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PART III 

การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โมเดลสมการเชิงเส้น สมการถดถอย และเทคนิคอื่น 

เพื่อตัดสินใจ 

หัวข้อ 

 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โมเดลสมการเชิงเส้น (Linear Programming) และการใช้เครื่องมือ Solver 

 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ฮิวริสติก (Heuristic) 

 การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ What-if-Analysis 
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1. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โมเดลสมการเชิงเส้น (Linear Programming) และการใช้เครื่องมือ Solve 

Linear Programming เป็นวิธีหนึ่งในการหาผลลัพธ์ที่ดีท่ีสดุ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาที่มี 

ความซับซ้อนได้   ใช้เพื่อวิเคราะหห์าค าตอบที่ดีท่ีสดุ สามารถกระท าได้หลายแนวทาง เช่น  การใช้ Linear Programming  

ด้วยวิธีเชิงกราฟ การใช้ Linear Programming  ด้วยวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์  และการใช้ Linear Programming  

ด้วยโปรแกรมกระดาษค านวณ (Spreadsheet)  ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างส าหรับวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์   และ

วิธีการใช้โปรแกรมกระดาษค านวณ (Spreadsheet) 

 
แบบจ าลองการตัดสินใจส าหรับการผลิต 

- การใช้ Linear Programming  ด้วยวิธีการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
ตัวอย่าง : บริษัท   A  เป็นบริษัทผลิตรถยนต์บังคับ  2  ประเภท ได้แก่ รถยนต์บังคับแบบสปอร์ต  และแบบบรรทุก         

ทางบริษัทวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตดัสนิใจว่า   ควรผลิตรถยนต์ทั้ง 2  ประเภทนี้จ านวนเท่าใดจึงจะท าให้ บริษัทไดร้ับก าไรสูงสดุ    

โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าอย่างเตม็ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

ตารางที่ 1 

ความต้องการใช้ทรัพยากร 

ประเภทรถบังคับท่ีจะผลิต 

ทรัพยากรที่มีอยู ่สปอร์ต 

( X1) 

บรรทุก 

( X2) 

เครื่องยนต์บังคับ  (ตัว/หน่วย) 1 1 200 

เวลาในการผลติ (ช่ัวโมง/หน่วย) 9 6 1,566 

ตัวรถ (คัน/หน่วย) 12 16 2,880 

ก าไร (บาท/หน่วย) 12,000 9,500  

Step: 
1. ท าความเข้าใจกับปัญหา  โดยตอ้งวิเคราะห์โจทย์  คือ  1) หาเป้าหมาย   2) หาตัวแปร (ตัวแปรอสิระ, ตัวแปรตาม)  

และ 3) หาข้อจ ากัด 

2. ก าหนดตัวแปรในการตัดสินใจ  (ตัวแปร x1,x2) 

3. ก าหนด Function วัตถุประสงค์ (Objective) (ในท่ีนี้คือ   จ านวนท่ีต้องผลิต) 

4. ก าหนด Function  ภายใต้ข้อจ ากัด ( ในที่น้ีคือ  ทรัพยากรที่มีอยู่ ) 

5. ก าหนดขอบเขตของตัวแปร  ( ต้องมีการผลิติ มากกว่า 0  จ านวน) 

Solve : 
 

 

 

 

สมการวัตถุประสงค์: 

MAX (MIN): Z = 12,000(x1)+9,500(x2) 

ภายใต้ขอ้จ ากัด: 

 1 (x1) +1(x2) = 200 ---------(1)   

 9 (x1) +6(x2) = 1,566 ---------(2) 9(122)+6(78) = 1,566 

 12 (x1) +16(x2) = 2,880   ---------(3) 12(122)+16(78) = 2,712 

ขอบเขตของตัวแปร 

 x1,x2 >= 0 
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1(x1)+1(x2) = 200   ---------(1) 

 9x1+6x2 = 1,566    ---------(2) 

 12x1+16x2 = 2,880    ---------(3) 

 

มีตัวแปรไม่ทราบค่า 2 ตัวแปร  ตอ้งการ 2 สมการในการหาค่าตัวแปร  ในโจทย์ให้มา 3 สมการ 

--> ทดลองหาค่า x1 ใน (1)  x1 = 200-x2 -------(4) 

 

(4)  (2)  9(200-x2)+6x2 = 1,566   

   1,800-9x2+6x2 = 1,566 

   1,800-3x2 = 1,566 

   -3x2 = -1,800+1,566 

   -3x2 = -234 

   x2 = -234 / -3    

   x2 = 78     --------(5) 

 

(5)(1)   1x1+1(78) = 200 

   x1 = 200-78 

   x1 = 122   --------(6) 

 

แทนค่า (5),(6) ในสมการวัตถุประสงค์  MAX : Z = 1,2000(122)+9,500(78) 

     = 146,4000 + 741,000 

     = 2,205,000 

ตอบ :  ผลิตรถยนต์บังคับประเภท  รถสปอร์ต จ านวน 122   คัน และรถบรรทุก  78  คัน จะท าให้ได้ก าไรสูงสดุ  2,205,000  

บาท และใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ดังนั้น  คือ   

ตารางที่ 2 ตารางสรุปการใช้ทรัพยากร 

เครื่องยนต์บังคับ  (ตัว/หน่วย) 200 

(122+78) 

ใช้หมด 

เวลาในการผลติ (ช่ัวโมง/หน่วย) 1,566 

(9*122)+(78*6) 

ใช้หมด 

ตัวรถ (คัน/หน่วย) 2,880 

(12*122)+(16*78) 

เหลือ 168 
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- การใช้ Linear Programming  ด้วยโปรแกรมกระดาษค านวณ (Spreadsheet) 

 จากวิธีการค านวณข้างต้น ซึ่งเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ที่มีการค านวณด้วย Manual จะเห็นว่าการค านวณผลลัพธ์นั้น   

สามารถใช้ค่าของผลลัพธ์นั้นได้เพยีงครั้งเดียว หากข้อมลูหรือคา่ของตัวแปรมีการเปลีย่นแปลง   ก็จะต้องค านวณใหม่อีกครั้ง  

