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บ คดยอ
การจัดการธุรกิจในปัจจุบันเผชิญกับปัญหาหลักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ในมุมมองทางวิชาการ การทาความเข้าใจความซับซ้อนเช่นนี้
ยังไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากข้อจากัด ของวิธีวิจัยแบบดั้งเดิม
ที่ นิ ย มใช้ กั น โดยทั่ ว ไป เช่ น โมเดลแสดงความสั ม พั น ธ์ และโมเดลสมการ
โครงสร้ า ง บทความนี้ น าเสนอเทคนิ ค ที่ ไ ด้ พั ฒ นามายาวนานแล้ ว ในสาย
วิทยาศาสตร์ คือ วิธีจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ให้เป็นทางเลือกหนึ่ งเพื่อใช้
ในงานวิ จั ย พลวั ต ทางธุ ร กิ จ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บหลั ก ของการจ าลองระบบ คื อ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจสามารถจาลอง
ออกมาเป็ น ตั วแบบที่ ชัดเจน ดั ง นั้ น การจ าลองระบบจึง สามารถช่วยในการ
ทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและเป็นพลวัต เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ับพลัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิธีการนี้จะนิยมใช้ในศาสตร์หลายด้าน แต่งานวิจัย
พลวัตทางธุรกิจที่ใช้เทคนิคเช่นนี้ ไม่แพร่หลายมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยัง
ขาดแคลนการรวบรวมความรู้ในเนื้อหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ดังนั้น บทความ
นี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเติมเต็มองค์ความรู้ที่ขาดหายไป และสนับสนุน
ให้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการจาลองระบบกับงานวิจัยพลวัตทางธุรกิจ
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวหลักในขั้นตอนของวิธีดาเนินการวิจัย
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REVIEW ARTICLE
Computer Simulation Methodology in Business
Dynamics Research
Chaiwat Baimai1
Abstract
Nowadays, managing business deals largely with high degree
of complex environment. From an academic viewpoint, understanding
such complexity is somewhat limited using traditional
methodological approaches such as causal models and structural
equation modeling. This article introduces a relatively welldeveloped technique in natural science, namely computer
simulation, as an alternative to business dynamics researchers. The
major advantage of simulation is that organizational interactions and
changing economic landscape can be visually simulated. Thus, this
method helps explain complex and dynamic phenomena, i.e.,
disruption. Although computer simulation has long been a useful
method applied in various disciplines, conducting business dynamics
research using this technique has received less attention. This might
be due to a lack of systematic knowledge gathering related to this
subject. This article aims to fill this gap in order to take advantage
of simulation by using computer for operations research.
Keywords: Computer Simulation, Disruption, Business Dynamics
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บ า
เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ มี
วิวัฒนาการมายาวนานและพัฒนาไปไกลกว่าศาสตร์ด้านอื่น (Santhitiwanich,
2014) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อ้างอิง
โดยปราศจากข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่ หรือสามารถนามาสรุปเป็นนั ย
ทั่วไป (Generalization) เช่น กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง
ที่ต่อยอดไปสู่การพิสูจน์ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง หรือการค้นพบของไอสไตน์
ที่พิสูจน์ได้ว่าแสงจะเบี่ยงเบนเป็นเส้นโค้งเมื่อเดินทางเข้าหาวัตถุที่มีมวลมากและ
เคลื่ อนที่ ช้ า เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ข้อ ค้น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น ที่กล่าวมา
สามารถนาไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หนึ่งได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถ
นาข้อค้นพบที่ได้ไปพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น การนาแนวคิดหรือ
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่กาลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา
เช่น สังคมศาสตร์ จะช่วยให้ช่องว่างระหว่างศาสตร์ทั้งสองลดลง และเป็นการ
เชื่อมต่อความรู้ข้ามศาสตร์และข้ามขอบเขตสาขาวิชา จนพัฒนาไปสู่การศึกษา
เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary Studies) ที่ทาให้การแสวงหาความจริง
ครอบคลุมและรอบด้านมากยิ่งขึ้น
การบริหารธุรกิจเป็นสาขาวิชาหนึ่งในสายสังคมศาสตร์ ที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ว วิวัฒนาการของศาสตร์การบริหารธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่องจนมาถึง
จุ ด เปลี่ ย นที่ ส าคั ญ ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง จากการน าเทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จในการสงครามมาประยุกต์ใช้กับการดาเนิน
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในช่วงเวลานั้นมักเน้นไปที่การ
วิเคราะห์ระบบเชิงเส้น (Linear Systems) ที่บริบทการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causality) และตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์
ที่ ไ ม่ แ ปรเปลี่ ย นตามเวลา ในอดี ต ระบบเชิ ง เส้ น จึ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ใน
การศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ (Heizer, Render, & Munson, 2017)
แต่ประเด็นสาคัญคือ ปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่เป็นไปใน
ลักษณะเช่นนั้น กล่าวคือ การดาเนินธุรกิจมีความไม่แน่นอนสูง เสมือนระบบที่
ดาเนินไปอย่างไร้ระเบียบ หรือมีความอลวน (Chaos) เช่น การเกิดวิกฤตทาง
199

