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บทคดัย่อ 

ผลงานชิ้นนี้เป็นการพฒันาโปรแกรมบทเรยีนแท็บเล็ตช่วยสอน
เรือ่งหลกัการวจิยัด าเนินงานในเนื้อหา ก าหนดการเชงิเสน้ พสัดุคงคลงั 
และระบบแถวคอย ใน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ซึ่ ง เ ป็น
ระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาขึน้มาโดยกูเกลิ เพือ่น าไปใชใ้น แทบ็เลต็ หรอื
โทรศพัท์มอืถือ ที่เป็นระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ผลการทดลองใช้
โปรแกรมโดยนักศึกษาที่เรยีนกระบวนวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงาน 
สรุปได้ว่า 1) ลกัษณะทัว่ไปของโปรแกรม 2) เนื้อหาของโปรแกรม 3) 
การค านวณของโปรแกรม และ 4) การน าไปใช้ประโยชน์จริงของ
โปรแกรม ทัง้หมดนี้นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็วา่โปรแกรมใชไ้ดอ้ยู่ใน
เกณฑด์มีาก 
ค าส าคญั: มอืถอื, แทบ็เลต็, หลกัการวจิยัด าเนินงาน, คอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน 
 

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. 
Keyword: Cell Phone, Tablet, Operations Research, CAI 
 
1. บทน า 

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจัจุบนั ประเทศ
ส่วนมากในโลกทัง้ที่พฒันาแล้ว และก าลงัพฒันา ต่างก็ก้าวเขา้สู่การ
เปลี่ยนแปลงที่น าเอาเทคโนโลยีมาร่วมพัฒนากิจกรรมต่างๆของ
ประเทศ เทคโนโลยทีีส่ าคญัดงักล่าวคอืคอมพวิเตอร ์คอมพวิเตอรไ์ด้
เขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติของผูค้น ตัง้แต่การใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่
การค านวณ การจดัท ารายงาน การเกบ็ขอ้มลู และการพฒันาศกัยภาพ
ของระบบขอ้มลูขา่วสารทีเ่ปลีย่นแปลงเขา้สูยุ่คสารสนเทศ คอมพวิเตอร์
กถ็กูน ามาใชเ้พือ่การสือ่สาร และหนึ่งในการสือ่สารเหล่านัน้กค็อื การใช้
คอมพวิเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน เป็นการสื่อสารผ่านคอมพวิเตอร์

ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  แนวคิดในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในทางการศึกษาเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปในหลายๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ นับตัง้แต่ การน า
คอมพวิเตอรม์าใชเ้ป็นสื่ออุปกรณ์ในการเรยีนการสอน จนกา้วสู่การใช้
คอมพิว เตอร์พัฒนาสื่ อช่ วย เสริมการเรียนการสอน เ รียกว่ า 
“สือ่คอมพวิเตอรช์่วยสอน” หรอื CAI (Computer Aided Instruction) 
ซึ่งผลการใช้ CAI ในงานวจิยัหลายๆ ชิ้นก็ท าให้ผลการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนดขีึน้อยา่งมนียัส าคญั [1, 2, 3, 4, 5]  

การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยใีนขณะนี้ไมไ่ดม้จี ากดัเพยีงแค่เครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ โทรศพัท์มอืถอืกพ็ฒันาไปมากดว้ยเช่นกนั เหน็ได้
จากบรษิทัใหญ่ๆหลายบรษิทั ไดล้งทุนการพฒันาโทรศพัท์มอืถอืให้มี
ความทดัเทยีมกบัคอมพวิเตอร์จนกลายเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่าแทบ็เลต็ แทบ็
เ ล็ต เ ป็นกา รผสมผสานความสามา รถของคอมพิว เตอร์กับ
โทรศพัท์มอืถือเขา้ด้วยกนัเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้ ความ
นิยมของแท็บเล็ตเพิม่สูงขึ้นท าให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาด เกิด
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูบ้รโิภค และเป็นจุดผลกัดนัทีท่ าใหเ้กิดการพฒันา
ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ปจัจุบนัมีระบบปฏิบตัิการ(Operating 
System) ที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตมีมากมาย เช่น 
ระบบปฏบิตักิารซมิเบีย้น(Symbian OS) ระบบปฏบิตักิารแบลค็เบอรี่
(BlackBerry OS) ระบบปฏบิตักิารบนไอโฟน(iPhone OS) และ 
ระบบปฏบิตักิารวนิโดวสโ์มบาย(Windows Mobile) เป็นตน้ แต่ทีก่ าลงั
เตบิโตอย่างต่อเน่ืองในปจัจุบนัคอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด(์Android 
OS) ซึง่เป็นระบบปฏบิตักิารทีพ่ฒันาขึน้มาโดยกูเกลิ(Google) ซึง่แอน
ดรอยด์นัน้ได้เปิดให้นักพฒันาสามารถเขา้มาจดัการเขยีนโค๊ต (Code) 
ต่างๆ ไดด้ว้ยภาษาจาวา(Java programming language) ลขิสทิธิข์องกู
เกลิแอนดรอยนัน้จะอยู่ในลกัษณะของ ฟรซีอฟต์แวรแ์ละโอเพน็ซอร์จ 
ซึง่ท าใหผู้ใ้ชน้ัน้สามารถดาวโหลดซอฟตแ์วรข์องกูเกลิแอนดรอดยไ์ปใช้
และพฒันาไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย สง่ผลใหร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์
ไดเ้ตบิโตทางดา้นการตลาดอยา่งรวดเรว็ดงัรปูที ่1 [6] 

ในกระบวนวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงาน (Principle of Operations 
Research) เนื้อหาบทเรยีนสว่นใหญ่เป็นอลักอรทิัม่ซึง่เหมาะสมกบัการ
เขยีนโปรแกรมเพื่อค านวณหาผลลัพธ์ ผู้ว ิจยัจึงมีความต้องการน า
ความรูเ้รือ่งหลกัการวจิยัด าเนินงาน มาประยุกต์ใชก้บั ระบบปฏบิตักิาร
แอนดรอยด ์โดยไดท้ าการพฒันาโปรแกรมทางการวจิยัการด าเนินงาน
บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์พือ่น าไปใชใ้นโทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ 
และแพดพซี ีในเรือ่ง ก าหนดการเชงิเสน้ (Linear Programming)  พสัดุ
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คงคลงั (Inventory Model)  และระบบแถวคอย (Queuing System) ซึง่
เนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาหลักที่สอนในวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงาน
โดยทัว่ ไป การน า เนื้ อหาเหล่ านี้ มาประยุกต์กับโปรแกรมบน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืช่วยประมวลผล และ
เป็นสื่อประกอบการเรยีนการสอนทัง้ภายในห้องเรยีน และภายนอก

ห้องเรียนได้อีกด้วย การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดเ์ป็นแนวทางในการเปลีย่นแปลงค่านิยมในการใช้แทบ็เลต็หรอื
โทรศพัทม์อืถอืของนกัศกึษา หรอืผูท้ีส่นใจ ใหใ้ชเ้ครือ่งเหล่านัน้เพือ่การ
เรยีนการสอนมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : http://jaxenter.com (http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html) 

รปูที ่1 แสดงสว่นแบ่งตลาดระบบปฏบิตักิารบนสมารท์โฟน (Smart Phone) 
 

2. วิธีการ 
ในงานวจิยันี้แบ่งวธิกีารออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื 

ขัน้ตอนที ่1 การพฒันาโปรแกรมบทเรยีนแทบ็เลต็ชว่ยสอน 
1) การพฒันาโปรแกรมบนแทบ็เลต็ เครือ่งมอืทีใ่ชป้ระกอบไปดว้ย 

คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรม Eclipse SDK Version 1.6 ขึน้ไป โดยการ
เขยีนโปรแกรมจะเขยีนดว้ยภาษาจาวา 

2) ศึกษาขอบเขตของเ น้ือหาและทฤษฎีของการแก้ปญัหา
ก าหนดการเชงิเสน้ดว้ยวธิซีมิเพลก็ซ์ และโดยใชเ้ทคนิคการหาค าตอบ
แบบสองระยะ พสัดุคงคลงั และระบบแถวคอย [7] 

3) ข ัน้ตอนการออกแบบโปรแกรม ประกอบไปด้วยการเขียน
โครงสรา้งของโปรแกรม และรายละเอยีดเนื้อหาของโปรแกรม ในส่วน
โครงสรา้ง ไดเ้ขยีนโครงสรา้งของโปรแกรม โดยเน้นผูใ้ชเ้ป็นส าคญั คอื 
ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และค านึงถงึความสะดวก งา่ย
ต่อการป้อนขอ้มลู โดยโครงสรา้งของโปรแกรมทัง้ 3 จะมกีารออกแบบ
ไว้ให้เหมือนกันคือมีส่วนต่างๆ ดังนี้  1) การหาผลลัพธ์ 2) การหา
ผลลพัธ์แสดงทลีะขัน้ตอน 3) เนื้อหา 4) แบบฝึกทดสอบ 5) ช่วยเหลอื 
และ 6) ออกจากโปรแกรม ดงัแสดงในรปูที ่2  

