¤Ã×èÍ§Á×ÍàËÅÒ¹Õé ¼ÙºÃÔËÒÃ¨ÐäÁä ́ãª»ÃÐâÂª¹¢Í§áºº í̈ÒÅÍ§·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ÍÂÒ§àµçÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 
Ñ́§¹Ñé¹ã¹ËÑÇ¢ÍµÍä»¹Õé ¨ÐÍ¸ÔºÒÂ¶Ö§¡ÒÃÍÍ¡áººË¹Ò¨Í¼Ùãª áÅÐ¡ÒÃãª¤íÒÊÑè§ VBA à©¾ÒÐ¢Í§ Excel à¾×èÍ

ÊÃÒ§ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¼Ùãª¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í What-ifs 

 ¨Ò¡µÑÇÍÂÒ§ã¹º··Õè 11 ä ́¾Ñ²¹Òáºº¨íÒÅÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË¨Ø´¤ØÁ·Ø¹«Öè§àÊÃç¨ÊÔé¹¶Ö§¡ÒÃÊÃÒ§ÊÙµÃ¤íÒ¹Ç³
ãËä ́¼ÅÅÑ¾ ̧à»¹¡íÒäÃÊØ· Ô̧áÅÐ Ø̈´¤ØÁ·Ø¹ ã¹º·¹Õé¨Ð¹íÒáºº í̈ÒÅÍ§ÁÒ¾Ñ²¹ÒµÍà¹×èÍ§à¾ÔèÁÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹
¼Ùãª¢Í§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË What-ifs 

12.5.1. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ¡ÒÃÊÃÒ§âÁ Ù́Å Goal Seek â´Âãª Excel VBA 

12.5.1.1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

     ËÑÇ¢Í¹Õéà»¹¡ÒÃÊÃÒ§ªØ´¤íÒÊÑè§ VBA ËÃ×ÍáÁâ¤Ãà¾×èÍàÃÕÂ¡ãª§Ò¹ ́ÇÂµÑÇ¤Çº¤ØÁ
»ØÁ ¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×ÍµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ «Öè§ÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ Ñ́§¹Õé 
1) ä»·ÕèàÁ¹Ù Developer áÅÐàÅ×Í¡ Visual Basic ËÃ×Í ãª»ØÁÅÑ´ Alt+F11 à¾×èÍà»´Ë¹Ò¨Íà¾×èÍãªã¹¡ÒÃ

ÊÃÒ§â¤´ 

2) ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õè Object Explorer àÅ×Í¡ Insert > Module µÒÁÀÒ¾·Õè 12.28 
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ÀÒ¾·Õè 12.28 ÇÔ¸Õ¡ÒÃá·Ã¡âÁ Ù́Å 

3) Excel ¨Ðà¾ÔèÁ Module1 ÁÒãË Ñ́ºàºÔèÅ¤ÅÔ¡·Õè Module1 áÅÇ¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§µÍä»¹Õé µÒÁÀÒ¾·Õè 12.29 

 
ÀÒ¾·Õè 12.29 ¤íÒÊÑè§ÊÃÒ§ Procedure FindQTY 

ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂ¤íÒÊÑè§ä ́ Ñ́§¹Õé 

 Sub FindQTY() ¤×Í Procedure ·ÕèãªÊíÒËÃÑºÃÑº¤ÒáÅÐÊ§¤Òà¢Òä»ËÒ Goal Seek áÅÐÊ§¤Ò
¡ÅÑºÁÒáÊ´§ã¹á¼¹§Ò¹ à¾×èÍ¤¹ËÒË¹ÇÂ¢ÒÂ·Õè·íÒãËä ́¡íÒäÃÊØ· Ô̧µÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇ ã¹à«ÅÅ G8 

 target = Range("G8").Value  ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃãËµÑÇá»Ãª×èÍ target ÃÑº¤Ò ¨Ò¡à«ÅÅ G8 ·Õèà¡çº¤Ò
¡íÒäÃÊØ·¸Ô·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

 Range("G4").GoalSeek Goal:=target, ChangingCell:=Range("C6")  ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐºØª×èÍà«ÅÅ G4 

  ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤Ò¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ãË·íÒË¹Ò·ÕèàËÁ×Í¹ Set Cell ã¹¡ÒÃ·íÒ Goal Seek  

  â´Â¡íÒË¹´ Goal ËÃ×Íà»ÒËÁÒÂà·Ò¡Ñº ¤Òã¹µÑÇá»Ã Target  

  áÅÐ ¡íÒË¹´ Changing Cell ãËà»¹¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ C6 ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤ÒË¹ÇÂ¢ÒÂ 
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 Sub FindPrice() ¤×Í Procedure ·ÕèãªÊíÒËÃÑºÃÑº¤ÒáÅÐÊ§¤Òà¢Òä»ËÒ Goal Seek áÅÐÊ§¤Ò
¡ÅÑºÁÒáÊ´§ã¹á¼¹§Ò¹ à¾×èÍ¤¹ËÒÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ·Õè·íÒãËä ́¡íÒäÃÊØ· Ô̧µÒÁ·Õè¡íÒË¹´äÇ ã¹à«ÅÅ G8 

 target = Range("G8").Value  ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃãËµÑÇá»Ãª×èÍ target ÃÑº¤Ò ¨Ò¡à«ÅÅ G8 ·Õèà¡çº¤Ò
¡íÒäÃÊØ· Ô̧·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

