
ส่วนการจัดการแบบจ าลอง 
Model Management



ความหมายของแบบจ าลอง

1. ความหมายเชิงบรรยาย (Description) ได้ก าหนด'ให้แบบจ าลองคือ 
"สิ่งที่ช่วยน าเสนอข้อเท็จจริงโดยสงัเขปของระบบตา่งๆ เพื่อช่วยให้
ผู้ ใช้และนกัพฒันาระบบสามารถท าความเข้าใจระบบได้งา่ยย่ิงขึน้” 

2. ความหมายเชิงสภาวะ (Static and Dynamic) 

3. ความหมายเชิงการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์



ความหมายเชิงบรรยาย (Description) 

ได้ก าหนด'ให้แบบจ าลองคือ "สิ่งท่ีช่วยน าเสนอข้อเทจ็จริงโดยสงัเขปของระบบตา่งๆ เพ่ือช่วยให้
ผู้ใช้และนกัพฒันาระบบสามารถท าความเข้าใจระบบได้ง่ายยิ่งขึน้” สามารถแบง่แบบจ าลองท่ีมี
ความหมายในเชิงบรรยายออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. แบบจ าลองเชิงรูปภาพ (Graphical Model) คือ แบบจ าลองท่ีใช้ภาพในการอธิบายข้อเทจ็จริง
และ การท างานของสว่นประกอบตา่งๆ ในระบบ แบบจ าลองประเภทนีมี้อยูใ่นรูปของแผนภาพ 
แผนผงั เช่น Data Flow Diagram, Document Flow Diagram เป็นต้น

2. แบบจ าลองเชิงบรรยาย (Narrative Model) คือ แบบจ าลองท่ีใช้ภาษาธรรมชาติในการบรรยาย 
ข้อเทจ็จริงและการท างานของสว่นประกอบตา่งๆ ในระบบ

3. แบบจ าลองเชิงกายภาพ (Physical Model) คือ แบบจ าลองท่ีใช้จ าลองสว่นประกอบตา่งๆ ใน
ระบบให้มี ขนาดเลก็กว่าของจริง เช่น แบบจ าลองสิ่งก่อสร้าง อาคาร สถานท่ีตา่งๆ เป็นต้น



ความหมายเชิงสภาวะ (Static and Dynamic) 

โดยการพิจารณาจากสถานการณ์ท่ีใช้งาน ได้แก่

1. แบบจ าลองคงท่ี (Static Model) เป็นแบบจ าลองท่ีน ามาใช้เพื่อการประเมิน
สถานการณ์เฉพาะ ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เช่น การสร้างแบบจ าลองเพื่อการ
วิเคราะห์งบรายรับประจ าปี หรือประจ าไตรมาส เป็นต้น ซึง่จะเห็นวา่เป็นการ
สร้างแบบจ าลองเพียงช่วงเวลาเดียวเท่านัน้ คือ เป็นปี หรือเป็นไตรมาส

2. แบบจ าลองเคลื่อนไหว (Dynamic Model) น ามาใช้ประเมินสถานการณ์ท่ี
สามารถเปลี่ยนแปลงตวัแปร ได้ตลอดทกุช่วงเวลา ตงันัน้แบบจ าลองชนิดนีจ้งึมิ
ความเป็นอิสระตอ่ช่วงเวลา (Time dependent)



ความหมายเชิงการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

โดยแนวทางนีจ้ะเป็นการใช้สตูรคณิตศาสตร์เป็น แบบจ าลองเพื่อค านวณหา
ผลลพัธ์ท่ีต้องการ โดยทัว่ไปแล้วนิยมใช้ใน 3 ลกัษณะ ได้แก่

1. แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ (Optimization Model)

ส าหรับการการตดัสินใจด้วยการหาทางเลือกท่ีดี ท่ีสดุนัน้ ก็สามารถท าได้
หลายวิธี เช่น

2. แบบจ าลองทางการเงิน (Financial Model)

3. แบบจ าลองทางสถิติ (Statistical Model) 



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ (Optimization Model) 
ส าหรับการการตดัสินใจด้วยการหาทางเลือกท่ีดี ท่ีสดุนัน้ ก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาที่มีจ านวนทางเลือกน้อย

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้อัลกอริทมึ

การหาทางเลือกที่ดทีี่สุดโดยการวิเคราะห์ด้วยสูตร

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยการจ าลองสถานการณ์ (Simulation)

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยวิธีการฮวิริสตคิ (Heuristic) 



ประโยชน์ของการน าแบบจ าลองมาใช้

1. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การน าแบบจ าลองมาใช้สนบัสนนุการตดัสินใจ 
ท าให้สามารถวิเคราะห์ หาทางเลือกท่ีใช้แก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสดุ โดยเสียคา่ใช้จ่าย
น้อยมากเมื่อเทียบกบัประโยชน์ท่ีองค์กรหรือระบบจะได้รับจากการน าทางเลือกท่ี
วิเคราะห์ได้ไปใช้แก้ไขปัญหา

2. ประโยชน์ทางด้านระยะเวลา การน าแบบจ าลองมาใช้ จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับ
สารสนเทศอยา่งรวดเร็วและ ตรงตามความต้องการในการน าไปใช้แก้ไขปัญหา
ตา่งๆ



3. ประโยชน์ทางด้านการทดลองแทนมนษุย์ สามารถน าแบบจ าลองมาใช้
ทดลองในเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ี ไมส่ามารถทดลองได้โดยมนษุย์ เช่น หุ่นทดลอง
ในการทดสอบการชนกนัของรถยนต์ เป็นต้น

4. ช่วยให้สามารทท าความเข้าใจและมองภาพชองปัญหาภายในได้อยา่ง
ชดัเจน สง่ผลให้การตดัสินใจ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



การสร้างและพัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจด้วยโปรแกรม
กระดาษค านวณ (Spreadsheet)

การสร้างและพัฒนาแบบจ าลองการตัดสินใจนัน้ สามารถกระท าได้ทัง้จากโปรแกรมท่ี ใช้
เฉพาะส าหรับการตัดสินใจ หรือ เขียนขึน้มาใช้เองด้วยโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Visual 
Basic (VB), PowerBuilder, Delphi, Visual C++ หรือ Java เป็นต้น หรือวิธีท่ีใช้ง่ายและ
สะดวกท่ีสดุส าหรับผู้ ใช้ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ก็คือ การใช้โปรแกรมกระดาษ ค านวณอิเล็กทรอนิก 
(Electronic Spreadsheet) เช่น Excel หรือ Lotus ท่ีได้รับความนิยมอยูใ่นขณะนี ้

จุดเด่นของโปรแกรม Spreadsheet ได้แก่ การใช้งานท่ีง่าย ไม่ซบัช้อน มีความยืดหยุ่นสงู 
สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือ ใช้งานด้านธุรกิจ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และด้ าน
คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีโ้ปรแกรม Spreadsheet ยงัมีสว่นการท างานเพิ่มเติมท่ี
เรียกวา่ "Spreadsheet add-in” เพ่ือเพิ่มความสามารถของโปรแกรม ให้มีมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงั
มีฟังก์ชนั Macro, What-if analysis และ Goal seek เพิ่มความสะดวกในการหาทางเลือกท่ีดี
ท่ีสดุได้อีกด้วย



ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง
(Model Base Management System)