ในหวัขอ้ 1) การหาผลลพัธ์ และ 2) การหาผลลพัธ์แสดงทลีะ
ขัน้ตอน จะคลา้ยกนัแต่มสีว่นแตกต่างกนัคอื การแสดงผลลพัธส์ุดทา้ย 
นัน่คอืหวัขอ้ 1) เป็นการออกแบบใหร้บัขอ้มลูน าเขา้(Input) และแสดง
ผลลพัธ์สุดทา้ย(Output) ดงัแสดงในรปูที ่3 แต่หวัขอ้ที ่2) เป็นการ
ออกแบบใหร้บัขอ้มลูน าเขา้ และแสดงผลลพัธ์การค านวณทลีะขัน้ตอน 
จนถงึผลลพัธส์ุดทา้ย ดงัแสดงในรปูที ่4 

ในหวัขอ้ 3) เนื้อหา เป็นการแสดงเนื้อหาของบทเรยีนนัน้ๆ ซึง่เป็น
เอกสารนามสกุล pdf และเวบ็ไซต ์ 4) แบบฝึกทดสอบ เป็นการทดสอบ
ความรู้ที่ได้จากการเรียนซึ่งจะมีแบบทดสอบแบบเลือก ถูก/ผิด ให้

ทดลองท า 10 ขอ้ และ 5) ช่วยเหลอื เป็นการแสดงคู่มอืการใชง้านของ
โปรแกรม ดงัแสดงในรปูที ่5 

ในสว่นการออกแบบรายละเอยีดเนื้อหาทีส่ามารถค านวณไดภ้ายใน
โปรแกรมก าหนดการเชงิเสน้ โปรแกรมพสัดุคงคลงั และโปรแกรมระบบ
แถวคอยดงัรปูที ่6, 7 และ 8 ทีแ่สดงไวต้อนทา้ยเอกสาร 

4) พฒันาโปรแกรมวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงานโดยใช้โปรแกรม 
eclipse และเขยีนด้วยภาษาจาวา เนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถ
ประมวลผลไดบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

5) ทดสอบโปรแกรมโดยการค านวณมือและเครื่องค านวณ มา
ตรวจสอบกับผลลพัธ์ที่ได้จากการใช้บทเรยีนแท็บเล็ตช่วยสอนวชิา
หลักการวิจยัด าเนินงานในทุกเนื้อหา และแก้จุดบกพร่องที่อาจจะ
เกดิขึน้เมือ่โปรแกรมถกูใชง้าน 
ขัน้ตอนที ่2 ประเมนิบทเรยีนแทบ็เลต็ชว่ยสอน  

1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา: แบบสอบถามและโปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS Version 17 โดยแบบสอบถามแบง่เป็น 2 สว่นคอื 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป คอื เพศของนกัศกึษาผูท้ าการประเมนิ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนช่วยสอน แบ่งเป็น

ทัง้หมด 4 ดา้น คอื 
1. ลกัษณะทัว่ไปของโปรแกรม  
2. เนื้อหาของโปรแกรม  
3. การค านวณของโปรแกรม และ  
4. การน าไปใชป้ระโยชน์จรงิของโปรแกรม 

2) วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและประมวลผล 
ใชว้ธิกีารส ามะโน โดยมจี านวนนักศกึษาทัง้หมด 50 คนทีเ่คยลง

เรยีนวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงานภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2553 และ
ใช้สถติิพรรณนาในการวเิคราะห์ ได้แก่ สดัส่วนหรอืร้อยละประชากร 
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS Version 17 

iPhone = ระบบปฏบิตักิารบน iphone 
Android = ระบบปฏบิตักิาร แอนดรอยด ์
RIM = บรษิทั Research in Motion ผูใ้หบ้รกิารแบลค็เบอรี ่
webOS = ระบบปฏบิตักิารแบบออนไลน์ 
WinMobile = ระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์โมบาย 

http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html
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3. ผลและอภิปราย 
ผลการศกึษาจะน าเสนอโดยแบง่เป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 เป็นผลของการสรา้งบทเรยีนแท็บเล็ตช่วยสอนวชิา

หลกัการวจิยัด าเนินงาน  
การสร้างบทเรยีนแท็บเล็ตช่วยสอนวชิาหลกัการวจิยัด าเนินงาน 

