
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือ

รานเชียรอนันตยานยนต”   ผูคนควาไดศึกษาข้ันพื้นฐานจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับการเชาซ้ือสามารถอธิบายแนวคิด
เบ้ืองตนไดดังนี้ 
  ลิสซ่ิง (Leasing) เปนสัญญาเชาสินทรัพยประเภททุนระหวางผูใหเชา(Leaser) กับผูเชา
(Lessee) โดยผูใหเชาจะเปนผูใหคําแนะนําแกผูเชาในการเลือกซ้ือสินทรัพยตามความตองการของผู
เชาและไมมีการส่ังซ้ือสินทรัพยท่ีใหเชาลวงหนาไวกอน ผูเชาจะสามารถใชและครอบครองสิน
ทรัยพนั้นโดยการชําระคาเชา ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา ซ่ึงอาจจะมีจํานวนเทากันทุกงวด
หรือไมเทากันทุกงวดก็ได คาเชาจะเปนจาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวแนนอนตลอดอายุสัญญาเชาและไม
เปล่ียนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินยกเวนผูเชาและผูใหเชาจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 
โดยท่ัวไประยะเวลาเชาอยูระหวาง  3-5  ป 
 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของการประกอบกิจการลิสซ่ิงในประเทศไทย 
  ลักษณะการประกอบธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยนัน้สวนใหญมักจะดําเนินกิจการท้ัง
ทางดานเชาซ้ือ(Hire Purchase) สินเช่ือระยะยาว (Leasing) สินเช่ือแฟคตอร่ิง (Factoring) ใหเชา
รถยนตและรถเชิงพาณิชย เชน รถเครน เปนตน ซ่ึงจะมีสินคาหลัก ไดแก รถยนตทุกประเภทและ
เคร่ืองจักรโรงงาน รวมถึงอุปกรณในการประกาบอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
ตองมีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย สวนการทําธุรกิจเชาซ้ือจะตองไดรับอนุญาตจากธนาคาร
ประเทศไทย 
2.2 การทําธุรกิจลิสซ่ิงในประเทศไทยสามารถแบงธุรกิจไดเปน 5 ประเภท ดังนี ้
  1) Commercial Leasing หมายถึง การใหบริการเชาสินทรัพยทุกประเภทสําหรับผู
ประกาอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลท่ีมีความตองการจะใชสินทรัพยนั้น ๆ ท้ัง
รถยนต เคร่ืองจักร อุปกรณการผลิต อุปกรณไฟฟา เคร่ืองใชสํานักงาน และสินเช่ือสินคาคงคลัง 
(การจํานําวัตถุดิบเพื่อการผลิตหรือสินคาสําเร็จรูปท่ีรอการขาย)
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 2) Fleeting Leasing หมายถึง การใหบริการเชายานพาหนะ ประเภทรถยนตท่ีทําใหผู
เชาปลอดภาระการผูกพันในการเชาทรัพยสินท่ีเชา อาทิ ภาระท่ีเปนเจาของ ภาระในการผอนชําระ 
ภาระการบํารุงรักษา ภาระในการทําประกันภยั และภาระในการจดและตอทะเบียนรถยนต ซ่ึง
สวนมากบริษทัลิสซ่ิงพวกนีมั้กจับลูกคากลุมบริษัทท่ีใชรถยนตจํานวนมาก ๆ โดยบริษัทลิสซ่ิงจะ
เขาไปจัดซ้ือรถยนตไปจนถึงการรับรถยนตท่ีเชาคืน และขายท้ิงรถยนตท่ีเชาเม่ือหมดอายุสัญญา 
   3) Factoring Leasing  หมายถึง  การปลอยสินเช่ือเพื่อการพาณิชยในระยะส้ันและ
ระยะกลางใหกับผุประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องทุกข้ึนตอน ซ่ึงเร่ิมดวยการหา
วัตถุดิบไปสูกระบวนการผลิตและจําหนาย โดยการทําสินเช่ือแฟคตอร่ิงนั้น จะมีกระบวนการเร่ิม
ดวยการเขาไปซื้อสิทธิและโอนสิทธิหนี้การคาเม่ือมีผูตองการขาย คือเปนการซ้ือลดสัญญาการคา
จากธุรกรรมท่ีมีการตกลงวาจะจายหรือชําระกัน การทําธุรกิจแฟคตอร่ิงนี้มีไมมากนักเนื่องจากมี
ความเส่ียง และฐานะของลูกคาเปล่ียนแปลงไดบอย อีกท้ังปจจยัแวดลอมภายนอกยังมีอิทธิพล
กระทบไดอยูตลอดเวลา แมจะมีการวิเคราะหกนัแลวกต็าม และท่ีสําคัญความตองการสินเช่ือแฟค
ตอร่ิงยังมีไมมากนัก 
   4) Hire Purchase หมายถึง การเชาซ้ือสินทรัพย สวนใหญจะมีการกําหนดระยะเวลา
เชาซ้ือไวต้ังแต 12เดือน จนถึง 48 เดือน โดยในสัญญาจะระบุการผอนชําระเปนรายเดือนบวกกับ
อัตราดอกเบ้ียตอป และจะกําหนดวาเม่ือถึงกําหนดแลว ผูเชาซ้ือจะตองรับโอนกรรมสิทธิใน
สินทรัพยไป ซ่ึงก็คือการผอนชําระจนครบ และกรรมสิทธ์ิตกเปนของผูเชาซ้ือ การเชาซ้ือสินทรัพย
นั้นสวนใหญบริษัทลิสซ่ิงจะเนนการปลอยสินเช่ือรถยนต บางบริษทัอนุมิติสินเช่ือสําหรับรถยนต
ใหมเทานั้น แตบางบริษัทจะปลอยสินเช่ือเฉพาะรถยนตมือสองซ่ึงจะมีอัตราดอกเบ้ียสูงกวาเปน
เทาตัว แตในขณะเดียวกนัก็มีความเส่ียงสูงควบคูกันดวย 
   5) Rent a Car หมายถึง การใหเชารถยนตเพื่อใชเปนยานพาหนะ ในการทําสัญญาเชา
รถยนตสามารถเชาเปนรายวนั รายเดือน หรือรายป เง่ือนไขการชําระคาเชาข้ึนอยูกับขอตกลงใน
สัญญาเชาและระยะเวลาการเชา 
 