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิ จาล งร

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ดวยค ม ิว

ร์ นงานวิจัย ลวั ทาง รกิจ
ชัยวัฒน์ ใบไม้

เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา Covid-19 หรือปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงอย่าง ับพลัน (Disruption) เป็นต้น ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนเป็น
สิ่ ง ท้ า ทายกรอบความคิ ด แบบเดิ ม ที่ เ ป็ น อยู่ นั่ น หมายความว่ า วิ ธี คิ ด หรื อ
เครื่องมื อที่ เคยใช้ ได้ ดีในอดี ต หลายอย่ างอาจไม่ สอดรับกับ การเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
ในบริบ ททางธุ รกิจ ลั กษณะของความซั บ ซ้ อนที่ เกิด ขึ้น หลายอย่าง
ยากที่จะอธิบายได้ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม ที่นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป เช่น การ
สร้า งกรอบความคิด เชิง นามธรรม (Conceptual Framework) แล้ ว ทดสอบ
สมมติฐานเพื่อสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา (Causal Models)
หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ขั้ น สู ง เช่ น โมเดลสมการโครงสร้ า ง
(Structural Equation Modeling) ที่ แ ม้ จ ะสามารถช่ ว ยในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นอั น เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ของหลาย
ตัวแปร แต่วิธีดังกล่าวก็เป็นเพียงการตรวจสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวแปร
โครงสร้ า งคงที่ เ ท่ า นั้ น (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2016) นอกจากนี้
Bollen and Long (1993) ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่า โมเดลสมการโครงสร้างเป็น
เทคนิคที่ใช้เพื่อยืนยันหรือเพื่อการทดสอบทฤษฎี (Theory Testing) มากกว่า
เพื่อสร้างทฤษฎี (Theory Building)
อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าของวิทยาการทางคอมพิวเตอร์สามารถช่วย
ให้ความซับซ้อนที่เป็นพลวัตแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยการจาลอง
ระบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer Simulation) กรณี ศึ ก ษาของ Baril,
Gascon, Miller, and Cote (2016) พบว่ า การจ าลองระบบสามารถช่ ว ย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายผู้ปวยในธุรกิจด้านสุขภาพได้อย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนั้น การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้นักวิจัยสามารถ
ตอบค าถามที่ท้ าทายและไม่ส ามารถใช้วิธี การแบบดั้ งเดิ มหาคาตอบได้ เช่น
“ตัวแปรที่ศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเช่นใด?” หรือ “สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตัวแปรที่ศึกษาอย่างไรบ้าง?” การ
จ าลองระบบจึ ง เป็ น ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ส ามารถลดข้อ จ ากัด จากการใช้ เ ทคนิ ค
แบบเดิมที่กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้จะมีงานวิจัยโดยใช้การจาลองระบบ แต่ส่วนใหญ่
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จะเน้นการศึกษาด้านกระบวนการผลิตเป็นหลัก งานวิจัยเชิงธุรกิจด้านอื่น เช่น
การใช้ ก ารจ าลองระบบเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นการสอน
(Waehama 2018) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อได้เปรียบของวิธีจาลอง
ระบบด้วยคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาพลวัตทางธุ รกิจ ยังไม่แพร่หลายมากนั ก
(Rahmandad & Sterman, 2012) เหตุ ผ ลส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะยั ง ขาดการ
รวบรวมความรู้ และการเสนอแนวทางการวิจัยเชิงธุรกิจในหัวข้อดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ วัตถุประสงค์ ของบทความนี้ เพื่ อลดข้อจากัด ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา
โดยเนื้ อหาในบทความจะเริ่มจากการอธิบายพื้นฐานของระบบโดยทั่วไปใน
ช่วงแรก ก่อนจะลงลึกไปยังรายละเอียดของระบบที่ซับซ้อน และวิธีวิจัยที่ต้อง
อาศั ย การจ าลองระบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการพั ฒ นาทฤษฎีท างธุ รกิ จ
ตามลาดับ
บ ว วรร กรรม
1.
ระบบ (Systems Theory)
กระบวนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับความจริงของมนุษย์มีมาอย่างช้า
นาน นับตั้งแต่สมัยโบราณที่นักปราชญ์ใช้การพิจารณาจากสามัญสานึกและการ
บอกเล่า ซึ่งวิวัฒนาการมาจนถึงการใช้ตรรกะจากเหตุและผลในยุคแห่งความรู้
