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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ PHPSimplex เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ไมม่ี
ค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับการหาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น การเรียกใช้งานโปรแกรมมีความง่ายและ
สะดวกท ั ้ ง อ ุปกรณ ์คอมพ ิ ว เตอร ์ แล ะโทรศ ัพท ์อ ั จ ฉร ิ ย ะ  โดยเร ี ยกใช ้ ง านจากเว ็ บ ไ ช ต์  
http://www.phpsimplex.com ทำให้การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำหนดการเชิงเส้นมี
อีกหน่ึงแนวทางที่สะดวกในการหาผลเฉลย 

 
คำสำคัญ: กำหนดการเชิงเส้น  โปรแกรมออนไลน์ PHPSimplex 
 
Abstract 

This academic article is aimed to introduce PHPSimplex, a free online program, 
that is suitable for finding solutions of linear programming. Usage of the program is 
convenient and compatible with computer and smart phone by accessing from the 
following URL: http://www.phpsimplex.com. Thus, there is an alternative way to find 
solutions for teaching and research related to linear programming. 
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PHPSimplex: โปรแกรมออนไลน์สำหรับคำนวณกำหนดการเชิงเส้น 
PHPSimplex: The Online Program for Linear Programming Calculation 
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บทนำ 
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนั้น สามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้สะดวก

ดังเช่นโจทย์ปัญหาที่เก ี ่ยวข้องกับขึ ้น ผ่านโปรแกรมการคำนวณ  “กำหนดการเชิงเส้น” (Linear 
Programing) หรืออาจเรียกว่า “การโปรแกรมเชิงเส้น” ตามพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราช
บัณฑิตยสภา (2558) นิยามไว้ว่า “กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งฟังก์ชันจุดประสงค์เป็นฟังก์ชันเชิงเส้น 
และเงื่อนไขข้อบังคับเป็นสมการหรืออสมการ โดยที่ตัวแปรฟังก์ชันจุดประสงค์อยู่ภายใต้ข้อจำกัดว่ามีค่าที่
ไม่เป็นลบ” สำหรับปัญหาของกำหนดการเชิงเส้นมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและใน
ระดับอุดมศึกษา ต่างกันที่ความยากในการคำนวณตัวแบบของกำหนดการเชิงเส้น 

แนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการหาผลเฉลย (Solution) หรือคำตอบของปัญหา
กำหนดการเชิงเส้น คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ เช่น ModelCenter AIMMS (หรือ 
Advanced Interactive Multidimensional Modeling System) LINDO (ห ร ื อ  Linear Interactive 
Discrete Optimizer) PCX (Interior-Point Linear Programming Solver) FORTRAN (FORmula 
TRANslator) LIONsolver (Learning and Intelligent Optimization) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โปรแกรม
เหล่านั้นเป็นโปรแกรมออฟไลน์ แล้วมีค่าใช้ในการใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งหากเป็นการคำนวณ  ในการวิจ ัยที่
ซับซ้อนและมีจำนวนตัวแปรที่มากก็อาจต้องใช้โปรแกรมเหล่านั ้นในการคำนวณ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน 
Solver ใน Microsoft Excel ก็สามารถใช้ในการหาผลเฉลยได้ แต่จะไม่ขอกล่าวในบทความนี้ เพราะมี
ผู้นำเสนอไว้ในทั้งบทความและตำราวิชาการจำนวนหน่ึงแล้ว 

สำหรับโปรแกรมออนไลน์ (Online Program) ดูจะเข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
ยุคที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (หรือ Wi-Fi) เข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการคำนวณดังกล่าวสามารถ
ดำเนินการผ่านโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart Phone) ดังน้ัน ในบทความน้ี จึงจะนำเสนอโปรแกรมออนไลน์
ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำมาคำนวณและเป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานง่ายและสะดวก สำหรับหาผล
เฉลยของกำหนดการเชิงเส้น น่ันคือ โปรแกรม PHPSimplex  
 