ท าให้การท างานล่าช้าและเสยีเวลา ดังนั้นเพื่อการท างานทีง่่ายและคล่องตัวขึ้น  เราสามารถสร้างแบบจ าลอง (Model) โดยใช้

โปรแกรม Spreadsheet (Microsoft Excel) ช่วยอ านวยความสะดวก เนื่องจาก  Excel จะมีความสามารถด้านการค านวณที่

ดีเยี่ยม   และมี Function  รวมทั้งเครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามแต่ลักษณะของงาน   

 
ตัวอย่าง 1:  การตัดสินใจในการผลิต  เพ่ือให้ก าไรสูงสุด (Production Decision)   ใช้โจทย์ตามตารางข้างต้น  

มีขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง (Model)  ในโปรแกรม Spreadsheet  ใน MS- Excel   ดังนี ้

Step 1.  ติดตั้งเครื่องมือ  Solver 

Step 2.  ออกแบบการวางข้อมูลในแบบจ าลองกระดาษค านวณ (Spreadsheet Model) 

 
รูปที่ 1 

ต้องก าหนดสูตรในการค านวณ 2 ส่วน ดังนี้ 

 - ส่วนของ Function วัตถุประสงค ์

   ผลก าไร(เป็นตัวแปรตาม)  ซึ่งผลของตัวแปรตามจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ (จ านวนท่ีผลติรถยนต์ทัง้  

2 ประเภท)  หมายความว่าก าไรจะเป็นเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจ านวนที่ผลิต   ซึ่งสตูรในการหาผลก าไร  หาได้จาก  

ผลก าไร =  (จ านวนที่ผลิตรถยนตป์ระภท 1  *  ก าไรต่อหน่วย ) +  (จ านวนที่ผลิตรถยนต์ประภท 2  *  ก าไรต่อหน่วย )   

 

- ส่วนของเงื่อนไขภายใต้ข้อจ ากดั 

การใช้ทรัพยากรภายใต้ข้อจ ากัด   ค านวณได้จาก 

 

ทรัพยากรที่ใช้ = (ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทุกรายการ * จ านวนทีผ่ลิตของรถบังคับประเภท 1 )  +    

    (ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตทุกรายการ * จ านวนที่ผลติของรถบังคับประเภท 2 )   
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Step 3.  เข้าใช้เครื่องมือ   Solver  และก าหนดเง่ือนไข   ดังต่อไปนี้ 

1. ค านวณหา Function วัตถุประสงค์ โดยเลือกช่องผลก าไร   D6   แล้วเข้าใช้เครื่องมือ Solver 

    จะปรากฏ dialog ให้ก าหนดข้อมูลดังนี ้

    Set Target cell D6 ผลก าไร 

    Equal to Max ต้องการก าไรมากสดุ 

    By Changing cells B5:C5 จ านวนที่ผลติ    เป็นตัวแปรตดัสนิใจ 

 

2. ค านวณหา Function ภายใต้ข้อจ ากัด โดยในช่อง Subject to the Constrains ให้ Click ปุ่ม Add และก าหนด

ข้อมูล ดังนี ้

Cell Reference D9:D11 < = E9:E11 ทรัพยากรที่ใช้จะต้องน้อยกว่าทรพัยากรที่มีอยู ่

แล้ว OK 

 

3. ก าหนดเง่ือนไขขอบเขตตัวแปรการตัดสินใจ    X1,X2 (B5:C5) > = 0 โดยให้คลิกปุ่ม Add 

Cell Reference B5:C5 > = 0 จ านวนที่ผลติจะต้องมากกว่า 0 ถึงจะท าให้มีผลก าไร 

     แล้ว OK 

     ข้อมูลจะถูกเพิ่มเข้าไปใน List จ านวน 2 รายการ 

 

4. ค านวณหาผลลัพธ์คลิกปุ่ม  Solve 

    เลือก  Keep solver solution --> OK 

Step 4 : ผลลัพธ์ที่ได้  แสดงดังน้ี 

 
รูปที่ 2 

 

ตัวอย่าง 2 :  การตัดสินใจผลิตเอง หรือซ้ือ  จึงจะมีต้นทุนต่ าสุด (Make or Buy Decision) 
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โจทย์ : บริษัท B  ผลิตสินค้าอยู่ 3 รุ่น คือรุ่น A1,A2,A3  ปัจจุบันมียอดการสั่งซื้อสินค้าท้ัง 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท  

รายละเอียดของการผลิตแสดงดังต่อล่างข้างล่างนี้ (กลุ่มที่ 1) 

ตาราง 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีจ านวนช่ัวโมงการผลติคงเหลือ  ไม่เพียงพอกับความต้องการสินค้า   บริษัทต้องการใช้แบบจ าลองในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยตดัสินใจวา่  ควรสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดหรือสั่งซื้อบางส่วนแล้วท าการ ผลติเองดว้ยบางส่วน  เพื่อให้

ทันเวลากับความต้องการ  และประหยัดต้นทุนต่ าสดุ 

Solve : 

Step 1:  วิเคราะหโ์จทย ์

1.1  พิจารณาตัวแปรในการตัดสินใจ (จ านวนสินค้าแตล่ะรุ่นท่ีจะผลติ  / ซื้อ ) 

โดยก าหนดให้   

E1,E2,E3  แทน   ปริมาณสินค้าแตล่ะรุ่น(A1,A2,A3) ที่เราผลิตเอง 

F1,F2,F3  แทน   ปริมาณสินค้าแตล่ะรุ่น(A1,A2,A3) ที่เราสั่งซื้อ 

 

1.2  ก าหนด Function วัตถุประสงค์ (เราต้องการต้นทุนรวมต่ าสดุ) 

Min :Z  = (40E1+50E2+60E3) + (55F1+60F2+70F3)  ต้นทุนรวม 

 

 

  

