การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนเรื่องหลักการวิ จยั การดาเนิ นงาน
The Development of Tablet Assisted Instructional Apps for Operations Research
วฐา มินเสน*, พิมผกา ธานินพงศ์, อินทิรา เนขุนทด และ กนกทิพย์ นิมติ รเกียรติไกล
Watha Minsan*, Phimphaka Taninpong, Intira Nakunthod and Kanoktip Nimitkiatklai
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 0-8692-12118 E-mail: wathaminsan@gmail.com
บทคัดย่อ
ผลงานชิ้นนี้เป็ นการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ต ช่วยสอน
เรือ่ งหลักการวิจยั ดาเนินงานในเนื้อหา กาหนดการเชิงเส้น พัสดุคงคลัง
และระบบแถวคอย ใน ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารแอนดรอยด์ ซึ่ ง เป็ น
ระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยกูเกิล เพือ่ นาไปใช้ใน แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพท์มอื ถือ ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ผลการทดลองใช้
โปรแกรมโดยนักศึกษาที่เ รีย นกระบวนวิชาหลักการวิจยั ดาเนินงาน
สรุปได้ว่า 1) ลักษณะทัวไปของโปรแกรม
่
2) เนื้อหาของโปรแกรม 3)
การค านวณของโปรแกรม และ 4) การน าไปใช้ป ระโยชน์ จ ริง ของ
โปรแกรม ทัง้ หมดนี้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าโปรแกรมใช้ได้อยู่ใน
เกณฑ์ดมี าก
คาสาคัญ: มือถือ, แท็บเล็ต, หลักการวิจยั ดาเนินงาน, คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
Abstract
This research shows the development of tablet assisted
instructional apps for operations research in the following topics:
linear programming, inventory model, and queuing systems by
using Android operating system. The Android operating system is
created by Google for use in tablets or cell phones. Students
were asked to evaluate the program on 4 criteria: 1)
general characteristics of program 2) program contents 3)
execution of calculations by the program and 4) and the
utilization of the program. To all 4 criteria, the students
responded very favorably.
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1. บทนา
ความก้า วหน้ า อย่า งรวดเร็ว ของเทคโนโลยีใ นป จั จุ บ นั ประเทศ
ส่วนมากในโลกทัง้ ที่พฒ
ั นาแล้ว และกาลังพัฒนา ต่างก็ก้าวเข้าสู่การ
เปลี่ย นแปลงที่น าเอาเทคโนโลยีม าร่ ว มพัฒ นากิจ กรรมต่ า งๆของ
ประเทศ เทคโนโลยีทส่ี าคัญดังกล่าวคือคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ได้
เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของผูค้ น ตัง้ แต่การใช้คอมพิวเตอร์เพือ่
การคานวณ การจัดทารายงาน การเก็บข้อมูล และการพัฒนาศักยภาพ
ของระบบข้อมูลข่าวสารทีเ่ ปลีย่ นแปลงเข้าสูย่ ุคสารสนเทศ คอมพิวเตอร์
ก็ถกู นามาใช้เพือ่ การสือ่ สาร และหนึ่งในการสือ่ สารเหล่านัน้ ก็คอื การใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เป็ นการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์