วัตถุประสงค์ของบทความ 

เพื ่อนำเสนอโปรแกรม PHPSimplex (ซึ ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์) ในการหาผลเฉลยของ
กำหนดการเชิงเส้น 
 
กำหนดการเชิงเส้น 

กำหนดการเชิงเส้นเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มี เช่น แรงงาน เครื ่องจักร วัตถุดิบ เวลา  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling) ในการ
อธิบายและแก้ปัญหาที่ดีที่สุด (หรือเหมาะสมที่สุด) ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
เงื่อนไขนั้นๆ โดยตัวแบบดังกล่าวเป็นตัวแบบเชิงเส้น (Linear Model) หรือเป็นสมการเส้นตรง และ
กำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีสำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการแก้ปัญหา
ต่างๆ  
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ภาพที ่1 จอร์จ เบอร์นาร์ด แดนท์ซิก (George Bernard Dantzig) 

 
กำหนดการเชิงเส้นเป็นสาขาวิชาที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หลายท่าน เริ่มต้น

ครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด จวบจนในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ได้มีการนำแนวทางของกำหนดการเชิงเส้นเข้าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะใน
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นในปี ค.ศ. 1947  จอร์จ เบอร์นาร์ด แดนท์ซิก (George Bernard 
Dantzig) (O'Connor & Robertson, 2003) ได้พัฒนาวิธีการซิมเพล็กซ์ (Simplex Method) ในการ
แก้ปัญหาของกำหนดการเชิงเส้นทำ ให้สามารถหาผลเฉลยได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ จนกระทั่ง
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์มีสมรรถนะและประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน ทำให้การคำนวณและการแสดงผลลัพธ์
ของปัญหาจากตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้มีการนำการโ ปรแกรมไป
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เดนท์ซิก เคยกล่าวไว้ว่า “True optimization is the revolutionary 
contribution of modern research to decision processes” (Dantzig, 1965) 

สำหรับโครงสร้างของตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นมีส่วนประกอบ ดังน้ี 
 1. ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable) คือ สิ่งที่ต้องการหาผลลัพธ์จากตัวแบบ แทนด้วย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น A, B, C, X1, X2, X3 เป็นต้น  

สมมติว่าโรงงานไทยชนะต้องการทราบว่า ควรจะผลิตพัดลมและเครื่องปรับอากาศอย่างละ  
กี่เครื่อง จึงจะทำให้โรงงานได้กำไรมากที่สุด กำหนด X1 และ X2 แทนจำนวนของการผลิตพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศ ตามลำดับ 
 2. ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) เป็นสมการเชิงเส้น ในตัวแบบน้ันมีเพียง 
1 ฟังก์ชัน อาจมีเป้าหมายในการหาค่าสูงสุด (Maximize) หรือค่าต่ำสุด (Minimize) อย่างใดอย่างหน่ึง
เท่าน้ัน เช่น การทำกำไรสูงสุด การมีต้นทุนต่ำสุด การใช้จำนวนแรงงานน้อยที่สุด การทำยอดขายมากท่ีสุด 
เป็นต้น รูปแบบฟังก์ชันวัตถุประสงค์ข้ึนกับเป้าหมายเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุด (มี 2 รูปแบบ) ดังน้ี 
 ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์
 Max  Z = c1X1 + c2X2 + … + cnXn   กรณีเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ค่าสูงสุด 
หรือ Min  Z = c1X1 + c2X2 + … + cnXn    กรณีเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ค่าต่ำสุด 
โดย Z คือ ผลรวมเชิงเส้นของฟังก์ชันวัตถุประสงค ์