แจ้ง (Age of Enlightenment) ซึ่งนับเป็นช่วงที่เกิดพัฒนาการด้านวิทยาการ
สมั ย ใหม่ อ ย่ า งกว้ า งขวาง จนเกิ ด การค้ น พบที่ ส าคั ญ หลายประการ เช่ น
การศึ กษาการเคลื่ อนที่ ของสสารโดยทดลองปล่ อยวั ต ถุส องชนิ ด ที่ มี รู ป ทรง
เหมือนกันทาจากตะกั่ วและไม้ของกาลิเลโอ จนต่อยอดไปสู่การค้นพบกฎแรง
โน้มถ่วงของนิวตันในการอธิบายแรงที่กระทาต่อวัตถุ และพยากรณ์การเคลื่อนที่
ของวั ต ถุชิ้ น หนึ่ ง เป็ น ต้ น ตั ว อย่ า งที่ กล่ า วมาสะท้ อนให้ เห็ น ว่ า การแสวงหา
ความรู้ในยุคแรกเป็นการใช้วิธีคิดแบบเส้นตรง (Linear Thinking) กล่าวคือ เป็น
การวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบแยกส่วนโดยพิจารณาเ พาะกลไกการทางานของ
สิ่ ง ๆ นั้ น ต่ อมานั กวิ ท ยาศาสตร์เริ่ม มี การเชื่ อมโยงหลายสิ่ ง หลายอย่ า งเข้า
ด้วยกัน อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยงกัน
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อย่างเป็นองค์รวม โดยที่องค์ประกอบในระบบมีความสัมพันธ์ต่อกัน และทางาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุเปาหมายที่กาหนดไว้
ในยุคเริ่มต้นผู้มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานของแนวคิดเชิงระบบ
คือ Stephen Pepper, Lawrence Henderson และ Walter Cannon ชุดความคิด
ของนั ก วิ จั ย ในช่ ว งนั้ น คื อ ระบบประกอบด้ ว ยกลุ่ ม ขององค์ ป ระกอบที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อกันตามระเบียบ (Order) (Pepper, 1972) โดยเริ่มจากปัจจัย
นาเข้า (Input) ผ่านกระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) เคลื่อน
ต่ อไปยั ง ปั จ จั ย ส่ ง ออก (Output) และมี กลไกควบคุม ด้ ว ยการไหลย้ อนกลั บ
(Feedback) ไปที่จุดเริ่มต้น อีกครั้ง ระบบจะดาเนินการเป็นเส้นตรงวนซ้าไป
เช่นนี้อย่างต่อเนื่องในสภาวะที่สมดุล (Henderson, 1913) อย่างมีเสถียรภาพ
(Cannon, 1929) ความก้าวหน้าของแนวคิดนี้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุด
ที่ Bertalanffy (19 ) สามารถพิสูจน์เป็นทฤษฎีระบบ อย่างไรก็ตาม แม้ทฤษฎี
ระบบจะสามารถน าไปใช้ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ในหลายมิ ติ แต่ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วก็มี
ข้อจากัดเพราะใช้ได้กับเ พาะระบบที่มี รูปแบบชัดเจน เข้าใจง่าย และภายใน
ระบบมี อ งค์ ป ระกอบไม่ ม ากนั ก (Asawaphum, 201 ) นอกจากนี้ แต่ ล ะ
องค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างตรงไปตรงมาในลักษณะเส้นตรงด้วย
ต่อมาแนวคิดดังกล่าวยังถูกโต้แย้งว่าไม่เป็นจริงเสมอไป โดย Lukhnovskii and
Golovko (1980) แย้งว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งสภาวะสมดุลที่เป็นระเบียบในระบบจะ
เกิดความไร้เสถียรภาพ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบที่ใกล้เคียงกัน
หรือใหญ่กว่า หรืออาจเกิดจากการนากระบวนการใหม่เข้าไปแทรกแซงจนระบบ
เดิมเสียสมดุล ประเด็นดังกล่าวเกิดเป็นข้อถกเถียงอย่างกว้างขวาง แล้วพัฒนา
ต่อไปเป็นการวิเคราะห์ระบบที่ซับซ้อนกว่าในเวลาต่อมา
2. ระบบ บ ้อ (Complex Systems)
ระบบซั บ ซ้ อ น คื อ กลุ่ ม ขององค์ ป ระกอบย่ อ ยที่ พั ฒ นาไปอย่ า งไร้
ระเบียบ (Disorder) และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear) จนกลายเป็นระบบใหม่ที่แตกต่างไปจากผลรวมขององค์ ประกอบย่อย
ทั้งหมด หรือเกิดสิ่งที่เรียกว่า “การผุดบังเกิด ” (Emergence) เนื่องจากผลที่
เกิดจากองค์ประกอบหนึ่งส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นอย่างไม่มีแบบแผน
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ผลลัพธ์ในระบบที่เกิดขึ้นใหม่จึง ยากที่จะพยากรณ์ได้ถูกต้องด้วยทฤษฎีระบบ
แบบเดิม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างเป็นระบบซับซ้อน เช่น ระบบ
แม่เหล็กอสัณฐาน (Spin Glass) ของแม่เหล็กสถานะหนึ่งที่ประกอบด้วยอะตอม
หลายตัว แต่ละตัวมีทิศทางของ “ตัวกาเนิดการหมุน” (สปน) ได้ทั้งขึ้นและลง
ทิศทางการสปนของแต่ละอนุภาคจึงเป็นตัวกาหนดพลังงานโดยรวมของระบบ
ที่ลดลง หรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างยีนต่าง ๆ ภายในโครโมโซมที่ส่งผลต่อ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างระบบซับซ้อนในธรรมชาติแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตัวอย่างระบบ ับ ้อนในธรรมชาติ
ตัวอย่าง
วิวัฒนาการ
ระบบ
ของจีโนม
ภูมิคุ้มกัน
ระบบ
จีโนม
ภูมิคุ้มกันแอนติบอดีแอนติเจน
องค์ประกอบ ยีน
กรดอะมิโน
สถานะ
การกลาย
สถานะของกรดอะมิโน
ของยีน
1 ใน 20 ชนิด
คุณลักษณะ
ที่ศึกษา