ระหว่า งอาจารย์ก ับ นัก ศึก ษา แนวคิด ในการน าคอมพิว เตอร์ม าใช้
ในทางการศึกษาเป็ นที่ย อมรับ กัน ทัวไปในหลายๆ
่
ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยได้ น าคอมพิว เตอร์ ม าใช้ เ พื่ อ การเรีย นการสอนใน
สถาบัน การศึก ษา หน่ ว ยงาน และองค์ ก รต่ า งๆ นั บ ตัง้ แต่ ก ารน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็ นสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน จนก้าวสู่การใช้
คอมพิ ว เตอร์ พ ั ฒ นาสื่ อ ช่ ว ยเสริ ม การเรี ย นการสอน เรี ย กว่ า
“สือ่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ CAI (Computer Aided Instruction)
ซึ่งผลการใช้ CAI ในงานวิจยั หลายๆ ชิ้นก็ทาให้ผลการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนดีขน้ึ อย่างมีนยั สาคัญ [1, 2, 3, 4, 5]
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในขณะนี้ไม่ได้มจี ากัดเพียงแค่เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เท่านัน้ โทรศัพท์มอื ถือก็พฒ
ั นาไปมากด้วยเช่นกัน เห็นได้
จากบริษทั ใหญ่ๆหลายบริษทั ได้ลงทุนการพัฒนาโทรศัพท์มอื ถือให้ม ี
ความทัดเทียมกับคอมพิวเตอร์จนกลายเป็ นสิง่ ทีเ่ รียกว่าแท็บเล็ต แท็บ
เล็ ต เ ป็ น กา ร ผส มผ สา น คว าม สา มา ร ถข อง คอ ม พิ ว เต อร์ ก ั บ
โทรศัพท์มอื ถือเข้า ด้วยกัน เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผู้ใช้ ความ
นิยมของแท็บเล็ตเพิม่ สูงขึ้น ทาให้เ กิดการแข่งขันทางการตลาด เกิด
ทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดแก่ผบู้ ริโภค และเป็ นจุดผลักดันทีท่ าให้เกิดการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีอ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ป จั จุ บ นั มีร ะบบปฏิบ ตั ิก าร(Operating
System)
ที่ใ ช้บ นโทรศัพ ท์ม ือ ถือ หรือ แท็บ เล็ต มีม ากมาย เช่ น
ระบบปฏิบตั กิ ารซิมเบีย้ น(Symbian OS) ระบบปฏิบตั กิ ารแบล็คเบอรี่
(BlackBerry OS) ระบบปฏิบตั กิ ารบนไอโฟน(iPhone OS) และ
ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์โมบาย(Windows Mobile) เป็ นต้น แต่ทก่ี าลัง
เติบโตอย่างต่อเนื่องในปจั จุบนั คือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์(Android
OS) ซึง่ เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยกูเกิล (Google) ซึง่ แอน
ดรอยด์นัน้ ได้เปิ ดให้นักพัฒนาสามารถเข้ามาจัดการเขียนโค๊ต (Code)
ต่างๆ ได้ดว้ ยภาษาจาวา(Java programming language) ลิขสิทธิของกู
์
เกิลแอนดรอยนัน้ จะอยู่ในลักษณะของ ฟรีซอฟต์แวร์และโอเพ็นซอร์จ
ซึง่ ทาให้ผใู้ ช้นนั ้ สามารถดาวโหลดซอฟต์แวร์ของกูเกิลแอนดรอดย์ไปใช้
และพัฒนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ส่งผลให้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
ได้เติบโตทางด้านการตลาดอย่างรวดเร็วดังรูปที่ 1 [6]
ในกระบวนวิชาหลักการวิจยั ดาเนินงาน (Principle of Operations
Research) เนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่เป็ นอัลกอริทมซึ
ั ่ ง่ เหมาะสมกับการ
เขีย นโปรแกรมเพื่อ ค านวณหาผลลัพ ธ์ ผู้ว ิจ ยั จึง มีค วามต้อ งการน า
ความรูเ้ รือ่ งหลักการวิจยั ดาเนินงาน มาประยุกต์ใช้กบั ระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ โดยได้ทาการพัฒนาโปรแกรมทางการวิจยั การดาเนินงาน
บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์เพือ่ นาไปใช้ในโทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต
และแพดพีซี ในเรือ่ ง กาหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) พัสดุ
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คงคลัง (Inventory Model) และระบบแถวคอย (Queuing System) ซึง่
เนื้อหาเหล่ านี้เป็ นเนื้อหาหลักที่สอนในวิชาหลัก การวิจยั ด าเนินงาน
โดยทั ว่ ไป การน าเนื้ อ หาเหล่ า นี้ ม าประยุ ก ต์ ก ั บ โปรแกรมบน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือช่วยประมวลผล และ
เป็ นสื่อประกอบการเรียนการสอนทัง้ ภายในห้องเรียน และภายนอก

ห้อ งเรีย นได้อีก ด้ว ย การพัฒ นาโปรแกรมบนระบบปฏิบ ัติก ารแอน
ดรอยด์เป็ นแนวทางในการเปลีย่ นแปลงค่านิยมในการใช้ แท็บเล็ตหรือ
โทรศัพท์มอื ถือของนักศึกษา หรือผูท้ ส่ี นใจ ให้ใช้เครือ่ งเหล่านัน้ เพือ่ การ
เรียนการสอนมากขึน้

iPhone = ระบบปฏิบตั กิ ารบน iphone
Android = ระบบปฏิบตั กิ าร แอนดรอยด์
RIM = บริษทั Research in Motion ผูใ้ ห้บริการแบล็คเบอรี่
webOS = ระบบปฏิบตั กิ ารแบบออนไลน์
WinMobile = ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ โมบาย