cj คือ สัมประสิทธ์ิของตัวแปรตัดสินใจที่ j (j = 1, 2, …, n) โดยอาจหมายถึงกำไรต่อหน่วยหรือ
ต้นทุนต่อหน่วย และสมมติว่ามีสินค้าท่ีต้องการผลิต n อย่าง 
 กรณีโรงงานไทยชนะเป้าหมาย คือ ต้องการทำกำไรสูงสุดแทนด้วย Z หากผลิตพัดลม 1 เครื่อง
จะได้กำไร 550 บาท แต่หากผลิตเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องได้กำไร 2,000 บาท ดังน้ัน ถ้าผลิตพัดลมและ
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เครื่องปรับอากาศจำนวน X1  และ X2 เครื่อง ตามลำดับ จะได้กำไร คือ Z = 550X1 + 2,000X2 เป็นฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ 
 3. เง่ือนไขบังคับ (Constraints) แสดงในรูปสมการ (=) หรืออสมการ (   หรือ  ) ทาง
คณิตศาสตร์ที่แสดงถึงขอบเขตของทรัพยากรที่มี โดยอาจจะป็นความต้องการหรือเงื่อนไขต่างๆ ของ
ปัญหา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวแปรการตัดสินใจ โดยเงื่อนไขข้อบังคับแต่ละอันมีลักษณะเชิงเส้น ดังน้ี 
 เงื่อนไขบังคับ 
 a11X1 + a12X2 + … + a1nXn  (= หรือ   หรือ  ) b1 

a21X1 + a22X2 + … + a2nXn  (= หรือ   หรือ  ) b2 

   ⋮ 
am1X1 + am2X2 + … + amnXn  (= หรือ   หรือ  ) bm 

โดยที ่ aij คือสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตัดสินใจที่  j ภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับที่ i เป็นค่าคงที่ 
(Constant) ที่แสดงการใช้ทรัพยากร (i = 1 , 2 , … , m) และ bi คือ ค่าขวามือของเงื่อนไขข้อบังคับที่ i ซึ่ง
เป็นค่าคงที่ของปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม หน่วยของ aij และ bi ต้องมีหน่วยเหมือนกัน เช่น 
กิโลกรัม นาที บาท เมตร เป็นต้น อีกท้ังเครื่องหมายของเงื่อนไขบังคับ สามารถเขียนในรูป = หรือ   หรือ 
  ตามเงื่อนไขที่เหมาะสม  

กรณีโรงงานไทยชนะน้ันพบว่ามี 2 ข้ันตอนการผลิต คือ การข้ึนรูปชิ้นส่วนและการบรรจุภัณฑ์ 
การข้ึนรูปชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์ของพัดลมใช้เวลา 0.5 และ 2 ชั่วโมง ตามลำดับ ส่วนการข้ึนรูปชิ้นส่วน
และบรรจุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศใช้เวลา 2 และ 3 ชั่วโมง ตามลำดับ ในแต่ละเดือนโรงงานมีเวลาท่ีใช้ใน
การข้ึนรูปชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์ 300 และ 900 ชั่วโมง ตามลำดับ ดังน้ัน เงื่อนไขบังคับของกำหนดการ
เชิงเส้นแสดงดังน้ี 

เงื่อนไขบังคับ 
 0.5X1 + 2X2   300 เงื่อนไขจากการข้ึนรูปชิ้นส่วน  
    2X1 + 3X2   900 เงื่อนไขจากการบรรจุภัณฑ์  
 4. ข้อจำกัด (Restriction) เป็นขอบเขตของตัวแปรที่ต้องมีค่าท่ีไม่เป็นลบ (หรือ Xj ≥ 0, j = 
1, 2, …, n) 

สำหรับตัวแบบของกำหนดการเชิงเส้นในรูปแบบทั่วไป ทั้งที่อยู่ในรูปฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่มี
ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด แสดงดังน้ี  

ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ 
Max  Z = c1X1 + c2X2 + … + cnXn  (หรือ Min Z = c1X1 + c2X2 + … + cnXn)   