1.3  ก าหนด Function ข้อจ ากดั 

2 E1+1.5E2+3E3 <= 4,000  ข้อจ ากัดด้านเวลาในการผลิตช้ินส่วน A 

1 E1 +2E2+1E3   <= 2,000  ข้อจ ากัดด้านเวลาในการผลิตช้ินส่วน B 

E1+ F1= 2,500   ปริมาณความต้องการสินค้า A1 

E2+ F2= 2,000   ปริมาณความต้องการสินค้า A2 

องค์ประกอบในการผลิต 

รุ่นของสนิค้า จ านวน

ชั่วโมงใน

การผลิต

คงเหลือ 

A1 A2 A3 

ปริมาณความต้องสินค้าแตล่ะรุ่น 2,500 2,000 1,000  

ช่ัวโมงการผลิตชิ้นส่วน A (ช.ม/ต่อช้ิน) 2 1.5 3 4,000 

ช่ัวโมงการผลิตชิ้นส่วน B (ช.ม/ต่อช้ิน) 1 2 1 2,000 

ต้นทุนในการผลิตเอง (บาท/ต่อช้ิน) 40 50 60  

ต้นทุนในการซื้อ (บาท/ต่อช้ิน) 55 60 70  

ต้นทนุผลติ

เอง 

ต้นทนุซือ้ 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

E3+ F3= 1,000   ปริมาณความต้องการสินค้า A3 

1.4  ขอบเขตของตัวแปร 

E1,E2,E3,F1,F2,F3  > = 0       การผลิตเองหรือซื้อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 

Step 2:  ออกแบบข้อมูลในแบบจ าลอง Excel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 

Step 3:  ก าหนดสตูรในการค านวณ 

3.1  ต้นทุนรวม   ค านวณได้จาก   ต้นทุนท่ีผลิตเอง+ ต้นทุนซื้อ  ดังนี้ 

(จ านวนท่ีผลิตเอง * ต้นทุนท่ีผลิตเองของสินค้าท้ัง 3 รุ่น)  + (จ านวนท่ีซื้อ * ต้นทุนท่ีซื้อของสินค้าท้ัง 3 รุ่น)  

= (B4*B8+C4*C8+D4*D8)+(B5*B9+C5*C9+D5*D9)   

       หรือเขียนให้สั้นลงโดยการใช้ Function Sumproduct 

=sumproduct(B8:D9,B4:D5) 

3.2  ปริมาณที่จัดหา   ค านวณได้จาก  สินค้าท่ีผลิตเอง  +  สินค้าที่ซื้อ    ดังนี้ 

=B4+B5   ก าหนดสูตรให้ครบทุกรุ่น 

3.3  ทรัพยากรท่ีใช้ไป     ค านวณได้จาก   

การน าเวลาในการผลิตชิ้นส่วนแตล่ะชนิด *  จ านวนที่ผลติเองของสินค้าทุกรุ่น  จากนั้นน ามาบวกกัน  เช่น 

=B15*$B$4+C15*$C$4+D15*$D$4  เสร็จแล้วให้ Copy สูตรลงมา 

หรือใช้ Function   Sumproduct 

= sumproduct(B15:D15,$B$4:$D$4) 

Step 4:  เข้าใช้เครื่องมือ Solver   และก าหนดเงื่อนไขดังนี ้

 1. Target cell = E8  (ต้นทุนรวม) 

 2. Equal to = Min 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 3. Changing cell = B4: D5 

 4. Constrain 

  B11:D11  =  B12 : D12 

  B4 : D5 > = 0 

  E15 : E16  <  F15 : F16 

Exercise: 
1.  บริษัท เป่าจินจุง เฟอร์นิเจอร ์   ต้องการผลิตเตียงนอนช้ันเดียวและเตียงสองช้ัน   ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด   

เพื่อให้เกิดผลก าไรสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้    จงแสดงวิธีการหาค าตอบส าหรับโจทย์นี้    อยากทราบวา่บริษัทจะต้องผลิตเตียง

ทั้ง 2 ประเภทจ านวนเท่าใด    จึงจะท าให้ได้ก าไรมากสดุและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเตม็ประสิทธิภาพท่ีสุด    ซึ่งในการผลติ

เตียงช้ันเดียวมผีลก าไรตัวละ 5,000 บาท   ส่วนเตียงสองช้ัน  ก าไรตวัละ 7,500 บาท   ในการผลติเตยีงต้องใช้ทรัพยากรที่มี

อยู ่ดังนี ้

 เตียงช้ันเดียว เตียงสองช้ัน 

ไม้กระดานยาว 1 2 

ช่ัวโมงการผลิต 4 7 

เสา 4 8 

ไม้ริ้วประดับ 8 16 

สีทาเนื้อไม ้ 1 2 

รูปที ่4 

และปัจจุบันมีทรัพยากรคงเหลือ คือ 

ไม้กระดานยาว 250 แผ่น 

ช่ัวโมงการผลิต 500 ช่ัวโมง 

เสา 550 ต้น 

ไม้ริ้วประดับ 1,200 ท่อน 

สีทาเนื้อไม ้ 130 ถัง 

รูปที ่5 

2.  บริษัท Z   เป็นบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) ปัจจุบันตั้งเป้าหมายในการผลิตโต๊ะ   เนื่องจากเป็นท่ีต้องการสูงของ

ตลาด   ซึ่งวางแผนการผลิตโต๊ะ  3  ชนิดด้วยกันคือ  โต๊ะกลม   โตะ๊เหลีย่ม  และเคาเตอร์   ซึ่งทางบริษัทมีก าลังผลิตอยา่ง

จ ากัด  ปัญหาคือ  อยากทราบว่าบริษัทต้องผลติโตะ๊จ านวนเท่าไรภายใต้ทรัพยากรทีม่ีอยู่   จึงจะก่อให้เกิดก าไรสูงสุด    แสดง

ให้เห็นตารางทรัพยากร    ดังนี ้

ตาราง 4 

องค์ประกอบ โต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยม เคาเตอร ์ ก าลังการผลิตทีม่ีอยู ่

ประกอบ (ชม./ตัว) 1 1.5 2 1,000 

ขัด(ชม./ตัว) 3 3.25 3.5 2,000 



PART III การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้โมเดลสมการเชิงเส้น สมการถดถอย และเทคนิคอ่ืนเพื่อตดัสินใจ หน้า   9 
 

ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ทาสีและตกแต่ง(ชม./ตัว) 3 3.5 4 1,500 