ทีม่ า : http://jaxenter.com (http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html)
รูปที่ 1 แสดงส่วนแบ่งตลาดระบบปฏิบตั กิ ารบนสมาร์ทโฟน (Smart Phone)
2. วิ ธีการ
ในงานวิจยั นี้แบ่งวิธกี ารออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
ขันตอนที
้
่ 1 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน
1) การพัฒนาโปรแกรมบนแท็บเล็ต เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบไปด้วย
คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Eclipse SDK Version 1.6 ขึน้ ไป โดยการ
เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาจาวา
ั หา
2) ศึ ก ษาขอบเขตของเนื้ อ หาและทฤษฎี ข องการแก้ ป ญ
กาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธซี มิ เพล็กซ์ และโดยใช้เทคนิคการหาคาตอบ
แบบสองระยะ พัสดุคงคลัง และระบบแถวคอย [7]
3) ขัน้ ตอนการออกแบบโปรแกรม ประกอบไปด้ว ยการเขีย น
โครงสร้างของโปรแกรม และรายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรม ในส่วน
โครงสร้าง ได้เขียนโครงสร้างของโปรแกรม โดยเน้นผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ คือ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคานึงถึงความสะดวก ง่าย
ต่อการป้อนข้อมูล โดยโครงสร้างของโปรแกรมทัง้ 3 จะมีการออกแบบ
ไว้ใ ห้เ หมือ นกัน คือ มีส่ ว นต่ า งๆ ดัง นี้ 1) การหาผลลัพ ธ์ 2) การหา
ผลลัพธ์แสดงทีละขัน้ ตอน 3) เนื้อหา 4) แบบฝึ กทดสอบ 5) ช่วยเหลือ
และ 6) ออกจากโปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 2
ในหัวข้อ 1) การหาผลลัพธ์ และ 2) การหาผลลัพธ์แสดงทีละ
ขัน้ ตอน จะคล้ายกันแต่มสี ว่ นแตกต่างกันคือ การแสดงผลลัพธ์สุดท้าย
นันคื
่ อหัวข้อ 1) เป็ นการออกแบบให้รบั ข้อมูลนาเข้า(Input) และแสดง
ผลลัพธ์สุดท้าย(Output) ดังแสดงในรูปที่ 3 แต่หวั ข้อที่ 2) เป็ นการ
ออกแบบให้รบั ข้อมูลนาเข้า และแสดงผลลัพธ์การคานวณทีละขัน้ ตอน
จนถึงผลลัพธ์สุดท้าย ดังแสดงในรูปที่ 4
ในหัวข้อ 3) เนื้อหา เป็ นการแสดงเนื้อหาของบทเรียนนัน้ ๆ ซึง่ เป็ น
เอกสารนามสกุล pdf และเว็บไซต์ 4) แบบฝึกทดสอบ เป็ นการทดสอบ
ความรู้ท่ีไ ด้จ ากการเรีย นซึ่ง จะมีแ บบทดสอบแบบเลือ ก ถู ก /ผิด ให้