 เงื่อนไขบังคับ  
a11X1 + a12X2 + … + a1nXn   (= หรือ   หรือ  ) b1 

a21X1 + a22X2 + … + a2nXn   (= หรือ   หรือ  ) b2 

    ⋮ 
am1X1 + am2X2 + … + amnXn  (= หรือ   หรือ  ) bm 
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และสามารถเขียนตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น เพ่ือคำนวณหาผลลัพธ์ของ X1 และ X2 ของโรงงาน
ไทยชนะดังน้ี 

ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์
Max  Z = 550X1 + 2,000X2  

เงื่อนไขบังคับ 
0.5X1 + 2X2   300 
  2X1 + 3X2   900 

       X1, X2   0 
 
แนะนำโปรแกรม PHPSimplex 
 การหาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้นมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ วิธีกราฟ (Graphical Method)  วิธี
ซ ิมเพล ็กซ ์ (Simple Method) วิธ ีบ ิ ๊กเอ ็ม  (Big-M Method) และวิธ ีท ู เฟส  (Two-phase Method) 
สำหรับขั้นตอนในการหาผลเฉลยจากวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป้าหมายของบทความนี้ ผู้ที่สนใจสามารถค้น
หว้าได้จากตำราที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) หร ือต ัวแบบคณิตศาสตร ์ เช ิ ง เส ้น  (Linear Mathematical Modelling) 
นอกจากน้ี ในส่วนของวิธีซิมเพล็กซ์ วิธีบิ๊กเอ็ม และวิธีทูเฟส ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ (Matrix) 
ในเรื่องการดำเนินงานตามแถวเบื้องต้น (Elementary Row Operation: ERO) ส่วนวิธีกราฟนั้นเหมาะ
กับปัญหาที่มี 2 ตัวแปรการตัดสินใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่ซับซ้อน แต่ไม่ใช่วิธีทั่วไปในการหาผลเฉลย  
 ในส่วนน้ีจะนำเสนอ PHPSimplex เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Online 
Program) เหมาะสำหรับการหาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น การเรียกใชโ้ปรแกรมงานมีความง่ายและ
สะดวกทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์อัฉริยะ เริ่มจากการพิมพ์ http://www.phpsimplex.com 
จะได้ดังภาพที่ 2 ซึ่งเว็บไซด์เป็นเวอร์ชัน 0.81 พัฒนาข้ึนโดย Granja and Ruiz (n.d.)  เมื่อแรกเข้า
โปรแกรมแสดงภาษาเป็นภาษาสเปน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษา
โปรตุเกสได้ 
 

 
ภาพที ่2 หน้าเว็บไซด์ http://www.phpsimplex.com 

http://www.phpsimplex.com/
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ภาพที ่3 แถบเครื่องมือ 

 
สำหรับแถบเครื ่องมือ (Toolbar) ในภาพที ่ 3 (หลังจากที ่เปลี ่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) 

ประกอบด้วยหัวข้อย่อยๆ โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังน้ี 
1. Home เป็นหน้าต่างเริ่มต้น ทำหน้าที่อธิบาย PHPSimplex ว่าเป็นโปรแกรมในการใช้หา

ผลลัพธ์ของปัญหากำหนดการเชิงเส้น สามารถแสดงผลลัพธ์สุดท้ายของปัญหา และยังสามารถแสด ง
ผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย และเมื่อคลิกที่ user’s guide จะมีคำแนะนำในการช่วยเหลือให้ใช้ 
PHPSimplex ได้สะดวกและเข้าใจง่ายข้ึนข้ึน ผ่านการนำเสนอตัวอย่างการคำนวณเพ่ือหาผลเฉลย 