แบบจ าลองชนิดตา่งๆ ท่ีถกูจดัเก็บอยู่ในฐานแบบจ าลอง จะต้องได้รับการจดัการอย่าง
ดีเพื่อน าออกไปใช้ให้เหมาะสม กับปัญหาท่ีเกิดขึน้ แต่ในบางครัง้แบบจ าลองท่ีผู้ ใช้
ต้องการอาจจะไม่มีเก็บไว้ในฐานแบบจ าลอง ดงันัน้นอกจากการจดัการแบบจ าลองใน
ฐานแบบจ าลองแล้ว อีกหน้าท่ีหนึ่งก็คือการสร้างแบบจ าลองจากข้อมลูท่ีผู้ ใช้น าเข้าสู่
ระบบ ซึ่ ง ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ท่ี มีขนาดเล็กอาจไม่จ า เ ป็นต้องมี
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองเองรวมอยู่ด้วยก็ได้ เน่ืองจาก การสร้าง
แบบจ าลองเองของระบบนัน้จะต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงู ท่ีมีการท างานซบัซ้อน ซึง่จะ
กลายเป็นสว่น ประกอบหนึง่ของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจท่ีมีขนาดใหญ่ตอ่ไป



ความหมายของ “ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง”

ระบบจัดการฐานแบบจ าลอง เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเป็นตวักลางในการติดต่อ
ระหวา่งผู้ใช้กบัฐานแบบจ าลอง หรือ ระหวา่งฐานข้อมลูกบัฐานแบบจ าลองท า
หน้าท่ีคล้ายกบัซอฟต์แวร์ระบบจดัการฐานข้อมลู (Database Management 
System: DBMS) ทั่วไป กล่าวคือ ท าหน้าท่ีในการจัดการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง คดัเลือก และประสานการท างาน ระหว่างแบบจ าลองชนิดต่างๆ 
ในฐานแบบจ าลองสว่นหน้าท่ีท่ีมากขึน้ 

เช่น การให้เหตผุลในการเลือกแบบจ าลอง หรือการให้เหตผุลส าหรับผลลพัธ์ท่ี
ได้นัน้อาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาสนับสนุนหน้าท่ี
ดงักลา่ว ฐานแบบจ าลอง จะมีลกัษณะคล้ายกบัฐานข้อมลูตา่งกนัท่ีโครงสร้าง
ของฐานท่ีจะต้องมีไว้จดัเก็บเพียงแบบจ าลอง ส าหรับใช้ในระบบสนบัสนนุการ
ตดัสินใจเท่านัน้



หน้าที่และความสามารถของระบบจัดการฐานแบบจ าลอง

หน้าที่และความสามารถของระบบจดัการฐานแบบจ าลองที่จะต้องมี
ประกอบไปด้วย

1. ผู้ ใช้จะต้องสามารถเข้าถงึและดงึแบบจ าลองในฐานแบบจ าลองออกมาใช้
งานได้ตามต้องการ

2. ผู้ ใช้จะต้องสามารถทดลองและปฏิบตัิการใดๆ กบัแบบจ าลองในฐาน
แบบจ าลองได้

3. ผู้ ใช้จะต้องสามารถสร้างแบบจ าลองของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจได้อย่าง
รวดเร็วและงา่ยดาย ซึง่อาจจะสร้างจากฐานแบบจ าลองหรือดงึแบบจ าลอง
ส าเร็จรูปที่มีอยูแ่ล้วจากฐานข้อมลูก็ได้



4.ต้องสามารถจดัเก็บและจดัการกบัแบบจ าลองตา่งชนิดกนัได้

5.ต้องสามารถเข้าถงึและท างานร่วมกบัแบบจ าลองส าเร็จรูปใน
โปรแกรมอื่นได้

6.ต้องแสดงหมวดหมูห่รือรายการของแบบจ าลองได้

7.ผู้ ใช้จะต้องสามารถติดตามการใช้แบบจ าลองและข้อมลูได้

8.จะต้องท าหน้าที่ในการจดัเก็บ เข้าถงึ ปรับปรุง เช่ือมโยง จดัหมวดหมู ่
และค้นหาแบบจ าลองได้



แบบจ าลองเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับปัญหาที่มีจ านวน
ทางเลือกน้อย

ตารางการตัดสินใจ (Decision Tables)

แผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree)



ตารางการตดัสินใจ (Decision Tables)

ตารางท่ีใช้แสดงเง่ือนไขการตดัสินใจ และผลลพัธ์ท่ีไต้รับจากทางเลือกของ
เง่ือนไขตา่งๆ โดยตารางการตดัสินใจจะประกอบไปด้วยแถวและคอลมัน์ท่ีแบง่
ออกเป็น 4 สว่นคือ

เงือ่นไข ทางเลอืกของเงือ่นไข

การกระท า กฏของการกระท า



แผนภาพการตัดสินใจแบบต้นไม้ (Decision Tree)

เคร่ืองมือท่ีช่วยก าหนดขอบเขตของปัญหาและช่วยสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ 
ในการแก้ไขปัญหา 

คณุลกัษณะของแผนภาพการตดัสินใจแบบต้นไม้

1. แสดงการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของปัญหาได้อยา่งชดัเจน โดยอาศยัแนวทาง
กราฟิก

2. ช่วยจดัการกบัสถานการณ์ท่ีซบัซ้อนตา่งๆ ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีกระชบัขึน้ เพื่อ
ช่วยให้เห็นภาพของปัญหาชดัเจน ยิ่งขึน้

3. มีโครงสร้างท่ีสามารถบอกผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการคดัเลือกทางเลือก
ตา่งๆ ส าหรับตดัสินใจ



4. ช่วยวิเคราะห์ล าดบัการตดัสินใจแก้ไขปัญหาพร้อมทัง้วิเคราะห์ผลลพัธ์จาก
การตดัสินใจด้วยแนวทางตา่งๆ

5. ช่วยจดัสมดลุด้านความเสี่ยงในการตดัสินใจคดัเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ

6. เหมาะกบัปัญหาท่ีมีจ านวนทางเลือกไม่มากนกั เน่ืองจากถ้าจ านวนทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหามีมาก อาจท าให้ แผนภาพการตดัสินใจแบบต้นไม้ดซูบัซ้อนยุง่
เหยิง



แบบจ าลองเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยใช้อัลกอริทมึ

เป็นแบบจ าลองท่ีต้องอาศัยเทคนิค การโปรแกรมทาง คณิตศาสตร์ 
(Mathematical Programming) ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ด้านการบริหาร ซึง่ต้อง ตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจ านวนจ ากดัให้
สามารทผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบั การจดัสรรเวลา
การใช้งานเคร่ืองจกัรในการผลิตสินค้าตา่งๆ ตามเป้าหมาย

การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

แบบจ าลองข่ายงาน (Network Models)



การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)

เป็นเทคนิคของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวาง 
โดยเทคนิคนีอ้าจใช้ส าหรับการบริหารงาน ด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ และการวิจยัเซงิปฏิบตัิการ (Operation Research) เป็นต้น เน่ืองจาก
ผู้ บริหาร และผู้ เ ขียวชาญระบบสนับสนุนการตัดสินใจส่วนใหญ่ไม่ ใช่
ผู้ เ ช่ียวชาญในการใช้วิ ธีทางเลือกท่ีดี ท่ีสุด (Optimization) หรือ การใช้
เคร่ืองมือส าหรับเลียนแบบสถานการณ์ (Simulation) จงึมีการใช้วิธีทางเลือกท่ี
ดีท่ีสดุด้วยการโปรแกรมเซิงเส้น ทีสามารถใช้งานได้ง่ายบนโปรแกรมกระดาษ
ค านวณทัว่ไป เช่น Microsoft Excel



คุณลักษณะของการโปรแกรมเชิงเส้น

1. ใช้จดัสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีปริมาณจ ากดัได้อยา่งเหมาะสม และตรงตามเป๋าหมาย
มากท่ีสดุ