ก าไรต่อหน่วย (บาท/ตัว) 3,000 5,000 4,500  

 
 
 
แบบจ าลองการตัดสินใจส าหรับการขนส่ง 
 การใช้แบบจ าลอง (Model) เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem)  เพื่อค้นหาเส้นทางการส่งสินค้า

ที่มีต้นทุนต่ าสดุ  เนื่องจากการขนสินค้าแตล่ะครั้งนั้น 

1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากโรงงานไปยังแต่ละ DC  แตกต่างกัน  หรือ  

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจาก DC ไปยังแต่ละ  Retail  แตกต่างกัน   

2. ปริมาณที่ขนแต่ละครั้งไม่เท่ากัน 

3. ลูกค้าค้าแตล่ะแห่ง Order สินค้าปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน 

โดยปัญหาการขนส่งเพื่อให้ไดต้้นทนุต่ าสุด  (Transportation Problem)   จะมีความคล้ายกับปัญหาการขนถ่ายสินคา้ 

(Transshipment Problem)  ต่างกันที่ปัญหาการขนส่งจะมีทิศทางการขนส่งที่หลากหลาย ไม่จ ากดัทศิทาง 

 

ตัวอย่าง 1 :  การตัดสินใจในปัญหาการขนส่ง (Transportation Decision) 

โจทย์ :  บริษัท U มีคลังสินค้า (DC) จัดเก็บเครื่องดื่มชาเขยีวอยู่ 3 แห่ง  แต่ละแห่งมีปริมาณสินค้าท่ีจัดเก็บไวไ้มเ่ท่ากัน   

ต้องการขนสินค้าเหล่านีไ้ปยังห้างค้าปลีก (Retail) 3 แห่ง  ซึ่งต้นทุนในการขนส่งจะคิดตามระยะทางต่อหน่วยสินค้า  (บาท/

ขวด) และบริษัทต้องการขนเครื่องดื่มชาเขียวบรรจุขวดเหล่านีไ้ปยังห้างค้าปลีกปลายทางให้มีค่าใช้จ่ายต่ าสดุ  รายละเอียด

แสดงดังตารางข้างล่างนี้  

ตารางที่ 5 

คลังสินค้า DC 

(Source) 

จ านวนสนิค้าเคร่ืองด่ืมชาเขียว 

ที่เก็บใน DC (ขวด) 

ต้นทุนการขนส่งไปยังห้างค้าปลีก (Retail) (บาท:ขวด) 

(Destination) รวม 
R1 

(ร้อยเอ็ด) 

R2 

(ยโสธร) 

R3 

(มุกดาหาร) 

DC1 (บุรีรัมย์)  60,000 146กม/ 

1 บาท 

191กม/ 

2 บาท 

302 กม/ 

3 บาท 

 

DC2 (สุรินทร์) 65,000 137กม/ 

1 บาท 

135กม/ 

1 บาท 

246กม/ 

3 บาท 

 

DC3 (ศรีสะเกษ) 95,000 230กม/ 

2 บาท 

159/ 

1 บาท 

228กม/ 

2 บาท 

 

รวม 220,000     

จ านวนสนิค้าท่ีแต่ละห้างต้องการ (ขวด) 50,000 70,000 80,000 200,000 
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          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ค าถาม : จากโจทย์ อยากทราบวา่ปริมาณที่ขนเป็นอย่างไร?   และมีค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งต่ าสุดเท่าใด? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แผนที่ประเทศไทย 

 

  
รูปที่ 7 ระยะทางระหว่างจังหวัด 

Step 1 : วิเคราะห์โจทย์ และก าหนดตัวแปรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย  Linear Programming  ดังนี้ 

1. ก าหนดให้ Xij แทนการขนส่งสินคา้จากคลัง (DC)  ห้างค้าปลีก (Retail) 
X11 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC1  ไปยังห้างค้าปลีก  R1 

X12 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC1  ไปยังห้างค้าปลีก  R2 

X13 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC1  ไปยังห้างค้าปลีก  R3 

 

X21 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC2  ไปยังห้างค้าปลีก  R1 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

X22 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC  2   ไปยังห้างค้าปลีก  R2 

X23 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC  2   ไปยังห้างค้าปลีก  R3 

 

X31 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC  3   ไปยังห้างค้าปลีก  R1 

X32 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC  3   ไปยังห้างค้าปลีก  R2 

X33 = ปริมาณการขนสินค้าจากคลัง DC  3   ไปยังห้างค้าปลีก  R3 

2. ก าหนดสมัการวัตถุประสงค์ (Objective fn)  หรือฟังก์ช่ันเป้าหมาย 
Min: Z = (1X11+2X12+3X13) + (1X21+1X22+3X23) +  

               (2X31+1X32+2X33) 

3. สมการภายใต้ข้อจ ากัด (Constrain fn) 

- จ านวนสินค้าที่มีอยู่จริงในคลัง และสามารถขนส่งออกไปได ้

 X11+X12+X13  = 60,000 จ านวนสินค้าจากคลัง DC1 ที่สามารถขนไปให้ 3 ห้าง 

 X21+X22+X23  = 65,000   จ านวนสินค้าจากคลัง DC2 ที่สามารถขนไปให้ 3 ห้าง 

X31+X32+X33  = 95,000 จ านวนสินค้าจากคลัง DC3 ที่สามารถขนไปให้ 3 ห้าง 

 

- จ านวนที่ห้างค้าปลีกต้องการ 

 X11+X21+X31  = 50,000 ปริมาณที่ห้างค้าปลีก R1 ต้องการจากท้ัง 3 คลัง 

 X12+X22+X32  = 70,000   ปริมาณที่ห้างค้าปลีก R2 ต้องการจากท้ัง 3 คลัง 

X13+X23+X33  = 80,000 ปริมาณที่ห้างค้าปลีก R3 ต้องการจากท้ัง 3 คลัง 

 

4. ขอบเขตของตัวแปร 
Xij >= 0 

Step 2: สร้างแบบจ าลอง (Model) ในโปรแกรม Spreadsheet (Excel)  โดยออกแบบข้อมูลในแบบจ าลอง ดังนี ้
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รูปที่ 8 