 Range("G4").GoalSeek Goal:=target, ChangingCell:=Range("C5")  ËÁÒÂ¶Ö§ ÃÐºØª×èÍà«ÅÅ G4 

  ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤Ò¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ãË·íÒË¹Ò·ÕèàËÁ×Í¹ Set Cell ã¹¡ÒÃ·íÒ Goal Seek  

  ¡íÒË¹´ Goal ËÃ×Íà»ÒËÁÒÂà·Ò¡Ñº ¤Òã¹µÑÇá»Ã Target  

  ¡íÒË¹´ Changing Cell ãËà»¹¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ C5 ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤ÒÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

4) àÁ×èÍÊÃÒ§â¤´áÅÐ·´ÅÍ§ÃÑ¹â´ÂäÁ¼Ô´¾ÅÒ´áÅÇãËà»´¡ÅÑºä»Ë¹ÒµÒ§â»Ãá¡ÃÁ Excel à¾×èÍÊÃÒ§»ØÁ 

12.5.1.2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

5) ä»·Õèá¼¹§Ò¹ Data Ñ̈´áµ§ãËà»¹µÒÁÀÒ¾·Õè 12.30 

 
ÀÒ¾·Õè 12.30 ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹ÊíÒËÃÑº Goal Seek 

6) ä»·ÕèàÁ¹Ù Developer ¤ÅÔ¡»ØÁ Insert àÅ×Í¡ Button ¨Ò¡ Form Control µÒÁÀÒ¾·Õè 12.31 áÅÇ¤ÅÔ¡
Å§¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ã¹¡ÃÍº 

 
ÀÒ¾·Õè 12.31 ¡ÒÃàÃÕÂ¡ãªµÑÇ¤Çº¤ØÁ»ØÁ 
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7) Ë¹ÒµÒ§ Assign Macro ¨Ð¶Ù¡à»´¢Öé¹ àÅ×Í¡ÁÒâ¤Ãª×èÍ FindQTY ¤ÅÔ¡ µ¡Å§ µÒÁ 

 
ÀÒ¾·Õè 12.32 ¡ÒÃÃÐºØáÁâ¤ÃãË»ØÁ¤¹ËÒÂÍ´¢ÒÂ 

8) »ØÁ·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ÊÒÁÒÃ¶á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁä ́´ÇÂ¡ÒÃ¤ÅÔ¡¢ÇÒ á¡ä¢¢Í¤ÇÒÁà»¹ Seek Selling Unit 

9) ÊÃÒ§ÍÕ¡»ØÁ Seek Selling Price ÊíÒËÃÑºÁÒâ¤Ã FindPrice ́ÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃà ṌÂÇ¡Ñ¹ 

10) àÍÒàÊ¹µÒÃÒ§áÅÐËÑÇàÃ×èÍ§ÍÍ¡ 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹ 

 ¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèªÇÂ»Í§¡Ñ¹äÁãË¼ÙãªÅºËÃ×Íá¡ä¢ÊÙµÃ·ÕèÊÃÒ§¢Öé¹ã¹ Excel â´Â·Õè
¡Í¹¨ÐàÃÔèÁ»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹µÍ§¾Ô¨ÒÃ³ÒÇÒà«ÅÅã´Í¹ØÒµãË¼Ùãªá¡ä¢ä ́áÅÐà«ÅÅã´äÁÍ¹ØÒµ â´Â¤Ò
àÃÔèÁµ¹·Ø¡à«ÅÅ¨Ð¶Ù¡µÑé§¤Ò "ÅçÍ¡" äÇà»¹¤ÒàÃÔèÁµ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.33 Ñ́§¹Ñé¹µÍ§»Å´ÅçÍ¡¡Í¹»Í§¡Ñ¹á¼¹
§Ò¹ â´ÂÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ Ñ́§µÍä»¹Õé 

 
ÀÒ¾·Õè 12.33 Ë¹ÒµÒ§¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹à«ÅÅ 

11) ́ íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹ Data áÅÐà«ÅÅ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ â´Â·Õèà«ÅÅ·Õè¨ÐÍ¹ØÒµãË¼Ùãªá¡ä¢ä ́ÁÕ
à¾ÕÂ§ à«ÅÅ C5:C6, C9:C12, C16:C20 áÅÐ G8 ã¹á¼¹§Ò¹ Data 
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12) àÅ×Í¡à«ÅÅ´Ñ§¡ÅÒÇáÅÇ¤ÅÔ¡¢ÇÒ àÅ×Í¡ Format Cells… àÅ×Í¡á·çº Protection áÅÇàÍÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ÍÍ¡¨Ò¡¤íÒÇÒ Lock  