ประสิทธิภาพ ภูมิภาพ
ของระบบ
ความ
เหมาะสม
(Fitness
Landscape)

ระบบสปนกลาส
แม่เหล็กอสัณฐาน
อะตอม
ทิศทางการหมุน
(ขึ้นหรือลง)
ของอะตอม

ความสามารถในการ พลังงานโดยรวม
จับตัว (สัมพรรคภาพ) ที่ลดลงของระบบ
ในแอนติบอดี
(Affinity of an
Antibody) ของแต่ละ
แอนติเจน
ที่มา: จากการวิเคราะห์ของผู้เขียน
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จากตัวอย่างในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ทุกระบบที่กล่าวมาล้วนมีความ
ซับซ้อนเกินกว่าการคิดแบบเชิงเส้นจะสามารถทาความเข้าใจได้ อย่างไรก็ตาม
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ พั ฒ นาไปจนถึ ง จุ ด ที่ ส ามารถใช้ เ ทคนิ ค ทาง
คณิ ต ศาสตร์ ชั้ น สู ง มาช่ ว ยอธิ บ ายระบบที่ ซั บ ซ้ อ นเช่ น นี้ โดยการประมาณ
ค่ า พารามิ เ ตอร์ ด้ ว ยการสุ่ ม ซ้ า ผนวกกั บ การน าเทคโนโลยี ก ารจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการอธิบายความซับซ้อนที่เกิดขึ้น เทคนิคที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เช่น ระบบการรอคิว (Queuing) ที่ข้อมูลของปัจจัยนาเข้ามีการ
แจกแจงแบบเอกโพเนนเชี ย ล (Exponential Distribution) เทคนิ ค เกม
ปฏิ บั ติ การ (Operational Gaming) เทคนิ คการจ าลองเชิ ง ระบบ (Systems
Simulation) หรือวิธีมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จาก
เทคนิคทั้งหมดที่กล่าวมา มอนติคาร์โลเป็นเทคนิคพื้นฐานที่มีการประยุกต์ใช้กัน
อย่ า งแพร่ ห ลาย เนื่ อ งจากมี ค วามยื ด หยุ่ น สู ง และสามารถปรั บ ใช้ ไ ด้ กั บ ตั ว
แบบจ าลองที่ ห ลากหลาย แต่ วิ ธี ม อนติ ค าร์ โ ลก็ จั ด เป็ น ระบบสถิ ต (Static
Systems) เพราะการเปลี่ ย นแปลงสถานะของระบบไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เวลา
นอกจากนี้ สถานการณ์ จ าลองในระบบจะถู ก สุ่ ม โดยเหตุ ก ารณ์ ที่ สุ่ ม แต่ ล ะ
เหตุ การณ์ ไ ม่ มี ค วามเกี่ย วข้องกัน (Chan & Wong, 2006) ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง เกิด
ทางเลื อ กใหม่ เ พื่ อ แก้ ไ ขจุ ด บกพร่ อ งดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ การจ าลองระบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์
3. การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจ ปัจจุบันในหลายมิติมีความซับซ้อน
คล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ในยุคแรก ๆ การบริหารธุรกิจอาจมี
ระดับของความซับซ้อนไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีทางธุร กิจในช่วงต้น
คริสต์ศักราช 1900 ที่เน้นไปที่การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น การจัด
สายการผลิ ต แบบต่ อเนื่ องของโรงงาน Ford รุ่น Model T ตามแนวคิด ของ
Frederick Taylor ที่ ส ามารถลดการสู ญ เสี ย จากการเคลื่ อ นย้ า ยคน ท าให้
สามารถช่วยลดเวลาในการประกอบรถยนต์จาก 720 ชั่วโมงเหลื อเพียง 1.30
ชั่ ว โมง (Mae Fah Luang University, 2019) จนน าไปสู่ รู ป แบบการผลิ ต
จ านวนมาก (Mass Production) ต่ อ มาหลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ในช่ ว งปี
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ค.ศ. 19 0-19 0 มีการนาเทคโนโลยีที่ใช้ในสงครามมาผนวกกับหลักการวิจัย
การดาเนินงาน (Operations Research) โดยเ พาะการนาแบบจาลองโปรแกรม
เชิ ง เส้ น (Linear Programing Model) มาใช้ เพื่ อปรับ ปรุง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่เชื่อมโยงกันมากขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน์ ทาให้เกิดการใช้ข้อได้เปรียบจากโซ่อุปทานในลักษณะที่
สมาชิกในระบบล้วนมี ความสัมพันธ์ต่อกัน การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
สามารถช่ ว ยในการท าความเข้าใจความซั บซ้ อนเช่นนี้ ได้ เพราะจุ ด เด่ น ของ
แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ คือ สามารถสร้างสถานการณ์เสมือนที่ไม่สามารถ
ทดลองกั บ สถานการณ์ จ ริ ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น มา เทคนิ ค การจ าลองระบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้มี 3 แบบ ดังนี้
3.1 ระบบเชิ ง พลวั ต (System Dynamics) เป็ น ระบบที่ เปลี่ ย น
แปลงไปตามเวลา การจาลองด้วยคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของตัวแปรทุกตัวในระบบว่าส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของระบบโดย
รวมเช่น ไร รูปแบบของความสัมพันธ์ ที่ทาการศึกษามัก เป็นกระบวนการที่แม้
ไม่เป็นเส้นตรง แต่ก็มีรูปแบบที่ดาเนินไปอย่างแน่นอน เช่น กระบวนการวนซ้า
ต่อเนื่อง (Causal Loop) การเกิดการวนซ้าที่ต่อเนื่องจะทาให้ระบบขยายตัว
(Positive Loop) ในกรณีที่ค่าของตัวแปรเพิ่มขึ้น (Stock) เมื่อเทียบกับอัตรา
การเคลื่อนที่ (Flow) ขององค์ประกอบย่อยในระบบ หรือในทางตรงกันข้าม
ระบบอาจลดหลั่นลง (Negative Loop) ทั้งนี้การเพิ่มหรือลดของระบบขึ้นอยู่
กับค่าการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา อย่างไรก็ตาม
แม้การจาลองด้วยระบบเชิงพลวัตจะทาให้ทราบกระบวนการที่ดาเนินไปภายใน
ระบบ แต่วิธีนี้ก็มีข้อจากัด เพราะการวิเคราะห์มักไม่สามารถทราบปฏิสัมพันธ์
(Interactions) ของตัวแปรแต่ละตัว ดังนั้น วิธีการนี้จึงเหมาะสมกับงานวิจัยเพือ่
ทาความเข้าใจพฤติกรรมของระบบโดยรวม ตลอดไปถึงการตอบคาถามวิจัยว่า
“ภายใต้ เงื่ อนไขใดที่ จ ะท าให้ ระบบเกิด การเปลี่ย นแปลงที่ ไ ม่ มีเสถีย รภาพ”
โดยทั่วไปการหาคาตอบในสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบในลักษณะเช่นนี้จะ
ใช้สมการอนุพันธ์ (Differential Equations) เข้าช่วยอธิบาย
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3.2 ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) เป็นวิธีที่มี
รากฐานมาจากชีววิทยา วัตถุประสงค์ เพื่อ ค้นหาทางเลื อกในการเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์มักอ้างอิงหลักการคัดเลือกทางธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการ Variation-Selection-Retention โดยเริ่มจากการแปรผั น
ทางพันธุกรรม (Genetic Variation) ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ได้แก่
การกลายของยีน (Gene Mutation) และการเกิดครอสซิ่งโอเวอร์ (Crossing
Over) ระหว่างยีนที่นาไปสู่การคัดเลือก (Selection) เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์
ใหม่ และโดยกลไกการสื บ พั น ธุ์ (Reproduction) เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นสายพั น ธุ์ ที่
ธรรมชาติคัดเลือกแล้วว่าเหมาะสมไปสู่รุ่นต่อไป (Retention) ด้วยกระบวนการ
วนซ้ าเช่น นี้ ท้ า ยที่ สุดผู้ที่ เหมาะสมที่สุด จะถูกคัดเลือกให้ด ารงอยู่ จะเห็นว่า
ประเด็นหลักของวิธีเชิงพันธุกรรมเป็นการศึกษาวิวัฒนาการการปรับตัว ของ
สิ่งมีชีวิต ลักษณะการดาเนินธุรกิจในหลายแง่มุมก็คล้ายคลึงกับวิวัฒนาการของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ในการปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู่ ร อด (Demil & Lecocq, 2010) วิ ธี เชิ ง
พันธุกรรมจึงถูกประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญ หาหลากหลายรูป แบบในเชิง ธุ รกิจ
งานวิจัยที่ถูกอ้างถึงอย่างกว้างขวาง คือ การศึกษาที่ใช้หลักการคัดเลือกทาง
ธรรมชาติเพื่อทาความเข้าใจว่า ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจเช่นใดที่
ท าให้ องค์ กรเกิด ขึ้น เติ บ โต หรือ ตายจากไปในท้ า ยที่ สุ ด ของ Hanann and
Freeman (1977)
3.3 ตั ว แบบ NK (NK Model) เป็ น แบบจ าลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตัวแปรเชิงสุ่ม หรือกระบวนการสโตคาสติก (Stochastic Process) โดยเป็นการ
สุ่มที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวแบบ NK ดั้งเดิมของ Kauffman (1987)
พัฒนาขึ้นมาเพื่อศึกษาวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลในการปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดของสิ่ ง มี ชี วิ ต โดยเป็ น การตรวจสอบข้อมู ล ทางพั น ธุ กรรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต
หรื อ จี โ นม (Genome) เนื่ อ งจากจี โ นมประกอบด้ ว ยยี น (Gene) หรื อ DNA
จ านวนมากที่ ร วมกั น เป็ น โครโมโซม (Chromosome) ยี น ท าหน้ า ที่ กาหนด
ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของสิ่ ง มี ชี วิ ต การกลายของยี น จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของกระบวนการเช่นนี้เป็น
สิ่งสาคัญในการทาความเข้าใจวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ ตัวแบบ NK
206