2.3 ขั้นตอนการเชาซ้ือ 
  ข้ันตอนการเชาซ้ือมีผูเกี่ยวของ 3 ฝาย คือ ลูกคาผูท่ีมาเชาซ้ือ (Prospective Hire) 
เจาของสินคาหรือผูมาติดตอ (Dealer) และบริษัทการเงิน (Finance) โดยสัญญาเชาซ้ือทําข้ึนระหวาง
ลูกคา (ผูเชาซ้ือ) กับบริษัทการเงิน (ผูใหเชาซ้ือ) ข้ันตอนการเชาซ้ือสรุปไดดังนี ้

1) ผูเชาซ้ือชําระมูลคาสินคาบางสวน (Down Payment) ใหแกผูขายสินคา 
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2) ผูขายสินคาจะแจงเพื่อทําสัญญาเชาซ้ือกับบริษัทธุรกิจเชาซ้ือโดยท่ีลูกคาสินคาเชา
ซ้ือคือลูกคาสินเช่ือเชาซ้ือ 

3) บริษัทธุรกิจเชาซ้ือจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเชาซ้ือเพื่อตกลงทํา
สัญญาเชาซ้ือ บริษัทจะเปนผูชําระคาสินคาท่ีเหลือใหกับผูขายสินคา จากนั้น
สภาพหน้ีจะตกอยูกับผูเชาซ้ือทันที โดยท่ีเจาหนี้คือบริษทัธุรกิจเชาซ้ือ 