2. จะต้องมีการก าหนดแหลง่ทรัพยากรเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตใดๆ

3. ในการจดัสรรทรัพยากรโดยทัว่ไป มกัประกอบด้วยข้อจ ากดั เง่ือนไขข้อบงัคบัตา่งๆ ซึง่
เรียกวา่ “Constraint”

4. ในการจดัสรรทรัพยากรต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการแก้ไข
ปัญหา ซึง่สามารถเขียน เป็นสมการท่ีเรียกวา่ “Objective Function หรือ สมการ
วตัถปุระสงค์'’

5. ต้องมีการก าหนดให้สมการวตัถปุระสงค์มีคา่มากท่ีสดุหรือน้อยท่ีสดุ ในการแก้ไขปัญหา 
เช่น ในการก าหนด สมการวตัถปุระสงค์ส าหรับคา่ใช้จ่าย ควรก าหนดให้สมการวตัถปุระสงค์
มีคา่ต ่าท่ีสดุ



องค์ประกอบของการโปรแกรมเชิงเส้น

1. ตวัแปรท่ีใช้ส าหรับตดัสินใจแก้ไขปัญหา ซึง่เป็นตวัแปรท่ียงัไม่ทราบคา่ต้องแก้สมการ
เพ่ือหาคา่ตวัแปรนัน้ๆ ซึง่เรียกวา่ “Decision Variable หรือ ตวัแปรในการตดัสินใจ“

2. สมการวตัถปุระสงค์ (Objective Function) ซึง่ต้องพยายามให้มีคา่มากท่ีสดุหรือ
น้อยท่ีสดุ 

2. เง่ือนไขข้อบงัคบัตา่งๆ ของปัญหา ซึง่เรียกวา่ “Constraint” และเขียนเป็นสมการหรือ
สมการข้อจ ากดั

** เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงเส้น คือ ความพยายามท าให้สมการวตัถปุระสงค์ 
(Objective Function) มีคา่มาก หรือน้อยท่ีสดุตามท่ีต้องการ



แบบจ าลองข่ายงาน (Network Models)

แบบจ าลองข่ายงาน เป็นแบบจ าลองที่ใช้กบัปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่และซบัช้อน ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆ ของปัญหา มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเครือข่ายหรือบางครัง้
มีโครงสร้างแบบต้นไม้แนวกว้าง (Spanning Tree) โดยส่วนใหญ่เป็น ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในการด าเนินธุร กิจ ได้แก่ ปัญหาการขนส่งสินค้า (Transportation 
Problem) ปัญหาการมอบหมายงาน (Assignment Problem) ปัญหาการทดแทน
อปุกรณ์ (Equipment Replacement Problem) ปัญหาเส้นทางสัน้ท่ีสดุ (Shortest 
Path Problem) ปัญหาการไหลสงูสดุ (Maximal Flow Problem) และปัญหาการ
ไหลเป็นล าดบัขัน้ (Generalized Flow Problem)



คุณลักษณะของแบบจ าลองข่ายงาน

1. ใช้แก้ปัญหาทกุลกัษณะท่ีองค์ประกอบของปัญหามีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะ
เครือข่ายหรือมีโครงสร้างแบบต้นไม้

2. ปัญหาข่ายงานจะน าเสนอในรูปแบบของแผนภาพต้นไม้หรือเครือข่ายท่ีประกอบ
ไปด้วย โหนด (Nodes) และ เส้นลกูศรหรือเส้นตรงแสดงทิศทาง (Arcs) เช่ือมโยงแต่
ละโหนด

3. โหนด (Nodes) ใช้แทนจดุแตล่ะจดุในข่ายงาน เซน่ สถานท่ี ท่ีตัง้ของคลงัสนิค้า 
เป็นต้น

4. เส้นลกูศรแสดงทิศทางหรือเส้นเช่ือมโหนด (Arcs) ใช้แทนเส้นทางตา่งๆ เช่น 
เส้นทางถนน เส้นทางบนิ สายไฟฟ้าหรือสายโทรศพัท์ เป็นต้น



5. โหนดแบง่ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ โหนดรับ/โหนดอปุสงค์ (Demand Nodes) 
และโหนดสง่/โหนดอปุทาน (Supply Nodes) โหนดรับจะมีตวัเลขแสดงจ านวนรับ
ของสินค้า มีเคร่ืองหมายบวก ( + ) ก ากบัอยู่ด้านหน้า โหนดส่งจะมีตวัเลขแสดง
จ านวนสง่สนิค้า มีเคร่ืองหมายลบ (-) ก ากบัอยูด้่านหน้า

6. การไหล (Flow) คือ ค่าใดๆ ท่ีก าหนดให้แก่โหนดรับและโหนดส่งโดยมีเส้น
ลกูศรแสดงทิศทางการไหล เช่น จ านวนสินค้า เป็นด้น (ต าราบางเลม่ จะแสดงคา่
การไหลไว้ท่ีเส้นลกูศร)



ตวัอยา่งลกัษณะของแบบจ าลองข่ายงานในลกัษณะต้นไม้และเครือข่าย 

ตวัอยา่งการน าไปใช้ เช่น ปัญหาการขนส่งสินค้า (Transportation Problem)

เช่น  ทางบริษัท สดุสวยค้าสง่ ต้องการทราบปริมาณสนิค้าท่ีจะต้องขนสง่ซึ่งมีหนว่ยเป็น
กลอ่ง จากศนูย์กระจายสนิค้า 3 จงัหวดั ไปยงัตวัแทนจ าหน่ายรายย่อย 4 จงัหวดั ท่ีจะ
สามารถลดต้นทนุในการขนสง่ให้ได้มากท่ีสดุ



แบบจ าลอง เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดโดยการวิเคราะห์ด้วยสูตร

แบบจ าลองการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Model)

วตัถปุระสงค์ของการจดัการสินค้าคงคลงั คือ เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการมีสินค้าคงเหลือต ่าท่ีสดุ
ทัง้นีก้าร จัดการดังกล่าวยังขึน้อยู่กับระดับการลงทุนในสินค้าคงเหลือหรือวัตถุดิบคงเหลือของ
องค์กรด้วย เน่ืองจาก หากองค์กร มีการลงทุนในสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนมาก จะสามารถ
ประหยดัต้นทนุจากการผลติ และการสัง่ชือ้สินค้าหรือวตัถดุิบ รวมทงัมีสินค้าท่ีพร้อมจะขายได้ทนัที 
ท าให้ลกูค้าได้รับความสะดวก สร้างความพอใจให้กบัลกูค้า 

แต่มีผลเสียคือ องค์กรจะมีต้นทนุของสินค้าคงเหลือ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพิ่มขึน้ รวมทัง้
สินค้าอาจล้าสมยัได้ ในทางตรงกนัข้าม หากองค์กรมีการลงทนุในสินค้าคงเหลือเป็นจ านวนน้อย 
จะสามารถประหยดัต้นทนุของสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า แต่จะส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการลังชือ้สินค้าเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้สินค้าอาจมีไม่ เพียงพอต่อความ
ต้องการของลกูค้า ท าให้เสียโอกาสในการขาย และสร้างความไมพ่อใจให้กบัลกูค้าได้



ดงันัน้จงึต้องมีการใช้เทคนิคต่างๆ ในการจดัการสนิค้าคงคลงั ได้แก่ การก าหนดปริมาณ
การสัง่ชือ้ท่ีประหยดัท่ีสดุ (Economic Order Quantity: EOQ) ระดบัสินค้าคงเหลือเพ่ือ
ความปลอดภยั (Level of Safety Stock) และจดุสัง่ชือ้ สินค้า (Reorder Point) ซึง่เป็น
การจดัการท่ีมีการวิเคราะห์ในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยแบบจ าลองท่ีเป็นสตูรค านวณ