เรื่องการแกป้ญัหาก าหนดการเชงิเสน้ดว้ยวธิซีมิเพลก็ซ์ พสัดุคงคลงั
และระบบแถวคอย ท าใหไ้ดส้ือ่ช่วยสอนทีส่ามารถใชง้าน หรอืน าเสนอ
ผ่านแทบ็เลต็ทีร่องรบัระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โดยโปรแกรมทัง้ 3 
นัน้จะประกอบด้วยปุ่มใช้งานหลักตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้
เหมอืนกนัดงันี้ 1) การหาผลลพัธ์ 2) การหาผลลพัธแ์สดงทลีะขัน้ตอน 
3) เนื้อหา 4) แบบฝึกทดสอบ 5) ช่วยเหลอื และ 6) ออกจากโปรแกรม 
โดยตวัอยา่งโปรแกรมดงัแสดงในรปูที ่2 ถงึ 5 
 เน้ือหาการแก้ปญัหาก าหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ จะ
แก้ปญัหาได้ในระดบัไม่เกิน 3 ตัวแปร และไม่เกิน 3 ข้อจ ากัด และ
สามารถแกป้ญัหากรณมีตีวัแปรเทยีมไดด้ว้ยวธิสีองระยะ (Two Phase)
เนื้อหาพสัดุคงคลงั ประกอบไปดว้ย 5 สว่นทีใ่ชแ้กป้ญัหาไดค้อืการหา
ปรมิาณการสัง่ซือ้อยา่งประหยดั การหาปรมิาณการสัง่ซือ้อยา่งประหยดั
โดยยอมใหม้สีนิคา้คงคลงัขาด การหาปรมิาณการสัง่ซื้อในกรณีทีม่กีาร
ลดราคา การค านวณหาจุดสัง่ซ ้า  และการก าหนดสนิค้าส ารองเพื่อ
ความปลอดภยั และเนื้อหาระบบแถวคอย ประกอบไปดว้ย 4 ตวัแบบ
หลกัทีใ่ชแ้กป้ญัหาไดค้อื ตวัแบบ M/M/1 ตวัแบบ M/M/s ตวัแบบ 
M/G/1 และตวัแบบ M/D/1  

ส่วนท่ี 2 เป็นผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนแทบ็เลต็ช่วยสอน
วชิาหลกัการวจิยัด าเนินงาน  

ผลการทดลองใช้โปรแกรมโดยนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชา
หลกัการวจิยัด าเนินงานดงัแสดงในตารางที ่1 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า 1) ลักษณะทัว่ไปของโปรแกรม 2) 
เนื้อหาของโปรแกรม 3) การค านวณของโปรแกรม และ 4) การน าไปใช้
ประโยชน์จรงิของโปรแกรม ทัง้หมดนี้นักศกึษาแสดงความคิดเหน็ว่า
โปรแกรมใชไ้ดอ้ยูใ่นเกณฑด์มีาก  
 
ตารางที ่1 แสดงคะแนนเฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ 

รายการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 

1) ลกัษณะทัว่ไปของโปรแกรม 4.25 

2) เนื้อหาของโปรแกรม 4.49 

3) การค านวณของโปรแกรม 4.57 

4) การน าไปใชป้ระโยชน์จรงิของโปรแกรม 4.49 

หมายเหตุ: 0-1 หมายถงึ ควรปรบัปรงุ, 1.01-2 หมายถงึ พอใช,้ 2.01-3 
หมายถงึ ปานกลาง, 3.01-4 หมายถงึ ด ีและ 4.01-5 หมายถงึ ดมีาก   
 
4. บทสรปุ 

 ประโยชน์ที่ได้รบัจากการวจิยัและพฒันาโปรแกรมบทเรยีนแทบ็
เลต็ชว่ยสอนคอื สามารถใชโ้ปรแกรมเป็นสือ่ในการเรยีนการสอนเนื้อหา 
ก าหนดการเชงิเส้น พสัดุคงคลงั และระบบแถวคอยได้ โดยอาจารย์
ผูส้อนสามารถใชด้เูน้ือหาระหว่างการสอนโดยเลอืกใชง้านปุ่ม เนื้อหา 
หรอืใชค้ านวณโจทยต์่างๆ ดว้ยปุ่ม การหาผลลพัธ ์ หรอืการหาผลลพัธ์
แสดงทีละขัน้ตอน นอกจากนี้  นักศึกษาที่เป็นผู้เรียนสามารถน า

โปรแกรมบทเรยีนแทบ็เลต็ชว่ยสอนนี้ไปใชเ้พิม่ความรูน้อกเวลาเรยีนซึง่
สามารถใชไ้ดทุ้กๆ ปุม่ค าสัง่ของโปรแกรม และถา้ไมเ่ขา้ใจวธิกีารใชง้าน
กส็ามารถใชง้านปุม่ ชว่ยเหลอืได ้

การพฒันาโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์เป็นเรื่องใหม่
ดงันัน้ผูส้นใจศกึษาและพฒันาโปรแกรมอาจพบอุปสรรคในขัน้ตอนการ
เขยีนโปรแกรมดว้ย Eclipse SDK Version 1.6 ผูพ้ฒันาจ าเป็นตอ้ง
เรยีนรูค้ าสัง่เฉพาะในการเรยีกโปรแกรมใหท้ างานบนแทบ็เลต็ และการ
หาคู่มอืการเขยีนโปรแกรมดว้ย Eclipse SDK Version 1.6 ทีเ่ป็น
ภาษาไทยยงัมไีมม่าก และยงัไมค่รอบคลุมค าสัง่ทัง้หมด 

การพฒันาโปรแกรมบทเรยีนแท็บเล็ตช่วยสอนนี้ยงัมีเนื้อหาอีก
หลายส่วนในวิชาหลักการวิจ ัยด าเนินงานที่เหมาะในการพัฒนา
โปรแกรมต่อไปเช่น ตวัแบบการขนสง่ (Transportation Model) และตวั
แบบมารค์อฟ (Markov Model) เป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  ภาควิชาสถิติ  คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีใ่หทุ้นสนับสนุนงานวิจยันี้ และมนีโยบายการ
สนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ท างานวิจ ัยได้อย่างเต็มที่จน
งานวจิยัส าเรจ็ลุล่วง 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. กรองทอง ตรีอาภรณ์ . 2540. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร ์ เรือ่ง ก าหนดการเชงิเสน้ โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5 ในกรุงเทพมหานคร.
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต . 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. ส านกับรรณสารสนเทศ. 

2. จรีภา สรรพกจิก าจร และ วชิยั สุรเชดิเกยีรต.ิ 2540. รายงานการวจิยั
การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยสอนเรื่องการโปรแกรมเชงิเสน้.
งานวิจ ัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ส านัก
หอสมุดกลาง. 

3. สุรินทร์ ข าตุ้ม. 2545. การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วชิาการคดิและการตดัสนิใจเรื่องก าหนดการเชงิเส้น. วทิยานิพนธ์
ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย. 

4. อมฤทธิ ์บุพโต. 2548. การพฒันาบทเรยีนคอมพเิตอรม์ลัตมิเีดยีเรือ่ง
ก าหนดการเชงิเสน้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 5. วทิยานิพนธป์รญิญา
การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ส านัก
หอสมุดกลาง. 

5. ประเวส นามสฐีาน. 2551. การสรา้งบทเรยีนบนเครอืข่าย เรื่อง การ
แก้ปญัหาก าหนดการเชงิเสน้ ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู QM ส าหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสถติ.ิ วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษา
ศาสตรมหาบณัฑติ. มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ส านกัวทิยบรกิาร. 

6. Thornsby, J. (March 30, 2010). iPhone is loosing a great deal of 
market share to Android. (http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-
a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html) 

7. รองศาสตราจารยส์ุทธมิา ช านาญเวช. 2552. การวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณ. พมิพค์รัง้ที ่5. กรงุเทพฯ: วทิยพฒัน์. 

http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D4%C5%BB%C8%D2%CA%B5%C3%C1%CB%D2%BA%D1%B3%B1%D4%B5&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html
http://jaxenter.com/iphone-is-loosing-a-great-deal-of-market-share-to-android-10688.html


 

The 4th Science Research Conference. 12-13 March 2012. Faculty of Science, Naresuan University. 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 แสดงโครงสรา้งของโปรแกรมทัง้ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมก าหนดการเชงิเสน้เมือ่เลอืกหวัขอ้ 1) การหาผลลพัธ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมก าหนดการเชงิเสน้เมือ่เลอืกหวัขอ้ 2) การหาผลลพัธแ์สดงทลีะขัน้ตอน 
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รปูที ่5 แสดงตวัอยา่งโปรแกรมก าหนดการเชงิเสน้เมือ่เลอืกหวัขอ้ 3), 4) และ 5)  
 

 
รปูที ่6 รายละเอยีดเนื้อหาทีส่ามารถค านวณไดภ้ายในโปรแกรมก าหนดการเชงิเสน้ 

 

 
รปูที ่7 รายละเอยีดเนื้อหาทีส่ามารถค านวณไดภ้ายในโปรแกรมพสัดุคงคลงั 

 

 
 

รปูที ่8 รายละเอยีดเนื้อหาทีส่ามารถค านวณไดภ้ายในโปรแกรมระบบแถวคอย 
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