13) ä»·ÕèàÁ¹Ù Review áÅÇàÅ×Í¡ Protect Sheet ¡´ OK µÒÁÀÒ¾·Õè 12.34 

 
ÀÒ¾·Õè 12.34 Ë¹ÒµÒ§»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹ 

14) ¼ÅÅÑ¾ ̧ÊØ´·ÒÂ à»¹µÒÁÀÒ¾·Õè 12.35 

 
ÀÒ¾·Õè 12.35 ÊÇ¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÊíÒËÃÑº Goal Seek 

< ºÑ¹·Ö¡ä¿Åª×èÍ bep_model.xlsm   
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12.5.2. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ¡ÒÃÊÃÒ§ Scenario Manager â´Âãª Excel VBA 

12.5.2.1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

1) ä»·Õèá¼¹§Ò¹ Data à¾ÔèÁÊÇ¹ Scenario Manager Ñ̈´áµ§ãËà»¹µÒÁÀÒ¾·Õè 12.36 

 
ÀÒ¾·Õè 12.36 ÊÇ¹µÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁÊíÒËÃÑº Scenario Manager 

2) ÊÃÒ§»ØÁËÁØ¹ ËÃ×Í Spin Button ¨Ò¡ Form Control µÒÁÀÒ¾·Õè 12.37 Ñ̈´ÇÒ§ã¹µíÒáË¹§µÒÁÀÒ¾
·Õè 12.36 

 
ÀÒ¾·Õè 12.37 àÁ¹ÙµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ 

3) »ØÁËÁØ¹¢Í§ “ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ” ÊÃÒ§»ØÁã¹µíÒáË¹§à«ÅÅ C5 áÅÇ¤ÅÔ¡àÁÒÊ»ØÁ¢ÇÒ àÅ×Í¡ Format 

Control… áÅÇµÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 12.38 
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ÀÒ¾·Õè 12.38 ¡ÒÃµÑé§¤Ò»ØÁËÁØ¹ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ 

 ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂä ́ Ñ́§¹Õé 
  Current value: ¤×Í ¤Ò»¨¨ØºÑ¹ã¹à«ÅÅ 

 Minimum value: ¤×Í ¤ÒµèíÒÊØ´·ÕèÍ¹ØÒµãË»ØÁËÁØ¹ãªä ́ 
 Maximum value: ¤×Í ¤ÒÊÙ§ÊØ´·ÕèÍ¹Ø°ÒµãË»ØÁËÁØ¹ãªä ́ 
 Incremental change: ¤×Í ¤Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃãËà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃ¤ÅÔ¡»ØÁËÁØ¹à¾ÔèÁËÃ×Í
Å´áµÅÐ¤ÃÑé§ 
 Cell link: à«ÅÅ·ÕµÍ§¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¤Ò ã¹¡Ã³ÕµÑÇÍÂÒ§¤×Í C5 «Öè§à»¹à«ÅÅ·Õèà¡çº¤Ò 
“ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂ” 

4) ·íÒ«éíÒãË¤Ãº·Ø¡»ØÁ·ÕèµÍ§¡ÒÃâ´Â¡íÒË¹´¤ÒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

12.5.2.2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

5) ä»·ÕèàÁ¹Ù¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò Developer  áÅÐàÅ×Í¡ Visual Basic ËÃ×Í ãª»ØÁÅÑ´ Alt+F11 à¾×èÍà»´ÊÃÒ§â¤´ 

6) ã¹ Object Explorer ÊÇ¹¢Í§ VBA Project Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè Sheet2 (Data) ËÃ×Í á¼¹§Ò¹·Õèª×èÍ Data 
µÒÁÀÒ¾·Õè 12.39 

 
ÀÒ¾·Õè 12.39 ÇÑµ¶Øá¼¹§Ò¹ Data 
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7) ÊÃÒ§ Sub µÒÁÀÒ¾·Õè 12.40 

 
ÀÒ¾·Õè 12.40 ªØ´¤íÒÊÑè§ Ñ̈´¡ÒÃÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 

¨Ò¡ÀÒ¾·Õè 12.40 ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂ¤íÒÊÑè§ä ́ Ñ́§¹Õé 

 ªØ´¤íÒÊÑè§ VBA ¢Í§ Scenario µÍ§ÊÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅáÅÐ¼ÅÅÑ¾ ̧ÍÂÙà·Ò¹Ñé¹ Ö̈§µÍ§ÊÃÒ§ã¹
á¼¹§Ò¹ "Data" 

Sub Summary() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºÊÃÒ§ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 

 Scenarios.CreateSummary resultCells:=Range("G4") ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ 
resultCells ÊíÒËÃÑºà«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ ¢Í§ method ª×èÍ CreateSummary ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Ò
à·Ò¡Ñº¤Òã¹ªÇ§à«ÅÅ G4 à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ := ãªàÁ×èÍà»¹¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÀÒÂã¹ÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ 

Sub Add Scenario() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ 

 ¨Ò¡¤íÒÊÑè§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ÁÕÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ·Ñé§ËÁ´ 3 ÍÂÒ§¤×Í Name, 

ChangingCells áÅÐ Values áµÅÐÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ¨Ð¤Ñè¹ ́ÇÂà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ "," 

 Scenarios.Add Name:=Range("G17").Value, ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ Name ÊíÒËÃÑº
ÃÐºØª×èÍ¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Òã¹ªÇ§à«ÅÅ 
G17 