Songklanakarin Journal
of Management Sciences

Computer Simulation Methodology

Vol.38 No.1 January - June 2021

Chaiwat Baimai

สามารถจาลองความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการที่กล่าวมาข้างต้น หรือเป็นการ
จ าลองกระบวนการเกิ ด จี โ นไทป (Genotype) หากพิ จ ารณากระบวนการ
วิวัฒนาการเป็นระบบ ๆ หนึ่ง ตัวแบบ NK ก็เปรียบเสมือนการจาลองระบบทีท่ กุ
องค์ประกอบย่อยมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แต่องค์ประกอบต่าง ๆ อาจอยู่ในสถานะ
(States) ที่ต่างกัน จากกระบวนการดังกล่าว Kauffman (1993) สามารถพิสูจน์
ได้ว่า เมื่อค่า K = 2 และค่าความน่าจะเป็นของการสุ่ม p = 0.5 แล้ว คุณสมบัติ
ทางสถิติของตัวแบบจะตรงกับลักษณะที่เกิดขึ้นในเซลล์ของที่มีชีวิต
ในเชิงเทคนิค การคานวณด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมใช้การผสมชุดคาตอบ
ที่เหมาะสม แล้วเลือกคาตอบที่ดีกว่า เพื่อสร้างชุดคาตอบใหม่ที่ดี กว่าเดิมขึ้นไป
เรื่อย ๆ ส่วนตัวแบบ NK เป็นวิธีการค้นหาแบบสุ่ม โดยใช้การเปรียบเทียบค่าที่
คานวณได้กับค่าอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง (Hill Climbing Technique) เพื่อ
ปรับทิศทางการค้นหาจนเจอทางเลือกที่ดีที่สุด (Local Maxima) ตัวแบบ NK
จึงมีข้อดี คือ สามารถใช้ชุดคาตอบเพียงชุดเดียวก็สามารถหาคาตอบที่ดีที่สุด
(Global Maxima) ของทั้ ง ระบบได้ อย่ า งไรก็ต าม ตั ว แบบ NK ก็มี ข้อจ ากัด
เนื่องจากผู้สร้างตัวแบบเป็นผู้กาหนดทางเลือกให้กับระบบ ผลลัพธ์ที่ได้จึงอาจ
ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่าจากการประมาณจึง
จาเป็นต้องพิจารณาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนด้วย
ตัวแบบ NK ถูกนาไปประยุกต์ใช้ใน 2 มิติหลัก คือ ด้านหนึ่งเพื่อการ
ศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเ พาะการพัฒนาระบบบูลีน (Boolean
Networks) ส าหรั บ ค านวณชุ ด ข้ อ มู ล แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง (Discrete) ที่ ผ ลลั พ ธ์
เป็ น ไปได้ 2 แบบ (Binary Bits) คื อ 0 และ 1 หรื อ ในอี ก มิ ติ ห นึ่ ง ใช้ อ ธิ บ าย
ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในระบบวิวัฒนาการร่วม (Coevolution) จนระบบ
โดยรวมพัฒนาไปจนถึงจุดที่เหมาะที่สุด ในบริบททางการบริหารธุรกิจจะเน้นไป
ที่วิวัฒนาการร่วมเป็นหลัก โดยวิวัฒนาการของระบบเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทา (Agents) ที่เป็นอิสระต่อกัน ตัวแบบ NK จึงเป็นแบบจาลองบนพื้นฐาน
พฤติกรรมผู้กระทา (Agent-based Model) โดยมีผู้กระทาเป็นหน่วยวิเคราะห์
(Unit of Analysis) ที่เป็นไปได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน เช่น การทา
ความเข้ า ใจปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในที ม (Solow, Vairaktarakis, & Tsai,
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2002) หรือระดับกลุ่ม เช่น การอธิบายความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ภายใน
องค์กร (Leenawong & Maneechai, 2008) ไปจนถึงระดับองค์กร เช่น การ
ส ารวจความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งกระบวนการของการเปลี่ ย นแปลงองค์กรและ
พลศาสตร์ ป ระชากร (Population Dynamics) (Levinthal, 1997) เป็ น ต้ น
ภายหลั ง ได้ มี ก ารขยายขอบเขตการวิ เ คราะห์ ใ ห้ ก ว้ า งขึ้ น ให้ ส ามารถศึ กษา
วิวัฒนาการร่วมของสิ่งมีชีวิตหลายสปีชีส์เพื่อการดารงพันธุ์ของเหยื่อและผู้ล่าใน
ระบบนิเวศ โดยเพิ่มพารามิเตอร์ C ที่เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเข้าไปในตัวแบบ
จนพัฒนาเป็นตัวแบบ NKC1 (Kauffman, 1995) ในระยะต่อมา
ขัน้ ตอนการหาผลเ ลยของตัวแบบ NK(C)2 (Leenawong & Maneechai,
2008)
1. เลือกระบบ x เป็นระบบตั้งต้นของระบบย่อยที่ 1 และระบบ y เป็น
ระบบตั้งต้นของระบบย่อยที่ 2 พร้อมคานวณค่าประสิทธิผลของระบบ (x,y)
2. หาระบบย่านใกล้เคียง x' ของระบบ x ทั้งหมด พร้อมคานวณค่า
ประสิทธิผลของระบบ (x',y)
3. เลือกระบบ (x*,y) ที่ให้ค่าประสิทธิผลสูงสุด
4. กาหนดให้ x = x*
5. หาระบบย่านใกล้เคียง y' ของระบบ x ทั้งหมด พร้อมคานวณค่า
ประสิทธิผลของระบบ (x,y')
6. เลือกระบบพหุซับซ้อน (x,y ) ที่ให้ค่าประสิทธิผลสูงสุด
7. กาหนดให้ y = y*
8. ทาการคานวณในขั้นตอนที่ 2 จนได้ระบบ (x,y) ที่เป็นระบบที่ได้ค่า
ประสิทธิผลสูงกว่าค่า ประสิทธิผลของระบบที่เกิดจากระบบย่านใกล้เคียงของ
ระบบ x และระบบ y
ในขั้นตอนการคานวณ เมื่อกาหนดให้ N คือ จานวนสมาชิกในระบบ K
คือ ระดับการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในระบบ โดยกาหนดให้ระบบหนึ่งแทนด้วย
1
ในการศึกษาพลวัตทางธุรกิจมักใช้หน่วยศึกษาระดับองค์กร (Firm Level) และกาหนดให้องค์กรเป็นเสมือนชุดของการ
ตัดสินใจขององค์ประกอบย่อยที่เกี่ยวข้องกัน
2
การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบ NK(C) สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณ เช่น Matlab, Python หรือ Sendero
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เวคเตอร์ทวิภาค N เวคเตอร์ ถ้า x คือ ระบบที่เป็นไปได้ในตัวแบบ และผลลัพธ์
ของระบบ x เป็ น ค่ า เ ลี่ ย ของผลลั พ ธ์ ทั้ ง หมดแล้ ว ความสั ม พั น ธ์ ข อง
องค์ประกอบทั้งหมดแสดงได้ ดังสมการ (1)
N