Step 3 : ก าหนดสูตรในการค านวณในโปรแกรม Spreadsheet (Excel) 

 1. ห้างรับสินค้าเข้า (B14:D14) ค านวณได้จาก 

  ผลรวมของจ านวนที่ห้างค้าปลีก  ต้องการสินค้าจาก 3 คลัง 

  = sum(B11:B13)   เขียนสูตรให้ครบทุกห้างค้าปลีก 

 2. ขนไป  (F11:F13) ค านวณได้จาก 

  ปริมาณสินค้าท่ีขนจากคลัง   ไปยงัห้างค้าปลีก ทั้ง 3 ห้าง  ต้องไม่เกินข้อจ ากัด 

  = sum(B11:D11 ( เขียนสูตรให้ครบทุกคลัง 

 3. ค่าขนส่งรวมต่ าสุด (B16) ค านวณได้จาก 

  (ปริมาณที่ขน * ระยะทาง)  ของทั้ง  3  คลัง, 3 ห้างค้าปลีก (คูณแลว้บวก) เช่น 

  = ((B11*B5)+(C11*C5)+(D11*D5))+ ((B12*B6)+(C12*C6)+(D12*D6))+ 

     ((B13*B7)+(C13*C7)+(D13*D7))   

 

หรือเขียนโดยใช้ fn sumproduct() 

= sumproduct(B5:D7,B11:D13)   

Step 4 :  วิเคราะหส์มการ Linear Programming  เพ่ือแก้ปัญหาการขนส่งด้วยเคร่ืองมือ Solver 

 - ติดต้ังเคร่ืองมือ Solver 

  1. File Option  

2. เลือก Add-Ins  Go 

3. Click ที่ Solver Add-in OK 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 
รูปที่ 9 

- การเข้าใช้งานเคร่ืองมือ Solver 

  1. Data  Solver 

 
 

 2. จะปรากฎหนา้จอดังน้ี 

 
รูปที่ 10 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

- ก าหนดเง่ือนไข ดังนี ้

 Set Target Cell  :  D16   ค่าขนส่งรวมต่ าสดุ  เป็น Objective fn 

 Equal To   :  Min    ต้องการค่าขนส่งต่ าสุด 

 By Changing Cells : B11:D13  ปริมาณการขนส่งและการรองรับของห้างค้าปลีก   เป็นตัวแปรการ

ตัดสินใจ 

 

 Subject to the constraint:   

 B14:D14 < = B15:D15  จ านวนทีห่้างค้าปลีกรับเข้า จะต้องเท่ากับท่ีห้างค้าปลีกต้องการ 

 F11:F13 = G13        จ านวนสินค้าท่ีขนไป จะต้องเท่ากับสินค้าที่ Hold ในคลัง 

 B11:D13 > = 0          เขตตัวแปร คือ การขนส่งและจดัเก็บของร้านจะต้องมากกว่า 0 

 

 
รูปที่ 11 

Output ที่ได้หลังการ Run Solver 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 
รูปที่ 12 

Exercise 

1)  บริษัท เหยินฟามาซี  ต้องการขนสินค้าจ าพวกเวชภณัฑ์ยาจากโรงงาน (Factory) ไปยังคลังสินค้า (DC) ในต่างจังหวัด  

ข้อมูลปรากฎดังตารางด้านล่างนี้ 

ตารางที่ 6 

Factory 

(Source) 

เวชภัณฑ์ยา 

ที่มีอยู่ในโรงงาน 

(กล่อง) 

ต้นทุนการขนส่งไปยัง DC (กล่อง:บาท) 

(Destination) 
 

รวม DC1 

(สระแก้ว) 

DC2 

(ปราจีนบุรี) 

DC3 

(ราชบุรี) 

DC4 

(สุพรรณ) 

DC5 

(อ่างทอง) 

FR1 (ปทุมธานี)  5,000       

FR2 (ฉะเชิงเทรา) 6,000       

รวม 11,000       

จ านวนสนิค้าท่ีแต่ละห้างต้องการ (ขวด) 800 1,200 4,000 3,000 2,000 11,000 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 
รูปที่ 13 

หมายเหตุ : ให้ นศ. ก าหนดต้นทุนการขนส่ง “กล่อง : บาท” เอง  ทั้งนี้ให้พิจารณาความสมเหตผุลจากระยะทาง   

              (ดูข้อมูลระยะทางจาก “ตารางระยะทางระหว่างจังหวัด.PDF”) 

ค าถาม : จากโจทย์ อยากทราบวา่ปริมาณที่ขนเป็นอย่างไร?   และมีค่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งต่ าสุดเท่าใด? 

2)  บริษัท Innovation Computer   ต้องการขน Computer Notebook จาก DC   ไปยังร้านค้าปลีกท่ีตั้งอยู่ใน

ห้างสรรพสินค้า (Retail) ข้อมูลปรากฎดังตารางด้านล่างนี ้

ตารางที่ 7 

 

DC  

(Source) 

จ านวน Computer 

Notebook ที่มีใน  DC 

(เคร่ือง) 

ต้นทุนการขนส่งไปยัง Retail (เคร่ือง:บาท) 

(Destination)  

รวม 
R1 

(ฟิวเจอร์

พาร์ครังสติ) 

R2 

(ซีคอน 

สแคว์) 

R3 

(ไอที 

สแคว์) 

R4 

(ฟอร์จูน

ทาวน์) 

R5 

(พันธ์ทิพย์

พลาซ่า) 

DC1 (ลาดกระบัง 

กรุงเทพ) 

2,000       

DC2 (ลาดหลุมแก้ว 

ปทุมธานี)  

2,000       

DC3 

(สมุทรปราการ) 

1,000       

รวม 5,000       

จ านวนสนิค้าท่ีแต่ละห้างต้องการ (ขวด) 200 500 1,000 2,300 1,000 5,000 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

หมายเหตุ :  

1. ให้ นศ. ก าหนดต้นทุนการขนสง่ “กล่อง : บาท” เอง  ทั้งนี้ให้พิจารณาความสมเหตุผลจากระยะทาง   

    (ดูข้อมูลระยะทางจาก “ตารางระยะทางระหว่างจังหวัด.PDF”) 

ค าถาม : จากโจทย์ จากทราบว่าปริมาณที่ขนเป็นอย่างไร?   และมคี่าใช้จ่ายรวมในการขนส่งต่ าสดุเทา่ใด? 