 ChangingCells:=Range("C5,C6,C9,C10,C16,C17"), ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ 
ChangingCells  ÊíÒËÃÑºÃÐºØà«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤Ò¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios 
ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñºª×èÍ¢Í§ªÇ§à«ÅÅ C5,C6,C9,C10,C16,C17 
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 Values:=Range("C5,C6,C9,C10,C16,C17").Value ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ Values 
ÊíÒËÃÑº¤Ò·Õè¹íÒä»à»ÅÕèÂ¹ã¹ªÇ§à«ÅÅ ¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Ò
ã¹ªÇ§à«ÅÅ C5,C6,C9,C10,C16,C17 

Sub deleteAllScenario() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇ·Ñé§ËÁ´ 

  Do While ActiveSheet.Scenarios.Count > 0 ¤×Í ¡ÒÃÊÑè§ãËÇ¹ÅÙ»ËÃ×Í·íÒ«éíÒµÍä»àÁ×èÍà§×èÍ¹ä¢ 
í̈Ò¹Ç¹ Scenarios ÂÑ§¤§ÁÒ¡¡ÇÒ 0 

 ActiveSheet.Scenarios(1).Delete ¤×Í ¡ÒÃÊÑè§ãËÅº Scenarios ·ÕèÍÂÙÅíÒ´Ñº·Õè 1 

   Loop ¤×Í ¤íÒÊÑè§»´¢Í§ÅÙ» While 

8) ¡íÒË¹´ÁÒâ¤ÃãË¡Ñº»ØÁµÒ§ æ Ñ́§¹Õé 
»ØÁ Add  ãª  AddScenario 

»ØÁ Summary ãª  Summary 

»ØÁ Delete All ãª  deleteAllScenario 

9) »Å´ÅçÍ¤à«ÅÅ G17 áÅÇ»Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹ 

10) ·´ÅÍ§à¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ·íÒÊÃØ» 

12.6. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs â´Âãª Excel VBA 

12.6.1. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ¡ÒÃÊÃÒ§âÁ Ù́Å Goal Seek â´Âãª Excel VBA 

12.6.1.1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

15) ä»·Õèá¼¹§Ò¹ Input and Output Ñ̈´áµ§ãËà»¹µÒÁÀÒ¾·Õè 12.41 

 
ÀÒ¾·Õè 12.41 »ØÁµÑÇàÅ×Í¡à¾×èÍ·íÒ Goal Seek ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 

16) ä»·ÕèàÁ¹Ù Developer ¤ÅÔ¡»ØÁ Insert àÅ×Í¡ Group Box ¨Ò¡ Form Control áÅÇ¤ÅÔ¡Å§¹¾×é¹·ÕèÇÒ§ 
17) á¡ä¢ caption à»¹ “àÅ×Í¡¤Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹” 
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18) ä»·ÕèàÁ¹Ù Developer ¤ÅÔ¡»ØÁ Insert àÅ×Í¡ Option Button ¨Ò¡ Form Control áÅÇ¤ÅÔ¡Å§ÀÒÂã¹
¡ÃÍº¢Í§ Group box â´Â·íÒ·ÕÅÐ»ØÁµÒÁÅíÒ Ñ́º caption µÍä»¹Õé “ÃÒ¤Ò¢ÒÂ” “µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ” 
“ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ” áÅÐ “à§Ô¹Å§·Ø¹¤ÃÑé§áÃ¡” (ÊíÒ¤ÑÁÒ¡: ·Ø¡ÊÇ¹¢Í§µÑÇ¤Çº¤ØÁµÍ§ÍÂÙã¹¡ÃÍº áÅÐ
µÍ§ÊÃÒ§µÒÁÅíÒ Ñ́ºà¹×èÍ§¨Ò¡¨ÐÁÕ¼ÅµÍ¤íÒÊÑè§ VBA ·Õè¨ÐÊÃÒ§ã¹ÀÒÂËÅÑ§) 

19) àÅ×Í¡ Option Button ÍÑ¹ã´ÍÑ¹Ë¹Öè§ áÅÇ¤ÅÔ¡¢ÇÒàÅ×Í¡¤íÒÊÑè§ Format Control Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁ
µÒÁÀÒ¾·Õè 12.42  

   
ÀÒ¾·Õè 12.42 àÁ¹Ù Format Control 

 
ÀÒ¾·Õè 12.43 ¡ÒÃµÑé§¤Ò»ØÁµÑÇàÅ×Í¡ 
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20) ã¹Ë¹ÒµÒ§ Ñ̈´ÃÙ»áººµÑÇ¤Çº¤ØÁ á·çº Control ãË¡íÒË¹´ Cell link: à»¹ K11 µÒÁÀÒ¾·Õè 12.43 

21) ¤ÅÔ¡»ØÁ µ¡Å§ áÅÇ·´ÅÍ§àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ àÁ×èÍàÅ×Í¡áµÅÐÃÒÂ¡ÒÃ¨ÐÁÕ¤Ò»ÃÒ¡¯ã¹à«ÅÅ K11  
µÒÁÅíÒ Ñ́º¡ÒÃÊÃÒ§ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ 1, 2,…, µÒÁ í̈Ò¹Ç¹·ÕèÊÃÒ§ 