f(x) = ∑
i=1

f(xiK )
𝑁𝑁

(1)

จากสมการ (1) พบว่า ตัวแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบของการหาค่าที่
เหมาะสมที่สุดเชิงการจัด (Combinational Optimization) ที่มีค่า fi (xiK ) เป็น
ผลลัพธ์ประกอบของระบบ x เพื่อแสดงผลลัพธ์ของสมาชิกตั วที่ 𝑖𝑖 ภายในระบบ
x ขณะที่สมาชิกตัวนั้นมีความสัมพันธ์กับสมาชิกอื่น K ตัว โดยที่ผลลัพธ์ที่ได้เกิด
จากเลขสุ่มที่มีการแจกแจงรูปแบบช่วง 0,1 และสัมพันธ์กับสมาชิกจานวน
K+1 ตัว ในการจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อทาการกาหนดเซ็ตข้อมูล (Set
of Data) เซ็ตของผลเ ลยที่เป็นไปได้ (Set of Feasible Solution) และเซ็ต
ของบล็อกโครงสร้าง (Set of Building Block) ได้แล้ว หากกาหนดค่า N และ
ค่ า K (0<K<N-1) โดยที่ Ø i {0,1}K+1 → R, i 0, 1,…, N-1) จะสามารถ
คานวณหาประสิทธิภาพรวมของระบบได้ ดังสมการ (2)
N−1

(x) =

1
∑ Øi (xi , … , xi+k )
N

(2)

i=0

เมื่อ

คือ ประสิทธิภาพรวมของระบบ
Øi (x) คือ ประสิทธิภาพที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ
R คือ เลขสุ่มที่มีการแจกแจงรูปแบบช่วง 0,1]

จากสมการ (2) เมื่อแทนค่าตัวแปรทุกตัวในตัวแบบ จะเกิดการเปลี่ยน
แปลงของเวคเตอร์ที่เคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่าง ๆ เริ่มจากระบบตั้ งต้นแล้วไต่
ตามย่ า นใกล้ เคีย งไปเรื่ อย ๆ (Hill Climbing) โดยทิ ศทางการเคลื่ อนที่ ข อง
เวคเตอร์จะมีลักษณะของการไต่ขึ้นไปยังสมาชิกที่มีค่าสัมประสิทธิสูงกว่าระบบ
ตั้งต้น ทีละหนึ่งตาแหน่ง หรือเกิดเป็นกระบวนการแทนที่หนึ่งตาแหน่ง (One
Replacement Process) ลั กษณะการเคลื่อนตัว ของเวคเตอร์ที่เกิดขึ้น อย่าง
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ต่อเนื่องนี้ เมื่อนามาสร้างเป็นเส้ นกรา จะเกิดพื้นที่ ต่างระดับ ที่มีความสูงต่า
แตกต่างกันไป หรือเกิดเป็นพื้นผิวขรุขระ (Rugged Landscape) ภาพที่เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนที่ของทุกเวคเตอร์ในระบบจะเป็นตัวกาหนดสิ่งที่เรียกว่า ภูมิภาค
ความเหมาะสม (Fitness Landscape) โดยสามารถคานวณหาค่าที่ทาให้ระบบ
โดยรวมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Global Optimal Solution) ได้ ดังสมการ (3)
max { (x) | x

{0,1}N }

(3)