 

สรุป (Summary) 

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วย  Linear Programming   เพื่อแก้ปัญหาการขนส่ง (Transportation problem) เป็นวิธี

ทางคณิตศาสตร์  ซึ่งองค์ประกอบของการท างานนั้นจะประกอบด้วย   

1) การก าหนดสมการวัตถุประสงค์   

2) การก าหนดสมการภายใต้ข้อจ ากัด  และ   

3) การก าหนดขอบเขตของตัวแปร   

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้น  ผลของตัวแปรตามจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอสิระ    อย่างไรก็ดี  การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ Solver ใน

โปรแกรม Spreadsheet (MS-Excel) จะเป็นการสรา้ง Model อย่างง่าย  ไม่มีความซับซ้อนมากนัก  ค านวณหาค าตอบได้

อย่างรวดเร็ว  แต่กไ็มร่ับประกันวา่ค าตอบที่ได้นั้นเป็นค าตอบทีด่ีที่สดุหรือไม ่
 

2. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ฮิวริสติก (Heuristic) 

การแก้ปัญหาการขนส่งด้วยวิธี Heuristic (Transportation solving by Heuristic) 

 Heuristic เป็น Algorithm  ที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหาได้หลายลักษณะ รวมทั้งใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซอ้นแบบไม่มี

โครงสร้าง  ปัญหามีความไม่แน่นอน  โดยการเปรียบเทียบกฎ (Rule Compare)  ที่พิจารณาจากความเป็นจริงของผูต้ัดสินใจ 

(Decision Maker)  วิธีการ Heuristic จะช่วยให้ใช้เวลาในการแก้ปญัหาไม่มาก  ประหวัดเวลา เพื่อคน้หาค าตอบท่ีดีที่สดุ 

(Optimization)    แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได่ว่าค าตอบท่ีไดม้านัน้จะดีที่สดุเสมอไป  โดยประเภทของ Heuristic 

Algorithm  ได้แก่  1) Construction Heuristic  2) Improvement Heuristic  3) Mathematical Programming  4) 

Decomposition  และ 5) Partitioning 

ตัวอย่างท่ี 1: การใช้ Heuristic Algorithm ส าหรับช่วยตัดสินใจปญัหาการขนส่ง (Transportation Problem) 

 บริษัทน้ าตาลหวาน  ได้จดัหาวัตถดุิบที่จะใช้ผลติน้ าตาลจากไร่อ้อย  3 แห่ง ป้อนเข้าสู่โรงงานการผลิตทั้ง 3 แห่ง 

โดยอัตราค่าขนส่งจะคิดตามระยะทางจากไร่ไปยังโรงงาน  (ตัน – กม.) 

ให้ท า :  ค้นหาปริมาณวตัถุดิบ ท่ีตอ้งขนจากไร่อ้อย ไปยังโรงงานแตล่ะแห่ง  โดยมีเส้นทางรวมในการขนส่งต่ าสดุ 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ตารางที่ 8 

ไร่ (Farm)  

(Source) 

ผลผลิตท่ีเก็บเก็บเกี่ยวได้ 

(ตัน) 

ระยทางระหว่างไร่กับโรงงาน (กม.) 

 รวม 
Factory1 

(ร้อยเอ็ด) 

Factory2 

(ยโสธร) 

Factory3 

(มุกดาหาร) 

Farm1 (บุรีรัมย์)  6,000 146 ก.ม 191 ก.ม 302 ก.ม  

Farm2 (สุรินทร์) 6,500 137 ก.ม 135 ก.ม 246 ก.ม  

Farm3 (ศรีสะเกษ) 9,500 230 ก.ม 159 ก.ม 228 ก.ม  

รวม 22,000     

จ านวนวัตถุดิบที่แต่ละโรงงานต้องการ (ตัน) 5,500 7,500 9,000 22,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่14 

 

Solve 

1. ออกแบบตารางผลลัพธ์ 

ตารางที่ 2 

Factory1Farm1

Farm2

Farm3

Factory2

Factory3

        (  .)                        
(   ) 

                     
(   ) 

191  . 

146  . 

302  . 

137
  . 

135  . 
246  . 

230
  .
 

159
  . 

228  . 

6,000

6,500

9,500

5,500

7,500

9,000

                    

Node       Node        
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รูปที่ 15 

2. จากรูปที่ 1  เปรียบเทียบระยะทางน้อยสุด จาก Node ต้นทางไปยัง Node ปลายทาง  จากนั้นระบุปริมาณที่ขน  

ในตารางที่ 2 

โดยเปรียบเทียบน้อยสดุเรยีงล าดบัไปเรื่อย ๆ กระทั่งเติมข้อมูลปริมาณที่ขน  ได้ครบทุกโรงงาน  จึงหยุดการเปรียบเทียบ 

แสดงล าดับการเปรียบเทียบดังนี ้

1. เส้นทาง 135 cmp 137  Then เลือกเส้นทาง  135  ขนไป 6500  และยังขาดอีก (7500-6500=1000 ส าหรับ 

Factory2) 

2. เส้นทาง 137 cmp 146  Then เลือกเส้นทาง 146 ขนไป 5500  ท าให้  Factory1 ครบ ขณะที่ Farm1 

คงเหลือผลผลิต 500 

3....................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

4....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

6. .................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

7. .................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

8. .................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

9. .................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................... 

10. ............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

3. ค านวณหาระยะทางรวมต่ าสุด (ตนั-ก.ม.)  ด้วยการใช้ Metrix ระยะทาง *  + Metrix ปริมาณที่ขน  หรือใช้ 

Function Sumproduct 

= sumproduct(Metrix ระยะทาง , Metrix ปริมาณที่ขน) 

ค าตอบท่ีได้คือ  : ………………………………………………………………. 