แบบจ าลองเพื่อการค านวณปริมาณการส่ังชือ้ ที่ประหยัดที่สุด

การก าหนดปริมาณการส่ังชือ้ที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ)
หมายถึง การก าหนด ปริมาณการลงัชือ้สินค้าหรือวตัถดุิบ ณ ระดบัท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายรวม
ของสนิค้ามีจ านวนต ่าท่ีสดุ

ทัง้นี ้เน่ืองจากหากมีการลังชือ้สินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตน้อยเกินไป จะท าให้
สินค้าหรือวตัถดุิบนัน้ไม่เพียงพอ ต่อการผลิต ต้องลงัชือ้สินค้าหรือวัตถดุิบบ่อยครัง้ ส่งผล
ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการสั่งชือ้และค่าขนส่งเพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วย แต่ถ้าสั่งซือ้สินค้าหรือ
วตัถดุิบเพ่ือการผลิตมากเกินไปจะเกิดผลตรงกนัข้ามคือ ปริมาณสินค้าหรือวตัถดุิบคงคลงั
มีมากเกินไป ไม่ต้องสัง่ซือ้บอ่ยครัง้ ท าให้เกิดต้นทนุสินค้าคงเหลือเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้จึงต้องมี
การก าหนดปริมาณการสัง่ชือ้ท่ีประหยดันัน่เอง



การน าวิธีการทางเขียนสตูรทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการก าหนดสตูร เพื่อหา EOQ 
ซึง่ในท่ีนีไ้ด้มีการก าหนดขอบเขตของปัจจยัอ่ืนๆ ไว้ด้วย ดงันี ้

1. ทราบปริมาณสนิค้าหรือวตัถดุิบท่ีต้องใช้ทัง้หมดในช่วงเวลาท่ีค านวณ

2. อตัราการใช้หรือการขายสนิค้าเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ

3. คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัสินค้าขาดมือยงัไมไ่ด้น ามาพิจารณา (Stock Out Cost)

4. ระดบัสินค้าคงเหลือเพ่ือความปลอดภยัยงัไมไ่ด้น ามาพิจารณา (Safety Stock)



5. คา่ใช้จ่ายในการสัง่ชือ้ (Ordering Cost) คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการสัง่ชือ้สินค้า 
เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสินค้า (ถ้ามี) ค่าขนส่งสินค้าหรือ
วตัถดุิบกรณีท่ีต้องจ่ายเอง เป็นต้น

6. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (Carrying Cost) พิจารณาจากรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ 
เน่ืองจากการเก็บรักษาสินค้าไว้ ในกิจการเพ่ือการผลิตหรือการขาย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
สินค้าคงคลงั (Storage Cost) คา่ประกนัภยั และคา่ใช้ จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น

7. ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น สว่นลด ระยะเวลาในการสัง่และสง่สินค้าไมไ่ด้น ามาพิจารณา 



แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation)
การจ าลองสถานการณ์ คือ การสร้างสถานการณ์สมมติโดยอาศยัข้อเท็จจริงเสมือนสถานการณ์

จริง เพ่ือทดลอง ตดัสินใจแก้ไขปัญหา และวิเคราะห์ผลลพัธ์ท่ีได้รับจากการทดลองก่อนน าไปใช้
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงตอ่ไป ตวัอยา่งการวิเคราะห์เพ่ือทดลองตดัสินใจ เช่น การวิเคราะห์
เชิงเง่ือนไข (What-if analysis)

ในทางการให้ค านิยามของค าวา่ “Simulation” นัน้มีความแตกตา่งกนัออกไป ตงันี ้

นกัเศรษฐศาสตร์: กล่าวว่า Simulation คือ แบบจ าลองใดๆ ท่ีใช้เพ่ือการวิเคราะห์เชิงเง่ือนไข 
(What-if analysis)

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านทรัพยากรบุคคล: Simulation คือ แบบฝึกหัดการฝึกอบรมพนักงาน ท่ี
ประกอบไปด้วย บทบาทตา่งๆ ท่ีผู้ ฝึกอบรมจะต้องแสดง

นักบริหาร: แบบจ าลองสถานการณ์ คือ แบบจ าลองท่ีใช้ในการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ ท่ีมีความไม่แน่นอน ซึ่งมีแนวทางแกไขด้วยการสุ่มค่าจากการแจกแจงความน าจะ
เป็นของผลลพัธ์



จากนิยามท่ีแตกต่างกันช้างต้น ท าให้ทราบว่าแบบจ าลอง Simulation ถูก
น ามาใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กันอย่างมากมาย ทัง้นี ้เน่ืองจาก
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั มีความซบัช้อนสงู ต้องอาศยัการ
สุม่คา่การ ตดัสินใจ อีกทัง้ยงัอยูภ่ายใต้สภาวะการณ์ท่ีไม่มีความแน่นอนและมี
ความเสี่ยง หรือกลา่วคือ ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้เป็น ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและ
ไม่มีโครงสร้าง จงึยากตอ่การอธิบายและแก้ปัญหาด้วยแบบจ าลองเพื่อการหา
คา่ท่ีดีท่ีสดุ (Optimization) หรือแบบจ าลองท่ีใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ เช่น 
การโปรแกรมเชิงเส้น เป็นด้น



คุณลักษณะส าคัญของแบบจ าลองสถานการณ์

แบบจ าลองสถานการณ์มีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจากแบบจ าลองชนิดอ่ืนๆ ทัว่ไป ดงันี ้

1. มีการตรวจสอบความถกูต้อง แบบจ าลองสถานการณ์ทกุชนิดต้องมีการตรวจสอบความถกูต้องก่อน
เป็น อนัดบัแรกเพ่ือไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาด มีการตรวจสอบทัง้ logic และการค านวณวา่ถกูต้องหรือไม่

2. มีเหตผุล เป็นการตรวจสอบว่าผลท่ีได้ต้องอยู่ในขอบเขตของผลลพัธ์ท่ีคาดคะเนไว้และแบบจ าลอง
นัน้ท างาน อยา่งถกูต้อง โดยสามารถน าผลลพัธ์นัน้มาวิเคราะห์ได้

3. ลดความเบ่ียงเบน โดยใช้ค่าสุ่มเดียวกนัเพ่ือลดความแปรผนัและเพิ่มความถกูต้องเม่ือเปรียบเทียบ
กบั องค์ประกอบท่ีตา่งกนัได้

4. มีลกัษณะเป็นการเลียนแบบสถานการณ์จริงมากกวา่เป็นการน าเสนอสถานการณ์จริง

5. มีลกัษณะเป็นการบรรยายหรือการคาดการณ์สถานการณ์จริงท่ีจะเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขตา่งๆ กนั

6. เป็นแบบจ าลองท่ีใช้กบัปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนสงู



ประโยชน์ของการจ าลองสถานการณ์ (Simulation)

การท่ีระบบสนบัสนนุการตดัสินใจมีการใช้แบบจ าลอง Simulation เพ่ือเลียนแบบสถานการณ์
ปัญหาตา่งๆ นัน้เน่ืองจากก่อให้เกิดประโยชน์ ดงันี ้

1. Simulation เป็นทฤษฎีท่ีมีการใช้งานเพื่อคาดการณ์เหตกุารณ์ในอนาคตอยา่งตรงไปตรงมา

2. Simulation สามารถท างานท่ีมีเวลาเช้าไปเก่ียวช้องเป็นจ านวนมากๆ ได้ดี

3. Simulation คอ่นช้างเป็นการอธิบายให้เหน็เป็นรูปร่างมากกวา่การใช้เป็นเคร่ืองมือธรรมดา

4. ผู้สร้างระบบการตดัสนิใจ สามารถติดตอ่กบัผู้ใช้ หรือผู้บริหารได้ เพ่ือจะได้รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
ปัญหา ได้อยา่งลกึซึง้

5. สามารถสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีมาจากมมุมองของผู้บริหารได้

6. แบบจ าลองจะถกูสร้างขึน้เฉพาะเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ไมส่ามารถน าไปแก้ไขปัญหาอื่นๆ 
ได้ ซึง่เป็นสิ่ง ท่ีผู้ 'บริหารต้องการ กลา่วคือ ลว่นประกอบของแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้นีจ้ะมีลกัษณะที่
เหมือนกบัเหตกุารณ์จริง มากท่ีสดุนัน้เอง



7. แบบจ าลองนี ้สามารถจดัการกบัปัญหาได้มากมายหลากหลายชนิด เช่น การจดัการกบัคลงัสินค้า 
(Inventory) และการจดัการทรัพยากรบคุคล อีกทัง้ยงัสามารถท าหน้าท่ีในเชิงบริหารระดบัสงูได้อีกด้วย เช่น 
การวางแผนการตา่งๆ ในระยะยาว เป็นต้น ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้หลายจึงสามารถน าแบบจ าลอง Simulation 
มาใช้จดัการสิง่ตา่งๆ ได้ทกุขณะ

8. ผู้บริหารสามารถท าการทดลองป้อนตวัแปรที่แตกต่างกนัไปตามแตล่ะเหตกุารณ์ลงในแบบจ าลอง เพ่ือดู
ผลลพัธ์ ท่ีเป็นทางเลือกตา่งๆ จากนัน้จงึเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสดุเพียงทางเดียว

9. แบบจ าลองชนิดนีม้กัจะน ามาใช้เพ่ือรวบรวมปัญหาของเหตกุารณ์จริงท่ีมีความซบัช้อน หากเป็นปัญหา
ง่ายๆ ก็ไมจ่ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองชนิดนี ้

10. สามารถใช้ Simulation เพ่ือเป็นเคร่ืองมือวดัประสทิธิภาพของตวัแปรได้ง่ายมาก และยงัสามารถ
สะท้อนกลบั มาถึงผู้ตดัสินใจได้โดยตรง

11. ในระบบ DSS สว่นมากจะน า Simulation มาใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างแบบจ าลองส าหรับปัญหาที่ไมมี่
โครงสร้าง เท่านัน้
12. สามารถหาผลติกณัฑ์เสริมท่ีเรียกวา่ “Add-In” ท่ีเก่ียวกบั Simulation เพ่ือน ามาใช้กบัโปรแกรม
กระดาษ ค านวณได้มากมาย เซน่ @Risk เป็นต้น



ข้อจ ากัดของการจ าลองสถานการณ์

ถงึแม้วา่แบบจ าลองสถานการณ์จะสามารถจ าลองและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซบัช้อน
สงูได้ อยา่งไร ก็ตามยงัมีข้อจ ากดับางประการท่ีผู้ตดัสินใจควรรับทราบไว้ในเบือ้งต้น ตงันี ้

1. ไมส่ามารถรับประกนัไต้วา่เป็นหนทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุ

2. บอ่ยครัง้ท่ีการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ จะต้องใช้งบประมาณคอ่นข้างสงู อีกทัง้ยงัสิน้เปลือง
เวลาในการ สร้างมาก

3. แนวทางการแก้ปัญหา และผลลพัธ์ท่ีได้จากการศกึษา Simulation โดยทัว่ไปแล้วไมส่ามารถ
น าไปใช้กบั ปัญหาอื่นๆ ได้ ซึง่เป็นเหตผุลท่ีท าให้ทราบวา่ เหตใุด Simulation จงึรวบรวมเฉพาะปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา ท่ีต้องการแก้ไขเทา่นัน้ สว่นปัจจยัอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง Simulation จะไมน่ ามา
ประกอบการค้นหาผลลพัธ์เลย

4. ซอฟต์แวร์ท่ีใช้สร้าง Simulation ใช้งานได้คอ่นข้างยาก ดงันัน้ผู้ ท่ีจะใช้ได้จะต้องมีทกัษะความรู้
โดยเฉพาะจงึ จะสามารถสร้าง Simulation ได้



ชนิดของแบบจ าลองสถานการณ์

แบบจ าลองสถานการณ์ สามารถแบง่ออกไต้เป็น 4 ประเภทหลกัๆ ได้แก่

1. แบบจ าลองสถานการณ์ความน าจะเป็น (Probabilistic Simulation)

2. แบบจ าลองสถานการณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัเวลา (Time-
independent/Time-dependent Simulation)

3. แบบจ าลองสถานการณ์ภาพเสมือนจริง (Visual Simulation)

4. แบบจ าลองสถานการณ์เชิงวตัถ ุ(Object-oriented Simulation)



แบบจ าลองฮวิริสตดิ (Heuristic)

แบบจ าลองฮิวริสติค คือ แบบจ าลองท่ีใช้แก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน 
กลา่วคือ ปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้างและ ปัญหากึ่งโครงสร้าง ซึง่มีตวัแปรท่ีมีคา่ไม่
แน่นอน เน่ืองจาก การแก้ปัญหาแบบฮิวริสติคโดยแท้จริงแล้วก็คือ การแก้ไข 
ปัญหาโดยอาศยักฎเกณฑ์ง่ายๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหา
ลกัษณะเดียวกนัในอดีต จงึท าให้การแก้ปัญหา มีความรวดเร็วมากขึน้



หลักการของการโปรแกรมฮวิริสตคิ

แนวคิดของฮิวริสติค มีความเก่ียวช้องกับ การค้นหา เรียนรู้ ประเมิน และพิจารณา
ตัดสินใจ จากนัน้จะวนกลับมา ท าช าการปฏิบัติเหล่านีอี้กครัง้ เพ่ือใ ห้เกิดความมั่นใจ 
ตวัอย่างเช่น การส ารวจ หรือการทดสอบสิ่งท่ีเกิดขึน้มาอีก ครัง้ โดยท่ีองค์ความรู้ท่ีได้รับ
นัน้ อาจได้รับมาจากการสนองกลบัในขัน้ตอนการท าซ า้และการปรับปรุงกระบวนการ 
ค้นหานี ้ซึ่งอาจจะประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวในการปฏิบตัิก็ย่อมได้ แต่ขบวนการ
ฮิวริสติคจ าท่ีเป็นจะต้อง ย้อนกลับมาให้ค านิยามของปัญหา หรือค านิ ยามของ
วตัถปุระสงค์ใหมน่ัน้ เกิดขึน้ไมบ่อ่ยครัง้นกั



Tabu search heuristic (Glover and Laguna [1993] and Sunet al. [1997]) เป็น
ขบวนการหนึ่งท่ีกล่าวอ้างถึง กลยุทธ์การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีคุณภาพสงูได้
อย่างชาญฉลาด เน่ืองจาก Tabu search จะช่วยลดขัน้ตอน ในขบวนการค้นหาวิธี
แก้ปัญหาในทางคอมพิวเตอร์ลงได้ และท่ีส าคญัคือ Tabu search มิความสามารถในการ 
แยกแยะคุณภาพของการแก้ไขปัญหาได้ว่า แนวทางใดเป็นวิธีท่ีมิคุณภาพสูง ห รือ
แนวทางใดเป็นวิธีท่ีมีคณุภาพต ่าดงันัน้ Tabu search จึงเป็นท่ียอมรับ และได้รับการ
พิสูจน์แล้วว่า สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในระดับใหญ่ๆ ได้อย่าง มีประสิท ธิภาพ เช่น 
ปัญหาการจ่ายค่าธรรมเนียมในการขนสง่ เป็นต้น