จากสมการ (3) พบว่า เป็นการยากที่จะได้คาตอบที่แน่นอนจากค่า Ø𝑖𝑖
ในทางปฏิ บัติ จึ งต้ องใช้ตัว เลขสุ่ม ในการคานวณค่า Ø𝑖𝑖 (. ) ด้ ว ยเหตุ นี้ จึงทาให้
ตัวแบบที่สร้างขึ้นมาเข้าเงื่อนไขของการแก้ปัญหาในรูปแบบ NP-complete ซึ่ง
ไม่มีขั้นตอนของวิธีที่ มีเวลาเป็นพหุนามเข้า มาเกี่ยวข้อง (Solow, Burnetas,
Tsai, & Greenspan, 1999) และยังทาให้การคานวณจัดเป็นการหาค่าเหมาะ
ที่สุดแบบเ นสุ่ม (Stochastic Optimization)
ส่ ว นผลลั พ ธ์ (Output) จากการค านวณสามารถแสดงลั ก ษณะ
ของภู มิ ภ าคความเหมาะสมได้ 4 รูป แบบ ดั ง แสดงในภาพที่ 1 ได้ แก่ ระบบ
Boolean Cube (ก) ระบบเมทริกซ์ (ข) กรา แนวระนาบ (ค) และภาพกรา ก
สามมิติ (ง)
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(ก) Boolean Cube (N=3, K=2)
ที่มา: Khraisha (2020)

(ข) ระบบเมทริกซ์ (N=5, K=2)
ที่มา: Ganco and Hoetker (2009)

(ค) กรา แนวระนาบ
(K=2, K=4, K=6, K=8)
ที่มา: Jain and Kogut (2014)

(ง) ภาพกรา กสามมิติ
(ค่า K ต่า, ค่า K สูง)
ที่มา: Csaszar (2018)

าพที่ 1 ภูมิภาคความเหมาะสมของตัวแบบ NK ในรูปแบบต่าง ๆ
การ ร้าง
าง รกิจด้วยวิ การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
ทฤษฎี คือ โครงสร้างระบบที่ใช้เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์หนึ่ง
โครงสร้ า งดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย ชุ ด ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรนามธรรม
(Constructs) ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น เป็ น ประพจน์ (Propositions) อย่ า งมี ต รรกะ
(Logical Arguments) ภายใต้ สั น นิ ษ ฐาน (Assumptions) หรื อ ขอบเขต
(Boundary) ที่กาหนดไว้ การสร้างทฤษฎีขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์ของผู้ วิจัยว่า
มองสิ่งนั้นด้วยมุมมองใด ระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Science) ที่ เ ชื่ อ ว่ า ความจริ ง มี เ พี ย งหนึ่ ง เดี ย ว การใช้ เ หตุ ผ ลครุ่ น คิ ด อย่ า ง
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รอบคอบจะทาให้ค้นพบความจริงนั้น หรือมุมมองทางสังคมศาสตร์ (Social
Sciences) ที่ เ ชื่ อ ว่ า ความจริ ง มี ห ลากหลายและเปลี่ ย นแปลงไปตามบริบ ท
ที่ศึกษา มุมมองที่ต่างกันนี้ทาให้การพัฒนาทฤษฎีของศาสตร์ทั้งสองต่างกัน โดย
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มักพัฒนาด้วยวิธีนิรนัย (Deduction) ด้วยการทดลอง
หลาย ๆ ครั้ง แล้ ว หาข้อสรุปที่ เกิดขึ้นร่ว มกัน ส่ ว นทางสั งคมศาสตร์ มั กใช้วิธี
อุปนัย (Induction) จากการสารวจเหตุการณ์หนึ่ง แล้วขยายผลสรุปไปยังกรณี
อื่น อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีความ
แตกต่ า งกัน ทั้ ง ด้ า นภววิ ท ยา (Ontology) และญาณวิ ท ยา (Epistemology)
ทาให้ผู้วิจัยมองโลกและความเป็นจริงต่างกัน จึงมักใช้วิธีวิทยา (Methodology)
ที่แตกต่างกันไปด้วย
โดยทั่วไปการพัฒนาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เริ่มด้วยวิธีอุปนัย จากการ
ศึกษาสิ่งที่ยังไม่มีผู้ศึกษา เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายกรณีที่คล้ายคลึงกัน
จึ ง สามารถใช้ วิ ธี นิ ร นั ย เพื่ อ ตรวจสอบ แล้ ว พั ฒ นาต่ อ ยอดจนเป็ น ทฤษฎี ที่
น่าเชื่อถือ ในกรณี ทฤษฎีที่พัฒนาไปถึงขั้นสูง ข้อค้นพบอาจก้าวไปในระดับที่
สามารถใช้พยากรณ์ (Predictability) เช่น ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction
Cost Theory) ที่มีนิยามของตัวแปรชัดเจน และผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์มากพอที่จะสรุปเป็นนัยทั่ว ไปได้ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีทางธุรกิจ
ส่วนใหญ่ยังพัฒนาไปไม่ถึงจุดดังกล่าว การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์เหมาะ
สาหรับการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีที่ มีผู้คิดค้นและพิสูจน์มาแล้ว ในระดับหนึ่ง
หรือมีการศึกษาเชิงอุปนัยบ้างแล้ว แต่ยังขาดการศึกษาที่สามารถช่วยเพิ่มเติม
รายละเอียดให้กับทฤษฎีนั้น งานวิจัยพลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธีการจาลองระบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
งานวิจยั พลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธกี ารจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้เขียน
รายละเอียดการศึกษา
Levinthal ผู้วิจัยตรวจสอบความสัมพันธ์ของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและการคัดเลือก
(1997)
ประชากร จากการจาลองระบบพบว่า ลักษณะการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ขององค์กรขึ้น อยู่ กับ รูป แบบการมีป ฏิสั มพั นธ์ ระหว่ างองค์กร กล่ า วคือ องค์กรที่ มี รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ์แนบแน่น (Tightly Coupled) จะมีอัตราล้มเหลวสูงในสภาพแวดล้อมที่ ผันผวน
ในขณะที่องค์กรที่มีรูปแบบปฏิสัมพันธ์อย่างหลวม ๆ (Loosely Coupled) จะปรับตัวได้ดีกว่า
Sastry
ผู้ วิ จั ย ต่ อ ยอดทฤษฎี ก ารเว้ น วรรคของดุ ล ยภาพ (Punctuated Equilibrium Theory) 3 ให้
(1997)
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการจาลองระบบเชิงพลวัตพบว่า ควรเพิ่มตัวแปรอีกสองตัวเข้าไปในทฤษฎี
เดิม นั่นคือ ความเหมาะสมขององค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization-environment Fit)
และช่วงเวลาที่จะทาการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Trial-period Routine) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ทั้งสองมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะ
ของระบบที่ลดหลั่นลง (Negative Loop)
ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้เขียน
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ตารางที่ 2
งานวิจยั พลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธกี ารจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ผู้เขียน
รายละเอียดการศึกษา
เทคนิค
Rivkin
ผู้วิจัยตรวจสอบว่า ความซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Complexity) ที่ประสบความสาเร็จ ตัวแบบ
จะส่งผลให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบกลยุทธ์นั้น ๆ ได้หรือไม่ ในงานวิจัยนี้ความซับซ้อน
NK
(2001)
เชิงกลยุทธ์วัดได้จากสองด้าน คือ จานวนองค์ประกอบในกลยุทธ์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ป ระกอบเหล่ า นั้ น ผลการจ าลองระบบสรุ ป ได้ ว่ า ความซั บ ซ้ อ นเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ
ปานกลางเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด
Davis,
ผู้ วิ จั ย ศึ กษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างรูป แบบของโครงสร้า ง และประสิ ท ธิ ภาพขององค์กรใน กระบวนการ
Eisenhardt, สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองมีลักษณะเป็น สโตคาสติก
and
กรา รูปตัวยูแบบกลับด้าน (Inverted U-shaped) แต่รูปแบบของความสัมพันธ์ดังกล่ า วมี
Bingham ลักษณะไม่สมมาตร เนื่องจากปัจจัยด้านความไม่แน่นอน (Unpredictability) ของสภาพแวดล้อม
(2007)
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนสูง จะพบโครงสร้างที่ดีที่สุด
(Optimal Structure) แต่เมื่อสภาพแวดล้อมสามารถคาดเดาได้ (ความไม่แน่นอนต่า) จะเกิด
โครงสร้างที่ดีที่สุดหลายที่
ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้เขียน
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4
ค่าเช่าทางเศรษฐกิจหรือกาไรเกินปกติ คือ ผลตอบแทนส่วนเกินที่ตกแก่เจ้าของปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนตามปกติ (หรือต้นทุนเสียโอกาส) ที่เจ้าของ
ธุรกิจจะได้รับ โดยถือสภาพของตลาดแข่งขันเป็นเกณ ์ความปกติ เช่น ค่าเช่าในการผูกขาด (Monopoly Rents) หรือค่าเช่าเพื่อการเรียนรู้ (Rents for Learning) เป็นต้น
5
เศรษฐศาสตร์ออสเตรียน มีมุมมองว่า กลไกการตลาดที่มีดุลยภาพเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราว แต่ตลาดที่แท้จริงจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากผู้ที่มองเห็น
โอกาส (Kirznerian Approach) (Kirzner, 1973, 1997) หรือแม้แต่ขณะที่ตลาดอยู่ในภาวะสมดุล ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นมาเองได้จากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
(Schumpeterian Approach) (Schumpeter, 1934) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถหากาไรส่วนเกินจากกลไกที่ไม่สมดุลเช่นนี้ได้