2. PHPSimplex เป็นเมนูที ่เข้าสู ่การใช้งานเพื ่อคำนวณ โดยเมื ่อคลิกที ่ PHPSimplex จะ
ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ 4 อธิบายรายละเอียด คือ 1) Method ต้องระบุวิธีการในการหาผลลัพธ์ โดย
สามารถเลือก Simplex/Two Phases (วิธีซิมเพล็กซ์แบบทูเฟส) หรือ Graphical (วิธีกราฟ) 2) How 
many decision variables are the problem? เป็นการถามถึงจำนวนตัวแปรตัดสินใจว่ามีจำนวนตัว
แปรเท่าไหร่ หากตัวแปรการตัดสินใจ คือ X1 และ X2 ให้เติม 2 ในช่องรับค่า และ 3) How many 
constraints? เป็นการถามถึงว่าเงื ่อนไขบังคับว่ามีจำนวนกี่เง ื่อนไข ถ้าจำนวนเงื่ อนไขบังคับทั้งหมด  
3 เงื่อนไข ให้เติม 3 ในช่องรับค่า 

 

 
ภาพที ่4 หน้าต่างเมื่อคลิกที่ PHPSimplex 

 
3. Operations Research เป็นหน้าต่างที่อธิบาย 2 หัวข้อย่อย คือ ประวัติ (History) และ

กรณีศึกษา (Real Cases) โดยเป็นปัญหาในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะปัญหาที่เก่ียวกับกำไรหรือต้นทุนที่
ต้องการคำตอบที่เหมาะที่สุด โดยส่วนของประวัติน้ันได้มีการกล่าวว่าวิชาการวิจัยดำเนินงาน 
(Operations Research)  

4. Theory เป็นหน้าต่างที่อธิบายถึงทฤษฎีในทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ 1) ตัว
แบบของปัญหา 2) วิธีซิมเพล็กซ์ 3) วิธีซิมเพล็กซ์แบบทูเฟส และ 4) วิธีกราฟ 
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5. Example เป็นหน้าต่างที่อธิบายถึงตัวอย่างต่างๆ ของ 3 เรื่องหลักๆ นั่นคือ ตัวแบบของ
ปัญหาวิธีซิมเพล็กซ์และวิธีกราฟ เป็นการยกตัวอย่างพร้อมทั้งให้ข้ันตอนและภาพประกอบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจในการหาผลลัพธ์และการใช้โปรแกรม  

6. Gorge B Dantzig เป็นหน้าต่างที่กล่าวถึงประวัติของ จี ดี เดนท์ซิก บุคคลที่ได้ทุ่มเทและ
พัฒนาวิธีซิมเพล็กซ์ในปี ค.ศ. 1947 รวมถึงบทสัมภาษณ์ที่ได้เคยสัมภาษณ์ จี ดี เดนท์ซิก 

 
ตัวอย่างการคำนวณด้วยโปรแกรม PHPSimplex 
 ในส่วนน้ีจะแสดงการใช้โปรแกรม PHPSimplex ในการหาผลเฉลยจาก 2 ตัวอย่างในปัญหา
ค่าสูงสุดและปัญหาค่าต่ำสุด พร้อมคำอธิบายผลลัพธ์จากวิธีกราฟและวิธีทูเฟส  
 
ตัวอย่างที่ 1 กรณีโรงงานไทยชนะ การหาผลเฉลยของ X1 และ X2 เมื่อ X1 และ X2 คือ จำนวนของการ
ผลิตพัดลมและจำนวนของการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตามลำดับ เน่ืองจากมี 2 ตัวแปร และ 2 เงื่อนไข
บังคับ ดังน้ันจากภาพที่ 4 ให้เติมช่องรับค่าของ How many decision variables are the problem? 
ด้วยเลข 2 และเติมช่องรับค่าของ How many constraints? ด้วยเลข 2 ดังภาพที่ 5 แล้วคลิก Continue 
จะได้หน้าต่างดังภาพที่ 6  

   
            

 
 

 
 
 