เม่ือใดจงึจะใช้ฮวิริสตคิ

ตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งการน าฮิวริสติคไปใช้ได้เหมาะสมกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ซึง่
ได้แก่

1. ข้อมลูท่ีป้อนเข้าไมม่ีความแน่นอนหรือมีขีดจ ากดั

2. เหตกุารณ์ปัญหามีความซบัซ้อนมากเกินกวา่จะใช้ Optimization Model มา
จดัการได้

3. เป็นเหตกุารณ์ทีมนัใจวา่ ไมส่ามารถใช้อลักอริทมึท่ีแน่นอนได้

4. เมื่อใช้ Simulation แล้วมีระยะเวลาในการประมวลผลนานเกินไป



5. เราสามารถน าฮิวริสติคมาท างานร่วมกบักระบวนการ Optimization เพ่ือปรับปรุง
ประสทิธิภาพการท างาน ของกระบวนการ Optimization ให้ดียิ่งขึน้

6. เม่ือใช้ Optimization หรือใช้ Simulation เพ่ือแก้ปัญหาแล้วสง่ผลให้คา่ใช้จ่ายสงูเกินไป 
จงึสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยหนัมาใช้วิธีการโปรแกรม Heuristic แทน ซึง่จะท าให้ประหยดั
ต้นทนุได้มากกวา่

7. เม่ือต้องการการประมวลผลท่ีคอ่นช้างเป็น Symbolic มากกวา่ Numeric เช่น ในระบบ 
Expert System

8. เป็นเหตกุารณ์ท่ีไมส่ามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยตดัสินใจได้ หรือถ้าได้แตต้่องใช้ความ
พยายามสงูหรือไมส่ะดวก



ข้อดีของการโปรแกรมฮวิริสตคิ

1. ช่วยให้สามารถเข้าใจปัญหาได้ง่ายขึน้ ตงันัน้จงึสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้

2. ช่วยให้ผู้บริหารมีความคดิสร้างสรรค์ และปีกตดัสินใจแก้ไขปัญหาในลกัษณะท่ีไม่
มีโครงสร้างและปัญหาท่ีมี ความซบัซ้อนได้อยา่งเหมาะสมและดีเพียงพอ

3. ช่วยประหยดัเวลาในการก าหนดสตูรค านวณ

4. ช่วยประหยดัพืน้ท่ีหน่วยความจ าในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และยงัช่วยประหยดัเวลาใน
การเขียนโปรแกรมส าหรับ แก้ไขปัญหาท่ีไม่มีโครงสร้าง ซึง่มีความซบัช้อน



5. ช่วยประหยดัเวลาในการประมวลผลและเวลาในการตดัสินใจ เน่ืองจากปัญหาท่ีมีความซับซ้อน
มากๆ จะสามารถ แก้ไขได้เฉพาะวิธีการฮิวริสติคเทา่นัน้

6. การโปรแกรมฮิวริสติคช่วยสร้างทางเลือกหลายๆ ทาง ซึ่งล้วนเป็นทางเลือกท่ีได้รับการยอมรับว่า
สามารถได้ แก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

7. โดยปกติมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ Heuristic ในการพฒันาทฤษฎีต่างๆ หรือพฒันาเคร่ืองมือวดั
คณุภาพการ แก้ปัญหาได้

8. สามารถใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยีอนัชาญฉลาดต่างๆ (Intelligence) เพ่ือช่วยให้การด้นหาข้อมลู
และองค์ความรู้ ต่างๆ มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

9. ได้มีการประยกุต์น าการท างานแบบฮิวริสติคมาสร้างแบบจ าลองโดยอาศยัการเขียนโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาไมมี่โครงสร้างและปัญหาที่มีความซบัซ้อนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ



ข้อจ ากัดของการโปรแกรมฮวิริสตดิ

1. แนวทางแก้ไขปัญหาไม่สามารถรับประกนัได้วา่เป็นแนวทางดีท่ีสดุ บางครัง้อาจ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี ไม่ดีนกั
2. กฎตา่งๆ ท่ีใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาแบบฮิวริสติค อาจมีข้อยกเว้นมากมาย ท าให้ไม่
สามารถใช้กฎส าหรับแก้ไข ปัญหาได้อยา่งเตม็ท่ี
3. อาจไม่สามารถท านายผลลพัธ์ท่ีได้จากการเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาแตล่ะ
แนวทาง
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นประกอบตา่งๆ ในระบบ อาจสง่ผลกระทบตอ่ระบบ
โดยรวมได้ ดงันัน้ ความผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงสว่นประกอบตา่งๆ ในระบบจงึ
สง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยรวมของระบบตามไปด้วย



ประเภทของอัลกอริทมึแบบฮวิริสตดิ

อลักอริทมึแบบสิวริสติคมีหน้าท่ีการท างานคล้ายอลักอริทมึทัว่ๆ ไป โดยอลักอริทมึ
แบบฮิวริสติคสามารถใช้ในการ สร้างแบบจ าลองส าหรับแก้ไขปัญหาได้หลาย
ลกัษณะ ซึง่สามารถจ าแนกประเภทของอลักอริทมึแบบฮิวริสติคได้ 5 ประเภท คือ

1. Construction Heuristics คือ วิธีการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ โดย
ท าการเพิ่มสว่นประกอบของ ระบบขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ลามารถน าไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้จริง

2. Improvement Heuristics คือ วิธีการพฒันาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ 
จนกระทัง่สามารถน าไปใช้แก้ไข ปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ



3. Mathematical Programming คือ การน าการโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยกุต์ใช้ เพ่ือ
ลดข้อจ ากดัของ แบบจ าลองลงให้เหลือน้อยท่ีสดุ เพ่ือ1ให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสดุ โดย
เทคนิคนีม้กัใช้ในการหาผลลพัธ์ ทีดีทีสดุโดยวิธีจ านวนเตม็ (Integer Optimization)

4. Decomposition คือ แนวทางท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขปัญหาเป็นขัน้ตอน โดยจะแบ่งปัญหา
ออกเป็นสว่นยอ่ยๆ และท าการแก้ไขปัญหาแตล่ะสว่น

5. Partitioning คือ แนวทางแก้ไขปัญหาที่น าปัญหามาแบ่งเป็นสว่นย่อย แล้วท าการแก้ไขปัญหา
แต่ละสว่น จากนัน้จึงน าแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ละสว่นมารวมกนัเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาลกัษณะ
นัน้ๆ ต่อไป เช่น ในการแก้ ไขปัญหาเก่ียวกบัยอดขายของบริษัทท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ อาจ
ท าการแบ่งส่วนการขายออกเป็น 4 ภาค แล้วท าการแก้ไขปัญหาของแต่ละภาค จากนัน้จึงน า
แนวทางแก้ไขปัญหาของแตล่ะภาคมารวมกนัเพ่ือใช้แก้ ไขปัญหายอดขายของบริษัทต่อไป



แบบจ าลองทางการเงนิ (Financial Model)

แบบจ าลองทางการเงิน ได้แก่สตูรค านวณทางการเงินตา่งๆ ในท่ีนีข้อ
ยกตวัอยา่งการค านวณเงินกู้  โดยจะอาศยั โปรแกรมกระดาษค านวณ Excel 
เป็นเคร่ืองมือซึง่จะท าให้สะดวกมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากโปรแกรม Excel มีค าสัง่ท่ี 
สนบัสนนุการค านวณทางการเงินหลายค าสัง่ เช่น Goal Seek, Scenario และ 
Data Table เป็นต้น