ทดลองทา 10 ข้อ และ 5) ช่วยเหลือ เป็ นการแสดงคู่มอื การใช้งานของ
โปรแกรม ดังแสดงในรูปที่ 5
ในส่วนการออกแบบรายละเอียดเนื้อหาทีส่ ามารถคานวณได้ภายใน
โปรแกรมกาหนดการเชิงเส้น โปรแกรมพัสดุคงคลัง และโปรแกรมระบบ
แถวคอยดังรูปที่ 6, 7 และ 8 ทีแ่ สดงไว้ตอนท้ายเอกสาร
4) พัฒนาโปรแกรมวิชาหลักการวิจยั ดาเนิน งานโดยใช้โปรแกรม
eclipse และเขียนด้วยภาษาจาวา เนื่องจากเป็ นภาษาที่สามารถ
ประมวลผลได้บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
5) ทดสอบโปรแกรมโดยการค านวณมือ และเครื่อ งค านวณ มา
ตรวจสอบกับผลลัพ ธ์ท่ีได้จ ากการใช้ บทเรีย นแท็บเล็ต ช่วยสอนวิช า
หลัก การวิจ ยั ด าเนิ น งานในทุ ก เนื้ อ หา และแก้ จุ ด บกพร่อ งที่อ าจจะ
เกิดขึน้ เมือ่ โปรแกรมถูกใช้งาน
ขัน้ ตอนที่ 2 ประเมินบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน
1) เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา: แบบสอบถามและโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS Version 17 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ คือ เพศของนักศึกษาผูท้ าการประเมิน
ส่วนที่ 2 ข้อมูล การประเมินคุ ณ ภาพบทเรียนช่วยสอน แบ่ง เป็ น
ทัง้ หมด 4 ด้าน คือ
1. ลักษณะทัวไปของโปรแกรม
่
2. เนื้อหาของโปรแกรม
3. การคานวณของโปรแกรม และ
4. การนาไปใช้ประโยชน์จริงของโปรแกรม
2) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ใช้วธิ กี ารสามะโน โดยมีจานวนนักศึกษาทัง้ หมด 50 คนทีเ่ คยลง
เรียนวิชาหลักการวิจยั ดาเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553 และ
ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ ได้แก่ สัดส่วนหรือร้อยละประชากร
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS Version 17
th
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3. ผลและอภิ ปราย
ผลการศึกษาจะนาเสนอโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็ นผลของการสร้างบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนวิชา
หลักการวิจยั ดาเนินงาน
การสร้างบทเรียนแท็บเล็ต ช่วยสอนวิชาหลักการวิจยั ดาเนินงาน
เรื่องการแก้ปญั หากาหนดการเชิงเส้นด้วยวิธซี มิ เพล็กซ์ พัสดุคงคลัง
และระบบแถวคอย ทาให้ได้สอ่ื ช่วยสอนทีส่ ามารถใช้งาน หรือนาเสนอ
ผ่านแท็บเล็ตทีร่ องรับระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมทัง้ 3
นั น้ จะประกอบด้ว ยปุ่ ม ใช้ง านหลัก ตามโครงสร้า งที่ไ ด้อ อกแบบไว้
เหมือนกันดังนี้ 1) การหาผลลัพธ์ 2) การหาผลลัพธ์แสดงทีละขัน้ ตอน
3) เนื้อหา 4) แบบฝึกทดสอบ 5) ช่วยเหลือ และ 6) ออกจากโปรแกรม
โดยตัวอย่างโปรแกรมดังแสดงในรูปที่ 2 ถึง 5
ั หาก าหนดการเชิง เส้น ด้ว ยวิธ ีซิม เพล็ก ซ์ จะ
เนื้ อ หาการแก้ป ญ
ั
แก้ป ญ หาได้ใ นระดับ ไม่เ กิน 3 ตัว แปร และไม่เ กิน 3 ข้อ จ ากัด และ
สามารถแก้ปญั หากรณีมตี วั แปรเทียมได้ดว้ ยวิธสี องระยะ (Two Phase)
เนื้อหาพัสดุคงคลัง ประกอบไปด้วย 5 ส่วนทีใ่ ช้แก้ปญั หาได้คอื การหา
ปริมาณการสังซื
่ อ้ อย่างประหยัด การหาปริมาณการสังซื
่ อ้ อย่างประหยัด
โดยยอมให้มสี นิ ค้าคงคลังขาด การหาปริมาณการสังซื
่ ้อในกรณีทม่ี กี าร
ลดราคา การคานวณหาจุดสังซ
่ ้ า และการกาหนดสินค้า สารองเพื่อ
ความปลอดภัย และเนื้อหาระบบแถวคอย ประกอบไปด้วย 4 ตัวแบบ
หลักทีใ่ ช้แก้ปญั หาได้คอื ตัวแบบ M/M/1 ตัวแบบ M/M/s ตัวแบบ
M/G/1 และตัวแบบ M/D/1
ส่วนที่ 2 เป็ นผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอน
วิชาหลักการวิจยั ดาเนินงาน
ผลการทดลองใช้โ ปรแกรมโดยนั ก ศึก ษาที่เ รีย นกระบวนวิช า
หลักการวิจยั ดาเนินงานดังแสดงในตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 สรุ ป ได้ว่ า 1) ลัก ษณะทัว่ ไปของโปรแกรม 2)
เนื้อหาของโปรแกรม 3) การคานวณของโปรแกรม และ 4) การนาไปใช้
ประโยชน์ จริงของโปรแกรม ทัง้ หมดนี้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า
โปรแกรมใช้ได้อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก

โปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนนี้ไปใช้เพิม่ ความรูน้ อกเวลาเรียนซึง่
สามารถใช้ได้ทุกๆ ปุม่ คาสังของโปรแกรม
่
และถ้าไม่เข้าใจวิธกี ารใช้งาน
ก็สามารถใช้งานปุม่ ช่วยเหลือได้
การพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์เป็ นเรื่องใหม่
ดังนัน้ ผูส้ นใจศึกษาและพัฒนาโปรแกรมอาจพบอุปสรรคในขัน้ ตอนการ
เขียนโปรแกรมด้วย Eclipse SDK Version 1.6 ผูพ้ ฒ
ั นาจาเป็ นต้อง
เรียนรูค้ าสังเฉพาะในการเรี
่
ยกโปรแกรมให้ทางานบนแท็บเล็ต และการ
หาคู่มอื การเขียนโปรแกรมด้วย Eclipse SDK Version 1.6 ทีเ่ ป็ น
ภาษาไทยยังมีไม่มาก และยังไม่ครอบคลุมคาสังทั
่ ง้ หมด
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนนี้ยงั มีเนื้อหาอีก
หลายส่ ว นในวิช าหลัก การวิจ ัย ด าเนิ น งานที่เ หมาะในการพัฒ นา
โปรแกรมต่อไปเช่น ตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) และตัว
แบบมาร์คอฟ (Markov Model) เป็ นต้น

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
คะแนนเฉลีย่
1) ลักษณะทัวไปของโปรแกรม
่
4.25
2) เนื้อหาของโปรแกรม
4.49
3) การคานวณของโปรแกรม
4.57

3. สุ ร ินทร์ ข าตุ้ม. 2545. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน
วิชาการคิดและการตัดสินใจเรื่องกาหนดการเชิงเส้น. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

4) การนาไปใช้ประโยชน์จริงของโปรแกรม

4.49

หมายเหตุ: 0-1 หมายถึง ควรปรับปรุง, 1.01-2 หมายถึง พอใช้, 2.01-3
หมายถึง ปานกลาง, 3.01-4 หมายถึง ดี และ 4.01-5 หมายถึง ดีมาก
4. บทสรุป
ประโยชน์ ท่ไี ด้รบั จากการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมบทเรียนแท็บ
เล็ตช่วยสอนคือ สามารถใช้โปรแกรมเป็ นสือ่ ในการเรียนการสอนเนื้อหา
กาหนดการเชิงเส้น พัสดุค งคลัง และระบบแถวคอยได้ โดยอาจารย์
ผูส้ อนสามารถใช้ดเู นื้อหาระหว่างการสอนโดยเลือกใช้งานปุ่ม เนื้อหา
หรือใช้คานวณโจทย์ต่างๆ ด้วยปุ่ม การหาผลลัพธ์ หรือการหาผลลัพธ์
แสดงทีล ะขัน้ ตอน นอกจากนี้ นั ก ศึก ษาที่เ ป็ น ผู้เ รีย นสามารถน า
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รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของโปรแกรมทัง้ 3
1

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างโปรแกรมกาหนดการเชิงเส้นเมือ่ เลือกหัวข้อ 1) การหาผลลัพธ์

2

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างโปรแกรมกาหนดการเชิงเส้นเมือ่ เลือกหัวข้อ 2) การหาผลลัพธ์แสดงทีละขัน้ ตอน
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3
4
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รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างโปรแกรมกาหนดการเชิงเส้นเมือ่ เลือกหัวข้อ 3), 4) และ 5)

รูปที่ 6 รายละเอียดเนื้อหาทีส่ ามารถคานวณได้ภายในโปรแกรมกาหนดการเชิงเส้น

รูปที่ 7 รายละเอียดเนื้อหาทีส่ ามารถคานวณได้ภายในโปรแกรมพัสดุคงคลัง
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