 

Exercise:  จากตัวอย่างท่ี 1   

1. ให้แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ Solver  ใน Excel 

2. เปรียบเทยีบค าตอบที่ดีท่ีสุด ได้จากวิธีการแก้ปัญหาของ  

Heuristic Algorithm   ได้ระยะทางรวมต่ าสุด (ตัน-ก.ม.)  

 ............................................................... 

Solver   ได้ระยะทางรวมต่ าสดุ (ตัน-ก.ม.)      

 ............................................................... 
 

3. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ What-if-Analysis 

เป็นการวิเคราะห์แบบจ าลองทางการเงิน (Financial  Model)  ซึ่งประกอบด้วย  1) Goal Seek  2) Scenario และ    
3) Data Table                                                                                                                                                                                                                                                         

 
รูปที่ 16 

 

 Goal Seek   

ใช้ส าหรับวิเคราะหเ์งินกู้  หรือเงินผ่อนช าระต่องวด คล้ายกับ Function PMT()  แต่ goal seek มักจะมีเงื่อนไขอื่น 

ๆ เพิ่มเข้ามา  เช่น  การที่เรามเีงินเดือน ๆ ละเท่านีบ้าท  แล้วต้องการรู้ว่าสามารถซื้อสินค้าและผ่อนช าระเป็นงวด ๆ    สินค้า

นั้นต้องมีราคาเท่าใด   เราจึงจะสามารถรับภาระในการผ่อนช าระได้ 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ตัวอย่าง :  ต้องการซื้อรถพ่วง 18 ล้อ เพื่อน ามาใช้ในธุรกิจขนส่ง    โดยมเีงื่อนไขว่าสามารถจ่ายดาวนไ์ด้ 15% ของราคารถ  

และหากผ่อนจาก Finance ตอ้งจา่ยดอกเบี้ย 2.5%  ต่อปี  ระยะเวลากู้  5 ปี  สามารถจ่ายเงินผ่อนช าระได้เดือนละ 150,000 

บาท  อยากทราบว่าสามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคาคันละเท่าใด 

Step 1: สร้างแบบจ าลองในโปรแกรม Excel 

 

รูปที่ 17 

Step 2: ก าหนดสตูรในการค านวณ 

 1. เงินดาวน์  ค านวณจาก  (5% ของราคารถยนต์) 

 2. ราคารถคงเหลือ(เงินต้น)   ค านวณจาก  (ราคารถ  -  เงินดาวน์) 

 3. เงินผ่อนช าระต่องวด  ค านวณจาก  การใช้ Function PMT() 

  รูปแบบ   = PMT(อัตราดอกเบี้ย,ระยะเวลา,เงินต้น)  เช่น 

  =PMT(B4/12,B5*12,B8 

 ผลลัพธ์จากการค านวณด้วยสตูร 

 
รูปท่ี 18 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 จากตัวอย่างการวิเคราะห์ พบว่า  ถ้าซื้อรถยนต์ราคา 700,000 บาท  จะต้องผ่อนช าระเดือนละ 13,235.45 บาท  

เป็นเวลา 5 ปี  ซึ่งเงื่อนไขปัจจุบัน เราสามารถรับภาระในการผ่อนช าระได้ 150,000  บาท  นั่นหมายความว่า สามารถซื้อ

รถยนต์ได้ในราคาเกิน 700,000 บาท   

Step 3: เข้าใช้ Goal Seek เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามเง่ือนไข  ดังนี้ 

1. Tools  Goal Seek 

 
รูปที่ 19 

2.  Click ปุ่ม Ok  จะไดผ้ลลัพธ์ ดงันี้ 

 
รูปที่ 20 

 

  3. แสดงผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค านวณ Goal Seek 

 
รูปที่ 21 

ค าตอบคือ  หากผ่อนช าระไดเ้ดือนละ 150,000 บาท  สามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคา  …………………. บาท 

 

เงินผ่อนช าระต่องวด 

เงินท่ีเราสามาผ่อนได ้

เงินต้นเริ่มแรก 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

Exercise 

1.  ซื้อรถลากพาเลทแบบธรรมดา ราคา  12,000  บาท  ผ่อนช าระ 12 เดือน  ในอัตราดอกเบีย้ 1.5% ต่อปี  จง

ค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด  โดยใช้ Function  PMT()   

2.   รถยกพาเลทแบบไฟฟ้าแบบเดินตาม ราคา  97,000  บาท   จอง  5,000  บาท  ผ่อนช าระ 2  ปี   ในอัตราดอกเบี้ย 

0.60% ต่องวด  จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด  โดยใช้ Function  PMT()  

3. นาย A  ต้องการซื้อที่ดินเพื่อขยายคลังสินค้าในเขตภาคเหนือ  ซึง่มีเง่ือนไขในการซื้อ ดังนี ้

 จอง  30,000 บาท 

 ดาวน ์  15%  ของราคาที่ดิน 

 โอน  30,000   ผู้ซื้อและผู้ขาย จ่ายคนละครึ่ง 

 ผ่อนช าระ  15  ปี 

 อัตราดอกเบีย้ 6.8% ต่อป ี

สามารถผ่อนช าระไดเ้ดือนละ 45,000 บาท อยากทราบว่า  นาย A สามารถซื้อที่ดินได้ในราคาเท่าใด    

 Scenario   

การวิเคราะห์เงินผ่อนช าระโดยใช้การค านวณด้วย Scenario  จะคล้ายกับวิธีของ PMT()   

และ Goal Seek แตกต่างตรงที่ Scenario จะใช้กับการค านวณที่มกีรณีเงื่อนไข (Case) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 รายการ   

ตัวอย่าง : ต้องการซื้อบ้าน   แต่ต้องการวิเคราะห์ราคาบา้น  จากหลาย ๆ ราคา ดังนี ้

ตารางที่ 9 

ประเภทบ้าน บ้านราคา(บาท) ดอกเบี้ย / ป ี ระยะเวลาผ่อนช าระ (ปี) จ่ายดาวน ์

ทาวน์เฮ้าย่านสีลม 9,000,000 9% 15 1,000,000 

บ้านช้ันเดียว 1,700,000 10% 20 300,000 

บ้าน 2 ช้ัน 5,000,000 11% 30 500,000 

จากข้อมูลในตาราง  จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด โดยใช้วิธี  scenario 