แบบจ าลองทางสถติ ิ(Statistical Model)

แบบจ าลองทางสถิติ เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้จากหลกัการและสตูรค านวณทาง
สถิติ โดยสว่นใหญ่แล้วใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมลูในอดีตและปัจจบุนั เพ่ือท านายหรือ
พยากรณ์เหตกุารณ์หรือข้อมลูท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ดงันัน้ จงึอาจ เรียกแบบจ าลอง
ทางสถิติได้อีกอยา่งหนึ่งว่า “แบบจ าลองเชิงพยากรณ์ (Predictive Model)"

แบบจ าลองเชิงพยากรณ์ คือ แบบจ าลองท่ีใช้ท านาย คาดการณ์สถานการณ์ตา่งๆ 
ในอนาคต ซึง่ช่วยให้ผู้ตดัสินใจ สามารถคาดการณ์ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้จากการ
ด าเนินการตา่งๆ ได้ โดยแบบจ าลองลกัษณะนีท่ี้นิยมใช้กนัมาก คือ การวิเคราะห์แบบ
มาร์คอฟ การวิเคราะห์การถดถอย และการพยากรณ์อนกุรมเวลา



1 การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ (Markov Analysis)

การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟ คือ การวิเคราะห์แนวโน้มของล าตบัเหตกุารณ์ โดยแต่
ละเหตกุารณ์ต้องมีความเก่ียวข้องกนัอยู่ นัน่คือ การเกิดเหตกุารณ์ในล าตบักดัไป
ขึน้อยู่กบัเหตกุารณ์ก่อนหน้าและความน่าจะเป็นในการเกิดเหตกุารณ์ ต่างๆ เช่น 
ในการคาดการณ์สภาพอากาศในวันพรุ่งนี ้ต้องขึน้อยู่กับสภาพอากาศในวันนี ้
รวมถึงความน่าจะเป็นในการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศลกัษณะตา่งๆ

การวิเคราะห์แบบมาร์คอฟจะใช้ในการวิเคราะห์เหตกุารณ์สุ่มท่ีไม่มีอิสระ คือ การ
เกิดเหตกุารณ์หนึ่งๆ ขึน้อยู่ กบัเหตกุารณ์ก่อนหน้าและความน่าจะเป็นในการเกิด
เหตกุารณ์ตา่งๆ ในล าตบักดัไป ซึง่ตา่งจากแบบจ าลองการโยนเหรียญ ท่ีเหตกุารณ์
ในการโยนเหรียญแต่ละครัง้มีความเป็นอิสระต่อกัน นัน่คือ ไม่ว่าการโยนเหรียญ
ก่อนหน้าจะได้ผลลพัธ์เซน่ไร กิไม่มีผลตอ่การโยนเหรียญครัง้ตอ่ไป



2. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบ
สมการท่ีจะใช้อธิบายความ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยสมการท่ีได้มา จะใช้
ส าหรับประมาณคา่ตวัแปรตวัหนึง่จากตวัแปรอ่ืนท่ีทราบคา่ 

ตวัแปรท่ี ต้องการทราบค่าหรือต้องการจะประมาณค่าขึน้มา เรียกว่า “ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable)” ใช้สญัลกัษณ์แทน ด้วยอกัษร Y 

ส่วนตวัแปรท่ีสมมติว่ามีผลหรือมีอิทธิพลต่อตวัแปรท่ีต้องการประมาณค่า เรียกว่า 
“ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)” ใช้สญัลกัษณ์แทนด้วยอกัษร X



การวิเคราะห์การถดถอยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้
2.1.การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis)

2.2.การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis

2.3.การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial Regression Analysis)



2.1 การวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

 เป็นการศกึษาเพื่อหาสมการซงึแสดง ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) 1 ตวัแปร กบั
ตวัแปรอิสระ (X) เพียง 1 ตวัแปร

 รูปแบบความสมัพนัธ์ ของตวัแปรมีทัง้ที่เป็นเส้นตรง (Straight Line) และที่ไมเ่ป็นเส้นตรง 

 ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ในที่นีจ้ะขอน าเสนอเพียงแบบเชิงเส้น เรียกว่า ''
การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression)” เช่น ในการประมาณ
ยอดขายสินค้า ถ้าผู้ตดัสินใจคิดว่ายอดขายสินค้าจะขึน้อยู่กับค่าใช้จ่ ายในการโฆษณา 
เพียงอย่างเดียว โดยที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะมีผลท าให้ยอดขายสงูขึน้ห รือต ่าลงได้ 
ดงันัน้จงึเลือกใช้การ วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยให้ยอดขายสินค้าเป็นตวัแปรตาม 
(Y) และคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาเป็น ตวัแปรอิสระ (X)



2.2  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรตาม (Y) 1 ตวัแปร กบัตวัแปรอิสระ(X)
มากกว่า 1 ตวัแปร

การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู มีทัง้กรณีท่ีความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นเซิงเส้นและ
ไมเ่ป็นเชิงเส้นเช่นเดียวกบัในเร่ืองการถดถอยอย่างง่าย แตข่อยกตวัอยา่งเพียงการวิเคราะห์
การถดถอยพหคุณูเชิงเส้นเทา่นัน้ เช่น ในการประมาณ ยอดขายสินค้า ผู้ตดัสินใจหรือผู้
ประมาณคิดวา่ยอดขายสินค้าขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น คา่ใช้จ่ายในการโฆษณา
ราคาสินค้าและรายได้ของผู้บริโภค ดงันัน้จงึเลือกใช้การวิเคราะห์แบบพหคุณู โดยให้
ยอดขาย สินค้าเป็นตวัแปรตาม (Y) ซึง่ขึน้อยูก่บัตวัแปรอิสระหลายๆ ตวั ได้แก่ คา่ใช้จ่ายใน
การโฆษณา (X,) และ รายได้ของผู้บริโภค (X2)



2.3  การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial Regression Analysis) 

 เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตาม (Y) 1 ตวั กบัตวัแปรอิสระ (X)
มากกวา่ 1 ตวั โดยความสมัพนัธ์ระหวา่ง ตวัแปรเป็นแบบไม่เป็นเส้นตรง



ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยแบบใด จะต้องผ่านขัน้ตอนในเบื อ้งต้น
คล้ายกนั คือ เก็บรวบรวมข้อมลู ก าหนด ตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) 
น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาสร้างกราฟการกระจายเพื่อทดสอบว่าเป็นเส้นตรง 
หรือไม่ และในกรณีท่ีกราฟการกระจายเป็นเส้นตรงสามารถวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่ายหรือแบบพหุคูณได้ แต่ในกรณีทีกราฟการกระจายไม่เป็น
เส้นตรง ผู้ตดัสินใจจะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล ใน
ท่ีนี ้ขอน าเสนอ ตวัอยา่งเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเพียง
ตวัอยา่งเดียวเท่านัน้



3.  การพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting)

การพยากรณ์อนกุรมเวลา มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์การถดถอยในเร่ืองของช่วงเวลา 
กลา่วคือ การวิเคราะห์การถดถอยเป็นการพิจารณาค่าของข้อมลูในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
ไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเวลา และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม ซึ่งเป็นผล
เน่ืองมาจากตวัแปรอิสระ แตก่ารพยากรณ์อนกุรมเวลาหรือการวิเคราะห์อนกุรม เวลานัน้ เป็น
การพิจารณาคา่ของข้อมลูท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา
เป็นส าคญั