4) บริษัทธุรกิจเชาซ้ือจะบังคับใหผูเชาซ้ือทําประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภยั
โดยผูเชาซ้ือชําระคาเบ้ียประกันเอง การกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อลดความเส่ียง
ของบริษัท เพราะตราบใดท่ีผูเชาซ้ือยังชําระหนีไ้มครบตามจํานวน กรรมสิทธ์ิใน
สินคายังคงเปนของบริษัทธุรกิจเชาซ้ืออยูเสมอ 

5) ข้ันตอนสุดทาย คือการผอนชําระหนี้ของผูเชาซ้ือ กับบริษัทธุรกจิเชาซ้ือตาม
สัญญาท่ีตกลงกันไว 

  บริษัทผูใหเชาซ้ือสวนใหญจะมีพนกังานของบริษัทไวประจําท่ีบริษัทเจาของสินคา
เม่ือมีลูกคามาซ้ือสินคา จะไดทําสัญญาเชาซ้ือทันที ซ่ึงสัญญานี้ยังไมไดรบอนุมัติจนกวาจะผานการ
ตรวจสอบสินเช่ือกอน โดยปกติแลวผูเชาซ้ือจะตองจายเงินลวงหนา (Down Payment) ไวกอน
ประมาณ 20-30% สวนท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ียจะทยอยจายเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาท่ีตกลงไว
ในสัญญา เม่ือผูเชาซ้ือชําระเงินคางวดครบทุกงวดตามสัญญาแลว กรรมสิทธ์ิในสินคาตามสัญญา
เชาซ้ือจะโอนเปนของผูเชาซ้ือทันที นอกจากนีแ้ลวบริษัทผูใหเชาซ้ือบางแหงอาจบังคับใหผูซ้ือ
จะตองทําประกันภยัสําหรับสินคาท่ีเชาซ้ือ โดยผูรับผลประโยชนคือ บริษัทผูใหเชาซ้ือ ข้ันตอนการ
เชาซ้ือ แสดงไดดังรูป 2.1 
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รูป 2.1 แสดงแผนผังข้ันตอนการทําสัญญาเชาซ้ือ 

Start 

ทําสัญญาและตรวจ 
เอกสารเบ้ืองตน 

ตรวจสอบลูกคา และผู
คํ้าประกัน(ตรวจสอบ
เอกสารเพ่ิมเติม) 

ยกเลิกสัญญาคืน
เอกสาร 

อนุมัติสินเชื่อ 

A 

ฝายบัญชี 

ตรวจเอกสารสัญญา
จากสินเชื่อ 

ตรวจเอกสาร การตรวจรถ 
จากฝายทะเบียน 

เงินสด 

โอนกรรมสิทธ์ิเปน 
ของราน 

Stop 

ฝายทะเบียน 

ตรวจสอบเอกสารการ
โอน นัดตรวจสภาพรถ 
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2.4 การคิดสวนลดปดบัญช ี
ตามประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและ

รถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา 
ขอท่ี 10 ในกรณีท่ีผูเชาซ้ือมีความประสงคจะขอชําระเงินคาเชาซ้ือท้ังหมดในคราว

เดียวโดยไมผอนชําระคาเชาซ้ือเปนรายงวดตามสัญญาเชาซ้ือ เพื่อปดบัญชีคาเชาซ้ือ ผูใหเชาซ้ือ
จะตองใหสวนลดแกผูเชาซ้ือในอัตราไมนอยกวารอยละ50 ของดอกเบ้ียเชาซ้ือท่ียังไมถึงกําหนด
ชําระ โดยใหคิดคํานวนตามแถลงการมาตรฐานบัญชี ของสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย เร่ืองการบัญชีเกีย่วกับการเชาซ้ือ ทางดานผูใหเชาซ้ือ  

ตัวอยาง ขอกูหรือขอไฟแนนซ 450,000.- บาท ดอกเบ้ีย 4% (Flat Rate) ระยะเวลา 12 
งวด (เดือน) 

 ดังนั้น 
1).ดอกเบ้ีย = [(เงินตน x จํานวนป) x อัตราดอกเบ้ีย] / 100  

   = [(450,000 x1) x 4] /100  
   = 18,000  บาท 

2).คางวด 12 งวด ๆ ละ =   (เงินตน +  ดอกเบ้ีย)/จํานวนงวด 
= (450,000+18,000)/12  

   = 39,000 บาท 
3). วิธีหาดอกผลที่รับรูในแตละงวด ใชวิธีการคํานวณการรับรูรายไดดอกผลเชาซ้ือโดย