 
ภาพที ่5 หน้าต่างของปัญหาโรงงานไทยชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 ผลลัพธ์ต่อเน่ืองจากภาพที่ 5 
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 จากภาพที่ 6 เลือกฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (เช่นเดียวกับกรณีโรงงานไทยชนะ) เป็น Maximize (ใน
กรณีที่เป็นปัญหาค่าต่ำสุดจะเลือก Minimize) หลังจากน้ันนำสัมประสิทธ์ิของฟังก์ชันวัตถุประสงค์และ
สัมประสิทธ์ิของตัวแปรตัดสินใจ ใส่ลงในช่องข้อมูลที่รับคา่ ดังภาพที่ 7 เมื่อคลิก Continue จะได้ผลลัพธ์
ดังภาพที่ 8 
 
     
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 สัมประสิทธ์ิของโรงงานไทยชนะ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ภาพที ่8 ผลลัพธ์ต่อเน่ืองจากภาพที่ 7 
 

 ภาพที่ 8 เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลของตัวแบบของโรงงานไทยชนะ และด้วยวิธีทูเฟสตัว
แบบจะถูกจัดให้อยู่รูปแบบมาตรฐาน (Standard Form) โดยสามารถเลือกดังน้ี 

1. จากภาพที่ 8 หากคลิกที่ Continue โปรแกรมจะแสดงผลการหารผลลัพธ์ที่ละข้ันตอนดังภาพ
ที่ 9 โดยเป็นการผลลัพธ์ด้วยวิธีทูเฟส ในกรณีโรงไทยชนะจะมีการทำซ้ำทั้งหมด 3 ตาราง  
โดยที่ Base แทนตัวแปรเบสิส (Basis) 

Cb แทนสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเบสิส (Basis Variable) 
P0 แทนค่าทางด้านขวามือ  
P1, P2, P3, P4 แทน X1, X2, X3, X4 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1 (Tableau 1) ในภาพที่ 9 คือข้ันตอนในการเลือกตัวแปร P2 ไปแทน P3 ในตัวแปรเบ
สิส ส่วนตารางที่ 2 (Tableau 2) เป็นการเลือก P1 ไปแทน P4 และตารางที่ 3 (Tableau 3) คือ ผลลัพธ์ที่ 
Z = 318,000 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด เน่ืองจากค่า Z ของ P1, P2, P3, P4 ทุกค่าไม่เป็นลบ แต่หากค่า Z ของ P1, 
P2, P3, P4 บางค่าเป็นลบ ต้องมีการทำซ้ำเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ นอกจากน้ี หากทำเครื่องหมาย ✓ ที่ Show 
results as fractions. ผลในหน้าต่างจะแสดงในรูปเศษสว่น 
 

 
ภาพที ่9 ผลเฉลยจากภาพที่ 7 แสดงทีละข้ันตอน 

 
สำหรับตัวอย่างน้ี X1 = 360 และ X2 = 60 หมายความว่าโรงงานควรผลิตพัดลม 60 เครื่อง และ

ผลิตเครื่องปรับอากาศ 360 เครื่อง จะทำให้ได้กำไรสูงสุด 318,000 บาท และเน่ืองจากตัวอย่างของโรงงาน
ไทยชนะมีเพียง 2 ตัวแปร จึงสามารถแสดงผลลัพธ์ด้วยวิธีกราฟได้ด้วย เมื่อคลิก Solve using the 
Graphical method ผลที่ได้ดังภาพที่ 10 ซึ่งจะเห็นว่าพ้ืนที่สี่เหลี่ยม OACE คือ บริเวณผลเฉลย และจุด
มุมที่ให้ค่า Z สูงสุด คือ C  

 

 
ภาพที ่10 ผลลัพธ์จากภาพที่ 7 ด้วยวิธีกราฟ 
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2. จากภาพที่ 8 หากคลิก Direct Solution ผลที่ได้จะแสดงดังภาพที่ 11 โดยจะข้ามข้ันตอนใน
ภาพที่ 9 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่11 ผลลัพธ์จากภาพที่ 7 คลิกที่ Direct Solution ในภาพที่ 8 
 