22) ÊÃÒ§»ØÁ¤Çº¤ØÁ (Command Button) µÒÁÀÒ¾µÑÇÍÂÒ§ â´ÂãËÁÕ Caption ÇÒ “¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ” 
áÅÐÂÑ§äÁµÍ§¡íÒË¹´ÁÒâ¤Ã à¹×èÍ§¨Ò¡ÂÑ§äÁä ́ÊÃÒ§ 

12.6.1.2. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

23) ä»·ÕèàÁ¹Ù Developer áÅÐàÅ×Í¡ Visual Basic ËÃ×Íãª»ØÁÅÑ´ Alt+F11 à¾×èÍà»´Ë¹Ò¨Íãªã¹¡ÒÃÊÃÒ§
â¤´ 

24) ¤ÅÔ¡¢ÇÒ·Õè Object Explorer àÅ×Í¡ Insert > Module ã¹ Module1 ãË¾ÔÁ¾¤íÒÊÑè§µÍä»¹Õé  µÒÁÀÒ¾
·Õè 12.44 

 
ÀÒ¾·Õè 12.44 ªØ´¤íÒÊÑè§ÊÃÒ§ Procedure FindNPV 
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 ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂ¤íÒÊÑè§ä ́ Ñ́§¹Õé 

Dim target As Double  

 »ÃÐ¡ÒÈµÑÇá»Ã target à»¹ª¹Ô´µÑÇàÅ¢ÁÕ·È¹ÔÂÁ ÊíÒËÃÑºà¡çº¤Òà»ÒËÁÒÂ 

Dim ChangeC As Integer  

 »ÃÐ¡ÒÈµÑÇá»Ã ChangeC à»¹ª¹Ô´µÑÇàÅ¢ í̈Ò¹Ç¹àµçÁ ÊíÒËÃÑºà¡çº¤Ò¢Í§ÅíÒ Ñ́ºµÑÇàÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁ 
Option Button ·ÕàÅ×Í¡ª¹Ô´¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ 

target = Range("K5").Value 

 ¡ÒÃãËµÑÇá»Ãª×èÍ target ÃÑº¤Ò ¨Ò¡à«ÅÅ K5 ·Õèà¡çº¤Ò NPV ·ÕèµÍ§¡ÒÃ 

ChangeC = Range("K11").Value 

 ¡ÒÃãËµÑÇá»Ãª×èÍ ChangeC ÃÑº¤Ò ¨Ò¡à«ÅÅ K11 ·Õèà¡çº¤ÒÅíÒ Ñ́ºµÑÇàÅ×Í¡µÑÇ¤Çº¤ØÁOption Button 

Select Case ChangeC 

 ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹µÒÁ¡Ã³Õ·Õè ¤Ò ChangeC ÁÕ¤ÒµÃ§µÒÁáµÅÐà§×èÍ¹ä¢·Õè¡íÒË¹´ 

Case 1 

 ¨Ð·íÒ§Ò¹àÁ×èÍ ChangeC ÁÕ¤Òà»¹ 1 ¤×Í¡Ã³Õ·ÕèµÑÇàÅ×Í¡¢Í§ Option Button à»¹ÃÒ¤Ò¢ÒÂ 

Range("G6").GoalSeek Goal:=target, ChangingCell:=Range("C5") 

 ÃÐºØª×èÍà«ÅÅ G6 ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤ NPV ãË·íÒË¹Ò·ÕèàËÁ×Í¹ Set Cell ã¹¡ÒÃ·íÒ Goal Seek â´Â
¡íÒË¹´ Goal ËÃ×Íà»ÒËÁÒÂà·Ò¡Ñº ¤Òã¹µÑÇá»Ã Target áÅÐ ¡íÒË¹´ Changing Cell ãËà»¹¤Ò¨Ò¡à«ÅÅ 
C5 ËÃ×Í à«ÅÅ·Õèà¡çº¤ÒÃÒ¤Ò¢ÒÂ 

Range("J12").Value = "ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂäÁµèíÒ¡ÇÒ" & Format(Range("C5").Value, "#,###") & "ºÒ·" 

 ¡íÒË¹´ãËà«ÅÅ J12 ÁÕ¤Òà»¹¢Í¤ÇÒÁÇÒ "ÃÒ¤Ò¢ÒÂµÍË¹ÇÂäÁµèíÒ¡ÇÒ" àª×èÍÁ¡Ñº¤Òã¹à«ÅÅ C5 áÅÐ
¢Í¤ÇÒÁÇÒ "ºÒ·" ¤íÒÊÑè§ Format ãª¨Ñ´ÃÙ»áºº¤Òã¹à«ÅÅ C5 ãËÍÂÙã¹ÃÙ»áºº àª¹ 5,000  

12.6.1.3. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface (µÍ) 

25) ä»·Õè»ØÁ “¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ” ·ÕèÊÃÒ§äÇ ¤ÅÔ¡¢ÇÒàÅ×Í¡ “Assign Macro” 

26) àÅ×Í¡ FindNPV  áÅÐ¤ÅÔ¡ µ¡Å§ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.45 
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ÀÒ¾·Õè 12.45 Ë¹ÒµÒ§µÑé§áÁâ¤ÃãË»ØÁ 