วิธีการคํานวณการรับรูรายไดดอกผลเชาซ้ือโดยวิธีผลรวมจํานวนงวด  
(1) ปดบัญชีกอนกําหนดงวดที่เทาไหร จากตัวอยาง สมมุติวาปดบัญชีงวดท่ี 6 

จะตองชําระเงินเทาไร ? 
(2) หาผลรวมจํานวนงวดโดย (1 + 2 + 3 + ...+12) = 78 งวด 
(3) คํานวณหาดอกผลที่รับรูในแตละงวด 
สูตร  ดอกเบ้ีย x จํานวนเดือน/ผลรวมจํานวนเดือน  

งวดท่ี 1 (18,000 x 12)/78  = 2,769.23 บาท 
งวดท่ี 2 (18,000 x 11)/78  = 2,538.46 บาท 
งวดท่ี 3 (18,000 x 10)/78  = 2,307.69 บาท 
งวดท่ี 4 (18,000 x 9)/78  = 2,076.92 บาท 
งวดท่ี 5  (18,000 x 8)/78   = 1,846.15 บาท 
งวดท่ี 6 (18,000 x 7)/78   = 1,615.38 บาท 
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รวมดอกผลท่ีรับรูไปแลว  = 13,153.83 บาท    
(4) ดอกผลคงเหลือ  = ดอกผลทั้งหมด – ดอกผลที่รับรูไปแลว 

= 18,000 – 13,153.83 
= 4,846.17 บาท   

(5) สวนลด 50% ของดอกผลลดลงเหลือ 
= (4,846.17 x 50)/100  
= 2,423.08 บาท   

(6) ปดบัญชีงวดท่ี 6 ดังนั้นคางวด (คาเชาซ้ือ) คงเหลือตามสัญญา  
= 39,000 x 7 งวดท่ีเหลือ   
= 27,300 บาท  

(7) ตองชําระปดบัญชี  
= 273,000–2,423.08 บาท  
= 270,576.92 บาท 

 
2.5 ระบบสารสนเทศ 

(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 2546) ระบบสารสนเทศ เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มาใช
ในการเก็บรวบรวม และเผยแพรขอมูลขาวสารจากสภาพแวดลอมและการปฏิบัติงานขององคกร 
โดยเปล่ียนขอมูล (Data) เปนสารสนเทศ (Information) ท่ีเปนประโยชนการสนับสนุนการทํางาน 
การตัดสินใจ การส่ือสาร การประสานงาน การควบคุม การวิเคราะห และการกําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร 

 
2.6 ประเภทของสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศท่ีใชในองคกร สามารถแบงเปน 6 ประเภท คือ 
1) ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System : TPS) 

ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ มักเปนการประมวลผลตอวัน เชน การรับ – จาย
บิล ระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบรายรับ – จายสินคา ระบบนี้เปนระบบสารสนเทศลําดับแรกท่ี
ไดรับ การพัฒนาใหใชกับเครื่องคอมพิวเตอรลักษณะเดนของระบบ TPS คือ การทําใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรทํางานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ซ่ึงระบบนี้เกือบท้ังหมดใชการประมวลผลแบบ
ออนไลน และส่ิงท่ีองคกรจะไดรับเม่ือใชระบบนี้คือ ลดจํานวนพนักงาน องคกรจะมีการบริการท่ี
สะดวกรวดเร็ว ลูกคามีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
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2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารท่ีตองการ การ

ประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหประโยชนมากกวาการชวยงานแบบตอวัน MIS จึงมี
ความสามารถในการคํานวณเปรียบเทียบ การคํานวณเปรียบเทียบขอมูล ซ่ึงมีความหมายตอการ
จัดการและการบริหารงานเปนอยางมาก ระบบนี้ยังสามารถสรางสารสนเทศท่ีถูกตองทันสมัย 

3) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ หมายถึง ระบบที่ทําหนาท่ีจัดเตรียม

สารสนเทศ เพื่อชวยในการตัดสินใจ หากเปนการใชโดยผูบริหารระดับสูง เรียกวา “ระบบ
สนับสนุนการตัดสินในเพื่อผูบริหารระดับสูง” (Executive Support System: ESS) บางคร้ัง
สารสนเทศที่ TPS และ MIS ไมสามารถชวยใหผูบริหารตัดสินใจไดจําเปนตองพัฒนาระบบชวย
ตัดสินใจ DSS ข้ึน เพื่อชวยในการตัดสินใจภายใตผลสรุปและการเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงอ่ืน 
ท้ังภายในและนอกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อชวยในการตัดสินใจที่ไมไดคาดไวลวงหนา เชน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัท การขยายโรงงานใหม เปนตน 

4) ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)  
ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษท่ีถูกพัฒนาสําหรับ

ผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะชวยใหผูบริหารระดับสูงท่ีไมคุนเคยกับเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถใช
ระบบสารสนเทศไดงายข้ึน โดยใชเมาสเล่ือนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเช่ือมโยงขาวสารระหวาง
กันทําใหผูบริหารไมตองจําคําส่ัง 

5) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System : OAS) 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใชบุคลากรนอยท่ีสุด โดย

อาศัยเคร่ืองมือแบบอัตโนมัติและระบบส่ือสารเช่ือมโยงขาวสารระหวางเคร่ืองมือเหลานั้นเขา
ดวยกัน OAS มีจุดมุงหมายใหเปนระบบท่ีไมใชกระดาษขาวสารถึงกันดวยขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Data Interchange) แทน ซ่ึงมีรูปแบบในการใชงาน 2 ลักษณะ คือ 

(1) รูปแบบของระบบงานพิมพและการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส ไดแก การ
ส่ือสารดวยขอความ E – mail , FAX 

(2) รูปแบบการประชุมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เชน การประชุมทางไกล
แบบมีแตเสียง (Audio Conferencing) การประชุมทางไกลแบบมีท้ังภาพและเสียง (Video –
Conferencing) 
 
 



 15

6) ระบบผูเช่ียวชาญ (Artificial Intelligence / Expert System : AI/ES) 
ระบบผูเช่ียวชาญ หมายถึง ระบบท่ีทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรกลายเปนผูเช่ียวชาญ

ในสาขาใดสาขาหน่ึงคลายกับมนุษย ระบบนี้ไดรับความรูจากมนุษยผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขา
หนึ่งเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถวิเคราะหเหตุผล เพื่อตัดสินใจ ความรู
ท่ีเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรนี้ประกอบดวย ฐานความรู (Knowledge Bass) และกฎขอวินิจฉัย 
(Inference Rule) ซ่ึงเปนความสามารถเฉพาะท่ีทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถตัดสินใจไดเอง เชน 
การวินิจฉัยความผิดพลาดของรถจักรดีเซลไฟฟาโดยใชคอมพิวเตอร 

 
2.7 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจําแนกตามผลลัพธ 
1) ระบบสอบถามขอมูล (File Drawer System)  

เปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีงายท่ีสุด โดยใชการสืบคน ขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ  ตัวอยาง : การตรวจสอบยอดเงินกอนการเบิก ATM 

2) ระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analysis System)   
เปนระบบท่ีชวยในการวิเคราะห เพื่อใหผูใชสามารถตัดสินใจงายข้ึน เชน การหา

ผลรวม การสรุปผลขอมูล ตัวอยาง : การใชโปรแกรม Spreadsheet ในการสรางและวิเคราะห
แบบจําลองตางๆ 

3) ระบบวิเคราะหสารสนเทศ (Analysis Information System)   
เปนระบบที่ใชในการวิเคราะหและวางแผน โดยวิเคราะหจากแบบจําลอง และ