 3. จากภาพที่ 8 หากคลิก Save the exercise โปรแกรม PHPSimplex จะเก็บข้อมูลที่ได้
กำหนดสัมประสิทธ์ิไว้ และสามารถเรียกกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง 
 
ตัวอย่างที่ 2 กำหนดตัวแบบของกำหนดการเชิงเส้น ดังน้ี 

ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์
Min  Z = 15X1 + 12X2 + 9X3 + 10X4 

เงื่อนไขบังคับ 
2X1 + 3X2 + 4X3 + 5X4   3,000 

 X1 + 9X2 + 7X3 + 7X4   4,000 
        2X2 + 3X3           500 
      X1 + X2 + X3 + X4 = 1,000 

           X1, X2, X3, X4   0 
 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นในตัวอย่างที่ 2 แสดงดังภาพที่ 12 ในกรณีที่มีมากกว่า 2 ตัวแปร ต้อง
ใช้วิธีแบบทูเฟสเท่าน้ัน เมื่อคลิก Continue ในภาพที่ 12 จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 13 (ซึ่งเป็นรูปแบบ
มาตรฐานของตัวอย่างที่ 2) ในกรณีน้ีจะเลือกคลิกที่ Direct Solution และได้ผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ 2  
ดังภาพที่ 14 
 

 
ภาพที ่12 ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นของตัวอย่างที่ 2 
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ภาพที ่13 รูปแบบมาตรฐานขอกำหนดการเชิงเส้นของตัวอย่างที่ 2 

 

 
ภาพที ่14 ผลเฉลยของตัวอย่างที่ 2 

 
 จากภาพที่ 14 จะพบว่า X1 = 800 , X2 = X3 = 200 และ X4 = 0 จะทำให้ Z = 16,200 เป็น
ค่าท่ีต่ำท่ีสุด 
 
บทสรุปและการนำไปใช ้
 บทความนี้ต้องการนำเสนอการนำโปรแกรม PHPSimplex เป็นโปรแกรมออนไลน์ที ่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในการนำไปหาผลเฉลยของกำหนดการเชิงเส้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการหาคำตอบโดยเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้วิจัยในการหาคำตอบของตัวแบบที่เป็นปัญหาค่าสูงสุดหรือค่า
ต่ำสุด 
 โปรแกรม PHPSimplex เหมาะกับตัวแบบที่ไม่มีตัวแปรมากเกินไปนัก (ไม่ควรเกิน 10 ตัวแปร) 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในการเรียนการสอนและการวิจัย ดังน้ี 
 1.ช่วยในการฝึกทำแบบฝึกหัดในการเรียนวิชาท่ีต้องใช้กำหนดการเชิงเส้นในการแก้ปัญหา ทั้งใน
ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ ฯลฯ 
 2. ในกรณีที่มี 2 ตัวแปร โปรแกรมสามารถให้วิธีกราฟในการแก้ปัญหาของกำหนดการเชงิเส้น 
ช่วยให้เข้าใจแนวคิดในการหาคำตอบของกำหนดการเชิงเส้น 
 3. บทความนี้ไม่ได้เน้นวิธีซิมเพล็กซ์ทั้งในส่วนที่เป็นวิธีบิ๊กเอ็มและวิธีทูเพส อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้
โปรแกรมหากมีความรู้พื้นฐานของวิธีการดังกล่าวก็ช่วยให้เข้าถึงผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม เพราะใน
กำหนดการเชิงเส้นมีผลลัพธ์ที ่เป็นไปได้ 4 ลักษณะ คือ ผลลัพธ์ที่เหมาะสมมีเพียงค่าเดียว (Unique 
Optimal Solution) ผลลัพธ์ที่เหมาะมีหลายค่า (Alternative Optimal Solution) ผลลัพธ์ที่เป็นไปไม่ได้ 
(Infeasible Solution) และผลลัพธ์ที่ไม่มีขอบเขต (Unbounded Solution)  
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