27) »Í§¡Ñ¹á¼¹§Ò¹áÅÐà«ÅÅ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¤íÒ¹Ç³ â´Â·Õèà«ÅÅ·Õè¨ÐÍ¹ØÒµãË¼Ùãªá¡ä¢ä ́ÁÕà¾ÕÂ§ à«ÅÅ C5:C9, 

C12:C17, C20, K5, K11, J12 ã¹á¼¹§Ò¹ Data&Result 

28) àÅ×Í¡à«ÅÅ´Ñ§¡ÅÒÇáÅÇ¤ÅÔ¡¢ÇÒ àÅ×Í¡ Format Cells… àÅ×Í¡á·çº Protection áÅÇàÍÒà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ

ÍÍ¡¨Ò¡¤íÒÇÒ Lock  

29) ä»·ÕèàÁ¹Ù Review áÅÇàÅ×Í¡ Protect Sheet ¡´ OK  

< ºÑ¹·Ö¡ä¿Åª×èÍ feasiblity_model.xlsm 

12.6.2. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ¡ÒÃÊÃÒ§ Scenario Manager â´Âãª Excel VBA 

12.6.2.1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ User Interface 

1) ä»·Õèá¼¹§Ò¹ Data à¾ÔèÁÊÇ¹ Scenario Manager Ñ̈´áµ§ãËà»¹µÒÁÀÒ¾·Õè 12.46   

 
ÀÒ¾·Õè 12.46 ÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 

12.6.2.1. ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ Procedure 

2) ä»·ÕèàÁ¹Ù¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò Developer  áÅÐàÅ×Í¡ Visual Basic ËÃ×Í ãª»ØÁÅÑ´ Alt+F11 à¾×èÍà»´ÊÃÒ§â¤´ 
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3) ã¹ Object Explorer ÊÇ¹¢Í§ VBA Project Ñ́ºàºÔéÅ¤ÅÔ¡·Õè Sheet2 (Input and Output) ËÃ×Í á¼¹
§Ò¹·Õèª×èÍ Input and Output 

4) ÊÃÒ§ Sub µÒÁÀÒ¾·Õè 12.40 

 
ÀÒ¾·Õè 12.47 ªØ´¤íÒÊÑè§ Ñ̈´¡ÒÃÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 

ÊÒÁÒÃ¶Í¸ÔºÒÂ¤íÒÊÑè§ä ́ Ñ́§¹Õé 

 ªØ´¤íÒÊÑè§ VBA ¢Í§ Scenario µÍ§ÊÃÒ§ã¹á¼¹§Ò¹·ÕèÁÕ¢ÍÁÙÅáÅÐ¼ÅÅÑ¾ ̧ÍÂÙà·Ò¹Ñé¹ Ö̈§µÍ§ÊÃÒ§ã¹
á¼¹§Ò¹ "Input and Output" 

Sub Summary() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºÊÃÒ§ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ 

 Scenarios.CreateSummary resultCells:=Range("G6,G7") ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ 
resultCells ÊíÒËÃÑºà«ÅÅ¼ÅÅÑ¾ ̧ ¢Í§ method ª×èÍ CreateSummary ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Ò
à·Ò¡Ñº¤Òã¹ªÇ§à«ÅÅ G6,G7 

 Sub Add Scenario() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ãËÁ 

 ¨Ò¡¤íÒÊÑè§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ÁÕÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ·Ñé§ËÁ´ 3 ÍÂÒ§¤×Í Name, 

ChangingCells áÅÐ Values áµÅÐÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ¨Ð¤Ñè¹ ́ÇÂà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ "," 

 Scenarios.Add Name:=Range("K17").Value, ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ Name ÊíÒËÃÑº
ÃÐºØª×èÍ¢Í§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Òã¹ªÇ§à«ÅÅ 
G17 

 ChangingCells:=Range("C5:C9,C12:C17,C20"), ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ 
ChangingCells  ÊíÒËÃÑºÃÐºØà«ÅÅ·ÕèµÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤Ò¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios 
ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñºª×èÍ¢Í§ªÇ§à«ÅÅ C5:C9,C12:C17,C20 
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 ÊÑÅÑ¡É³ _ ·ÒÂ¤íÒÊÑè§ ¤×Í ¤íÒÊÑè§àª×èÍÁ¤íÒÊÑè§ÃÐËÇÒ§ºÃÃ·Ñ´ äÁàª¹¹Ñé¹¡ÒÃ¢Öé¹ºÃÃ·Ñ´ãËÁ¨Ð·íÒãË 
Error 

 Values:=Range("C5:C9,C12:C17,C20").Value ¤×Í ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤ÒÍÒÃ¡ÔÇàÁ¹µ Values ÊíÒËÃÑº
¤Ò·Õè¹íÒä»à»ÅÕèÂ¹ã¹ªÇ§à«ÅÅ ¢Í§ method ª×èÍ Add ¢Í§ÇÑµ¶Øª×èÍ Scenarios ãËÁÕ¤Òà·Ò¡Ñº¤Òã¹ªÇ§
à«ÅÅ C5:C9,C12:C17,C20 