อนุกรมเวลา (Time Series)หมายถึง ข้อมลูหรือค่าสงัเกตท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามล าดบัเวลา
ท่ีเกิดขึน้ โดยข้อมลูท่ี สงัเกตได้ จะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาใดก็ได้ ซึง่จะท าให้เห็นรูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงค่าสงัเกตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือใช้ในการพยากรณ์ค่าสงัเกตดงักล่าวใน
อนาคตได้

วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา (Time Series Forecasting Method) เป็นการวิเคราะห์
ลกัษณะพฤติกรรม ในอดีตของตวัแปรอนกุรมเวลาเพ่ือพยากรณ์พฤติกรรมในอนาคต โดยถ้า
สามารถค้นพบพฤติกรรมท่ีเป็นระบบบางอยา่งในตวัแปรอนกุรมเวลา ผู้ตดัสินใจก็จะสามารถ
สร้างแบบจ าลองของพฤติกรรมของตวัแปรตาม แล้วน ามาใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมของ
ตวัแปรเหลา่นัน้ในอนาคตได้



แบบจ าลองชนิดอื่นๆ

นอกจากแบบจ าลองทัง้หมดที่กลา่วมาแล้ว ยงัมีแบบจ าลองชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถน ามา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจได้อีก เช่น แบบจ าลองแถวคอย
แบบจ าลวงแถวคอย (Queuing Model)

แบบจ าลองแถวคอยคือ แบบจ าลองท่ีใช้ค านวณจ านวนพนักงานให้บริการท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้คา่ใช้จ่ายขององค์กรต ่าท่ีสดุและลกูค้าไม่ต้องรอรับบริการนานเกินไป 
ซึง่มกัใช้ในธุรกิจท่ีมีระบบลกูค้าสมัพนัธ์ เช่น Call Center จดุช าระค่าบริการและ
สถานการณ์ท่ีมีการเข้าแถวรอรับบริการ โดยแบบจ าลองนีจ้ะท าการค านวณปริมาณจดุ
บริการลูกค้าท่ี เหมาะสม แล้วทดสอบแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีได้รับจาก
แบบจ าลองโดยการสุม่คา่ปริมาณจดุให้บริการลกูค้า



สิ่งที่ต้องพิจารณาในแบบจ าลองแถวคอย คือ

1. คา่เฉลี่ยของเวลาเข้าใช้บริการของลกูค้า

2. คา่เฉลี่ยอตัราการให้บริการลกูค้า (คา่เฉลี่ยเวลาท่ีลกูค้าแตล่ะคนเข้ารับบริการ)

3. ความพงึพอใจของลกูค้า

4. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ ณ จดุบริการลกูค้า

ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ คือ

1. คา่เฉลี่ยของลกูค้าท่ีเข้าแถวรอรับบริการ

2. คา่เฉลี่ยของเวลาท่ีลกูค้ารอรับบริการ

3. ปริมาณพนกังานให้บริการ ณ จดุบริการลกค้า



วัตถุประสงค์ของการใช้แบบจ าลองการเข้าแถวรอรับบริการ

1. อธิบายพฤตกิรรมของระบบการเข้าแถวรอรับบริการ

2. ใช้พิจารณาปริมาณจดุให้บริการท่ีเหมาะสม

3. ประเมินแนวทางการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการปริมาณจดุให้บริการได้
อยา่งเหมาะสม



รูปแบบของแถวคอยแบ่งตามจุดให้บริการและแถวคอย

การเข้าแถวรอรับบริการจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท (ดงัภาพท่ี 4.53) ซึง่ประกอบด้วย
1.  มีแถวรับบริการ 1 แถว และมีจดุให้บริการ 1 จดุ เช่น การเข้าแถวรอใช้บริการตู้ ATM
2.  มีแถวรับบริการ 1 แถว และมีจดุให้บริการหลายจดุ เช่น การเข้าแถวรอรับบริการใน
ธนาคาร
3.  มีแถวรับบริการหลายแถว และมีจดุให้บริการหลายจดุ เช่น การเข้าแถวรอรับบริการ ณ 
จดุช าระเงินใน ซุปเปอร์มาร์เกต และการเข้าแถวรอรับบริการในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด





คุณลักษณะของระบบแถวคอย

ในการสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการเข้าแถวรอรับ
บริการต้องตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบั วิธีการเข้าแถวรอรับบริการของลกูค้า และเวลา
ท่ีลกูค้าต้องรอจนกวา่จะได้รับบริการ ซึง่ต้องศกึษาเก่ียวกบัสิ่งตอ่ไปนี ้

1.  อตัราการใช้บริการ (Arrival Rate) 

2.  อตัราการให้บริการ (Service Rate)



1. อัตราการใช้บริการ (Arrival Rate) ในระบบแถวคอย ผู้ ใช้บริการหรือลกูค้า (จะเป็น
คน สิง่ของ หรืองานก็ได้) จะเข้ามาถงึระบบอยา่งไมแ่น่นอน 

กลา่วคือ ใน 1 ช่วงเวลาใดๆ (Period) จะมีผู้ ใช้บริการจ านวนหนึ่ง ซึง่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ว่าเป็นจ านวนเท่าใดเข้ามาในระบบ โดยบางช่วงอาจมีผู้ ใช้บริการเป็นจ านวนมาก แต่บางช่วง
อาจมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนน้อย ลกัษณะการมาใช้บริการแบบนีเ้ป็นไปอยา่ง สุ่ม (Random) 

 สามารถอธิบายได้โดยใช้การแจกแจงความน่าจะเป็น ซึ่งส่วนมากแล้วจ านวนผู้มาถึงระบบ 
(Arrival) หรือผู้ใช้ บริการจะมีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบพวัซอง (Poisson Probability 
Distribution) และใช้ตวัแปรสุ่มแบบพวัชอง (Poisson Random Variable) แทนจ านวนผู้
มาถงึระบบหรือผู้ใช้บริการ 

 นอกจากนีย้งัต้องก าหนดค่าของ “อตัราการใช้บริการ (Arrival Rate:λ )”เพ่ือใช้แสดงค่าเฉลี่ย
ของจ านวนผู้ ใช้บริการต่อหนึ่ง ช่วงเวลาค่าความน่าจะเป็นท่ีมีผู้ ใช้บริการ X คนในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด



2.  อัตราการให้บริการ (Service Rate) คือ เม่ือผู้ ใช้บริการท่ีมาถึงแถวคอยแล้วจะต้อง
เสียเวลาในการรอ จนกวา่จะได้รับการบริการ (บางครัง้อาจไม่ต้องรอก็ได้) เวลาในช่วงนีเ้รียกว่า 
‘'เวลาคอย (Queue Time)” และเวลาท่ีใช้ไปในการรับบริการ เรียกว่า “เวลาให้บริการ (Service 
Time)”



ประเภทของแบบจ าลองแถวคอย

1. M/M/S

2. M/M/S โดยมีการก าหนดขอบเขตความยาวของแถวรอรับบริการ

3. M/M/S โดยมีการก าหนดขอบเขตของปริมาณลกูค้าท่ีเข้าใช้บริการ

4. M/G/1



ตัวอย่างแบบจ าลอง M/M/S ซึ่งเหมาะส าหรับ ปัญหาที่มีลักษณะดงันี ้

 มีจ านวนจดุบริการ เท่ากบั s ซึง่เป็นคา่บวกได้เท่านัน้

แตล่ะจดุบริการมีบริการท่ีอตัราคา่เฉลี่ยของการให้บริการต่อคาบเวลา 
และเวลาการให้บริการท่ีมีการ กระจายเป็นแบบ exponential

ลกูค้าท่ีมาถึงรออยูใ่นแถวรับบริการแบบมาก่อนออกก่อน (FIFO) และ
ได้รับบริการจากจดุบริการจดุแรกท่ีให้บริการได้



ค าถาม??