Step 1: สร้างแบบจ าลองใน Excel 

ตารางที่ 10 

 
 จากโจทย์จะมีประเภทบ้านท่ีจะตอ้งค านวณ  3 แบบ  แต่ในแบบจ าลองนั้นให้ก าหนดข้อมูลลงไปเพยีงแค่ 1 แบบ

เท่านั้น 

Step 2 : ก าหนดสตูรในการค านวณ 

 ก าหนดสตูรค านวณหาเงินท่ีต้องช าระต่องวด  ในช่อง E2  โดยใช้ Function PMT() 

รูปแบบดังนี ้  =PMT(อัตราดอกเบี้ย,ระยะเวลา,เงินต้น) 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

Step 3 : เข้าใช้ Scenario เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู 

1. Cursor เลือกที่ช่องเงินท่ีต้องช าระต่องวด(E2 ) 
2. Tools  Scenarios 
3.  จะปรากฏหน้าจอ Scenarios Manager ให้ Click ปุ่ม Add 

 
รูปที่ 22 

4.  ก าหนดข้อมูลใน Cell ทีต่้องการเปลีย่นแปลง  แล้ว Click ปุ่ม Add 

 
รูปที่ 23 

 

5. ท าซ้ าข้ันตอนท่ี 3-4 จนครบประเภทบ้านท้ัง 3 ประเภท 
6. เมื่อก าหนดเง่ือนไขครบทั้งหมด จะไดผ้ลลัพธ์ดังนี ้
 

 

ตั้งช่ือ Scenarios 

ระบ ุCell ที่เราต้องการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

Clik 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 
รูปที่ 24 

 

 ในการดูผลลัพธ์ของการค านวณนัน้  ให้  Click ที่ช่ือของ Scenarios  แล้ว Click ทีปุ่่ม Show   

ผลลัพธ์จะแสดงใน Speadsheet 

7. เมื่อต้องการสรุปผลการวิเคราะหท์ั้งหมด ให้ Click ทีปุ่่ม Summary  และต าแหน่ง Cell Result  
(ไม่เปลี่ยนแปลง)  ได้ผลลัพธ์ดังนี ้

 

 
รูปที่ 25 

Exercise: 

1. จงค านวณหาเงินผ่อนช าระต่องวด ในการซื้อรถยนต์แตล่ะประเภท  โดยใช้ Scenario  ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
- รถกระบะตอนเดยีว  ราคา 750,000  บาท  จ่ายดาวน์ 25%  บาท  จอง 5,000 บาท  ผ่อนช าระ 4 ปี  อัตรา

ดอกเบี้ย 1.5% ต่อป ี
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

- รถหกล้อ  ราคา 1,750,000  บาท  จ่ายดาวน์ 15%  บาท  จอง 10,000 บาท  ผ่อนช าระ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 
2.5% ต่อป ี

- รถสิบล้อ   ราคา 2,300,000  บาท  จ่ายดาวน์ 30%  บาท  จอง 10,000 บาท  ผ่อนช าระ 6 ปี  อัตราดอกเบี้ย 
2.0% ต่อป ี

- รถพ่วง 18 ล้อ  ราคา 3,700,000  บาท  จ่ายดาวน์ 30%  บาท  จอง 15,000 บาท  ผ่อนช าระ 7 ปี  อัตราดอกเบีย้ 
2.7%  ต่อป ี

 

 Data Table   

ใช้ในการวิเคราะหเ์งินผ่อนช าระตอ่งวด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลีย่นแปลง 

ตัวอย่าง : ซื้อสินค้า ราคา 201,900 บาท  จ่ายดาวน์ 20%  ระยะเวลาผ่อนช าระ  360  เดือน  อัตราดอกเบี้ย  8%   

จงค านวณหาเงินผ่อนช าระ 

Step 1: สร้างแบบจ าลอง 

 
รูปที่ 26 

Step 2 : ก าหนดสตูรในการค านวณ ดังน้ี 

1. เงินต้น  ค านวณจาก  (ราคา –  เงินดาวน์) 
2. จ่ายต่อเดือน  ค านวณจาก   ใช้สูตร PMT() ในการค านวณหาเงินผอ่นช าระต่องวด 
3. จ่ายรวม  ค านวณจาก  (เงินท่ีจ่ายต่อเดือน  *  ระยะเวลาทั้งหมด) 
4.   ส่วนต่าง  ค านวณจาก (จ่ายรวม – ราคา(เงินต้น))   และท าค่าลบให้เป็นบวก 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ แสดงดังน้ี 

 
รูปที่ 27 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

จากการค านวณนี้พบว่าค าตอบท่ีได้   จะใช้ส าหรับอัตราดอกเบีย้ 8%  เท่านั้น   ถ้าหากอัตราดอกเบีย้เปลี่ยนแปลง

ในระดับต่าง ๆ จะสามารถค านวณได้อย่างไร 

Step 3: สร้างแบบจ าลองเผื่ออัตราดอกเบี้ยที่มีการผันแปร 

 
รูปที่ 28 

*  จากหัว Column ตั้งแต่เงินต้นจนถึงส่วนต่าง :  ก าหนดค่าให้มีคา่เท่ากับ   ค่าที่ได้จากการค านวณและเปลี่ยนค่า

ลบให้เป็นค่าบวก 

 * อัตราดอกเบี้ย :  ก าหนดโดยใช้ช่วงความต่าง 0.25 (แล้วแต่เราจะคาดการณ์อัตราการผันแปร) 

 

Step 4: เข้าใช้ Data Table 

1. คลุมข้อมลูทั้งตาราง ยกเว้นช่ือ Field   (หัว Column) 
2. Data ->What-if->Analysis->Data Table 
3.  ในช่อง Column  เลือกต าแหน่ง C5   อัตราดอกเบี้ย 8% 

จะไดผ้ลลัพธ์ ดังนี ้

 
รูปที่ 29 

จากการวิเคราะห์พบว่า หากอัตราดอกเบี้ยผันแปร  จะส่งผลต่อจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายในแต่ละเดือน  
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

แตกต่างกันเป็นจ านวนเท่าใดบ้าง 
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