 MsgBox "à¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³àÃÕÂºÃÍÂáÅÇ", vbOKOnly, à¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³" ¤×Í ¡ÒÃãË Excel áÊ´§
Ë¹ÒµÒ§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ ËÅÑ§à¾ÔèÁ¤íÒÊÑè§ Scenarios.Add  ·íÒ§Ò¹àÊÃç¨áÅÇ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.48 

 
ÀÒ¾·Õè 12.48 Ë¹ÒµÒ§Â×¹ÂÑ¹¡ÒÃà¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ 

 Range("K17").Value = "" ¤×Í ¡ÒÃÅÒ§¤Òã¹à«ÅÅ K17 ́ÇÂ¡ÒÃ¡íÒË¹´ãËà«ÅÅK17 à»¹¤ÒÇÒ§ 

Sub deleteAllScenario() ¤×Í Procedure ÊíÒËÃÑºÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·ÕèÊÃÒ§äÇ·Ñé§ËÁ´ 

 MsgBox "ÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³", vbOKOnly, "ÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³" ¤×Í ¡ÒÃãË Excel áÊ´§Ë¹ÒµÒ§Â×¹ÂÑ¹
¡ÒÃÅºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ ËÅÑ§à¾ÔèÁ¤íÒÊÑè§ Do While  ·íÒ§Ò¹àÊÃç¨áÅÇ 

5) ·´ÅÍ§à¾ÔèÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐ·íÒÊÃØ»µÒÁÀÒ¾·Õè 12.49 

 
ÀÒ¾·Õè 12.49 ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 
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12.6.3. ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇâ´Âãª Data Table 

  ¨Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ¶ÒÃÒ¹¡Òá¿áË§Ë¹Öè§µÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ NPV áÅÐ 
IRR ÊÒÁÒÃ¶ãªà¤Ã×èÍ§Á×Í Data Table ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËä ́µÒÁ¢Ñé¹µÍ¹µÍä»¹Õé 
1) ¡íÒË¹´¢ÍÁÙÅàº×éÍ§µ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.50 

 
ÀÒ¾·Õè 12.50 ¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òàº×éÍ§µ¹¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 

2) ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ Ù́¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ NPV IRR ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÂÍ´¢ÒÂ µÒÁÀÒ¾
·Õè 12.51 

 
ÀÒ¾·Õè 12.51 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂµÍ NPV áÅÐ IRR 

3) ÊÃÒ§ÊÙµÃã¹à«ÅÅãµ NPV à»¹ =G6 áÅÐ ÊÃÒ§ÊÙµÃã¹à«ÅÅãµ IRR à»¹ =G7 

4) àÅ×Í¡µÒÃÒ§¨Ò¡á¶Ç·ÕèÁÕÊÙµÃ â´ÂäÁàÅ×Í¡¤×ÍÇÒ NVP áÅÐ IRR 

5) ä»·ÕèàÁ¹Ù Data > What-if Analysis… > Data Table…  
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6) ã¹Ë¹ÒµÒ§ÊÃÒ§ Data Table µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 12.52 

 
ÀÒ¾·Õè 12.52 ¡ÒÃ¡íÒË¹´à«ÅÅ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅµÑÇá»Ãà ṌÂÇ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 

7) ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ Ù́¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ NPV ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§à§Ô¹Å§·Ø¹¤ÃÑé§áÃ¡áÅÐ
ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡Ù µÒÁÀÒ¾·Õè 12.53 

 
ÀÒ¾·Õè 12.53 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ NPV 

8) ã¹Ë¹ÒµÒ§ÊÃÒ§ Data Table µÑé§¤ÒµÒÁÀÒ¾·Õè 12.54 

 
ÀÒ¾·Õè 12.54 ¡ÒÃ¡íÒË¹´à«ÅÅ¹íÒà¢Ò¢ÍÁÙÅÊÍ§µÑÇá»Ã¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 

 ËÁÒÂàËµØ ¶ÒäÁÊÒÁÒÃ¶ Run áÁâ¤Ãä ́ãËµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃµÑé§¤Ò Macro Security ã¹àÁ¹Ù¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò 
ãËà»´ãª§Ò¹áÁâ¤ÃµÒÁÀÒ¾·Õè 12.55 

 
ÀÒ¾·Õè 12.55 ¡ÒÃµÑé§¤Ò Macro Security 
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12.7. º·ÊÃØ» 

 à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËáºº What-ifs ã¹ Excel ¹Ñé¹ ÁÕ 3 ÍÂÒ§ ¤×Í ¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ (Goal 