ขอมูลหลาย แหลง ตัวอยาง : การเปรียบเทียบแนวโนมการขยายตัวของสินคาของบริษัท 
เปรียบเทียบกับยอดรวมของท้ังตลาด 

4) แบบจําลองดานการบัญชี (Accounting Model)  
เปนแบบจําลองสําหรับงานวางแผนและจัดทํางบประมาณเชน แบบจําลองการทํา

งบดุล บัญชีรายได รวมถึงแบบจําลองท่ีมีสถานการณคลุมเครือ ไมแนนอน ตัวอยาง: การประมาณ
การงบประมาณท่ีตองการคาดคะเนอัตราเงินเฟอ 

5) แบบจําลองการนําเสนอ (Representational Model)  
เปนแบบจําลองท่ีใชทํานายผลลัพธจากการตัดสินใจ หรือนําเสนอพฤติกรรม 

(Behavior) ของระบบในชวงเวลาตาง ๆ โดยอาศัยเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนหนาประกอบการ
ตัดสินใจ  
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6) แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Optimization Model)   
เปนการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อชวยใหผูตัดสินใจสามารถวิเคราะห  

และประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตาง ๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามตองการของผูตัดสินใจได 
โดยสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก 

(1) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยการวิเคราะหดวยสูตร 
เปนการใชแบบจําลองเพ่ือชวยในการวิเคราะหและคํานวณทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  

เชน  แบบจําลองสําหรับจัดการสินคาคงคลัง โดยอาศัยสูตรเพ่ือหาจุดส่ังซ้ือวัตถุดิบ  และปริมาณ
สินคาคงคลังท่ีเหมาะสม 

(2) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับปญหาท่ีมีจํานวนทางเลือกนอย  
การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดนี้อาจจะไมใชการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร

โดยตรงเนื่องจากจํานวนทางเลือกท่ีมีนอยนั่นเอง  แตอาจจะอาศัยเทคนิค  2 ประการ  คือตารางการ
ตัดสินใจ (Decision Table) และแผนภาพการตัดสินใจแบบตนไม (Decision Tree) 

(3) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยใชอัลกอรึทึม 
เปนแบบจําลองท่ีใชหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกท่ีมีเปนจํานวนมาก  โดย

อาศัยการพัฒนาแบบจําลองทีละข้ันตอน แบบจําลองประเภทนี้ ไดแก แบบจําลองโปรแกรมเชิงเสน 
(Linear Programming Model) แบบจําลองการโปรแกรมเปาหมาย  (Goal Programming Model) 
และแบบจําลองขายงาย (Network Model) 

(4) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยการจําลองสถานการณ (Simulation) 
เปนการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยอาศัยการจําลองสถานการณของการเลือก

ทางเลือกตาง ๆ ในการตัดสินใจ โดยแบบจําลองประเภทนี้ ไดแก แบบจําลองสถานการณความ
นาจะเปน แบบจําลองสถานการณท่ีมีความสัมพันธกับเวลา  แบบจําลองภาพเสมือนจริง และ
แบบจําลองเชิงวัตถุ 

(5) การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยวิธีการฮิวริสติค (Heuristic) 
เปนการใชกฎอยางงาย ๆ เพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุดสําหรับ

การแกไขปญหาท่ีมีความซับซอน แบบจําลองประเภทนี้ไดแก ระบบผูเช่ียวชาญ และการเขียน
โปรแกรมแบบฮิวริสติค (Heuristic Programming) 

7) ระบบใหคําแนะนาํ (Suggestion Systems)   
เปนกระบวนการตอจากการคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดี ท่ีสุด โดยให

คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการท่ีผูตัดสินใจควรดําเนินการ โดยระบบจะมีการจัดเก็บกระบวนการ
ตัดสินใจอยูในรูปแบบของกฏ โดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ กําหนด
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แบบจําลองเชิงบรรยาย (Descriptive Models) ของกระบวนการตัดสินใจ และใชแบบจําลองแบบ 
normative ชวยในการเรียบเรียงเหตุผลตาง ๆ เพื่อสรางเปนกฎ 
 