Seek) ¡ÒÃÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) áÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ (Data Table) 
Goal Seek ËÃ×Í¡ÒÃ¤¹ËÒà»ÒËÁÒÂ à»¹à¤Ã×èÍ§Á×Í·Õèãªà»ÅÕèÂ¹¤Ò¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Ò·ÕèàÅ×Í¡â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµÔ áÅÐ
¹íÒä»¤íÒ¹Ç³ã¹ÊÙµÃ¨¹¡ÇÒ¨Ðä ́¼ÅÅÑ¾ ̧µÒÁà»ÒËÁÒÂ·ÕèÃÐºØäÇ ªÇÂãË¼Ùãª·ÃÒºÇÒ¨ÐµÍ§ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ
ÍÂÒ§äÃà¾×èÍãËä ́¼ÅÅÑ¾ ̧·ÕèµÍ§¡ÒÃ Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ (Scenario Manager) à»¹à¤Ã×èÍ§Á×ÍÇÔà¤ÃÒÐË 
What-if ·ÕèãªÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ (Sensitivity analysis) ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¼ÅÅÑ¾¸àÁ×èÍ
ÁÕÊ¶Ò¹¡ÒÃ³·Õè·íÒãË¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òà»ÅÕèÂ¹ä» ãªàÁ×èÍµÍ§¡ÒÃ·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢ÒÁÒ¡¡ÇÒË¹Õè§ÍÂÒ§ 
ã¹¢³Ð·Õè Data Table «Öè§à»¹ÊíÒËÃÑºÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇàª¹¡Ñ¹ â´ÂãªÇÔ¸Õ¡ÒÃ í̈ÒÅÍ§¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òà»¹
í̈Ò¹Ç¹ÁÒ¡ áµ¡íÒË¹´µÑÇá»Ãä ́äÁà¡Ô¹ 2 µÑÇá»Ã ã¹¢³Ð·ÕèÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ¡íÒË¹´µÑÇá»Ãä ́äÁ¨íÒ¡Ñ´ 

à¹×èÍ§¨Ò¡à¤Ã×èÍ§Á×ÍàËÅÒ¹Õéà»¹à¤Ã×èÍ§Á×Íà©¾ÒÐ·Ò§ ¼ÙºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§·Õè¨ÐãªÃÐºº DSS ÍÒ¨¨ÐäÁ¤Ø¹à¤Â Ö̈§
ÁÕ¡ÒÃ¹íÒ¤íÒÊÑè§ VBA ÁÑ¹¾Ñ²¹ÒÃÇÁ¡ÑºµÑÇ¤Çº¤ØÁ¿ÍÃÁ¢Í§ Excel à¾×èÍãËãª§Ò¹§ÒÂ¢Öé¹µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÇ¹Ê×èÍ»ÃÐÊÒ¹¼Ùãª¢Í§ DSS  
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áºº½¡ËÑ´·ÒÂº· 

¨Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 1 ãËµÍº¤íÒ¶ÒÁµÍä»¹Õé 
1) ¡íÒË¹´¢ÍÁÙÅ¹íÒà¢Òàº×éÍ§µ¹ãËµÃ§µÒÁÀÒ¾ 

 
2) ¶ÒµÍ§¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 100,000 ºÒ· µÍ§ÁÕË¹ÇÂ¢ÒÂà·ÒäËÃ 
3) ¶ÒµÍ§¡ÒÃ¡íÒäÃÊØ· Ô̧ 50,000 ºÒ· µÍ§ÁÕÃÒ¤Ò¢ÒÂà·ÒäËÃ 
4) ÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ ãËä ́µÒÁÀÒ¾ 

 
5) ÊÃÒ§µÒÃÒ§ Data Table áººµÑÇá»Ãà ṌÂÇ â´Âà»ÅÕèÂ¹ µ¹·Ø¹à¤Ã×èÍ§ ×́èÁµÍá¡Ç áÅÐãª¼ÅÅÑ¾ ̧à»¹

¡íÒäÃÊØ· Ô̧ ÃÇÁ¶Ö§ÊÃÒ§á¼¹ÀÙÁÔÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ µÒÁÀÒ¾ 
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6) ÊÃÒ§µÒÃÒ§ Data Table áººÊÍ§µÑÇá»Ã â´Âà»ÅÕèÂ¹ ¤ÒàªÒ·Õè áÅÐË¹ÇÂ¢ÒÂ áÅÐãª¼ÅÑ¾ ̧à»¹¡íÒäÃ

ÊØ·¸Ô µÒÁÀÒ¾ 

¨Ò¡¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ·Õè 2 ãËµÍº¤íÒ¶ÒÁµÍä»¹Õé 
7) ¡íÒË¹´¢ÍÁÙÅàº×éÍ§µ¹ µÒÁÀÒ¾·Õè 12.50 

8) ¶ÒµÍ§¡ÒÃ NPV 100,000 ºÒ· µÍ§ÁÕË¹ÇÂ¢ÒÂà·ÒäËÃ 
9) ¶ÒµÍ§¡ÒÃ³ IRR 20% µÍ§ÁÕÃÒ¤Ò¢ÒÂà·ÒäËÃ 
10) ÊÃÒ§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÊÁÁµÔ ãËä ́µÒÁÀÒ¾ 
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11) ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ NPV IRR ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ µÒÁÀÒ¾  

 
12) ÇÔà¤ÃÒÐË¤ÇÒÁÍÍ¹äËÇ¢Í§ IRR ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÂÍ´¢ÒÂáÅÐÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµ 
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Microsoft. (Ê×º¤¹àÁ×èÍ 10 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ ̧ 2559). Excel Help. Ê×º¤¹¨Ò¡ https://support.office.com/en-
us/excel 
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