ตารางที่ 2
งานวิจยั พลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธกี ารจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ผู้เขียน
รายละเอียดการศึกษา
เทคนิค
Ganco and ผู้วิจัยพบว่า บริษัทใหม่จากการระดมทุน (Entrepreneurial Start-ups) และบริษัทใหม่ที่มี ตัวแบบ
Agarwal
ฐานจากธุรกิจเดิม (Diversifying Entrants) มีผลการดาเนินงานต่างกัน ในสภาพแวดล้อมที่ NKC
(2009)
ผันผวน กล่าวคือ บริษัทใหม่ที่มีฐานจากธุรกิจเดิมมีผลการดาเนินงานดีกว่าในช่วงที่สภาพแวดล้อม
ที่มีความผันผวนสูง แต่ในช่วงอื่นบริษัทใหม่ที่จัดตั้งจากการระดมทุนมีผลการดาเนินงานดีกว่า
Keyhani, ผู้วิจัยพบว่า ภายใต้การแข่งขันที่สมบูรณ์จะมีค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 4 (Economic Rent) แบบ ระบบ
Lévesque, พิเศษเกิดขึ้น คือ “ค่าเช่าของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Rent) ที่ทาให้เกิดความไม่ เชิงพลวัต
and
สมดุลในตลาดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ออสเตรียน5 จากการจาลองระบบให้เกิดตลาด 3 แบบ
Madhok
คือ (1) ตลาดสมดุล (2) ตลาด Kirznerian และ (3) ตลาด Schumpeterian แล้วเปรียบเทียบ
(2013)
ค่าเช่าทั้งสองแบบ พบว่า ค่าเช่าของผู้ประกอบการทาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจสูงสุด
ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้เขียน

Songklanakarin Journal
of Management Sciences
Computer Simulation Methodology
Chaiwat Baimai

รายละเอียดการศึกษา
เทคนิค
ผู้วิจัยศึกษาอิทธิพลของ “โครงสร้างโซ่อุปทานที่มีองค์ประกอบย่อยที่สัมพันธ์กัน”6 (Supply Chain ตัวแบบ
Interdependence Structure) ที่ มี ต่ อ “ระดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Network-Level Trust) ใน
NK
ระบบโซ่ อุ ป ทาน ผู้ วิ จั ย ออกแบบงานวิ จั ย ให้ เ กิ ด ระบบปรั บ ตั ว ซั บ ซ้ อ น (Complex Adaptive
Systems) แล้วใช้ตัวแบบ NK จาลองของระบบโซ่อุปทานและพบว่า โซ่อุปทานที่มีองค์ประกอบ
ภายในสัมพันธ์กันมากขึ้น จะทาให้ความน่าเชื่อถือที่มีต่อกันของสมาชิกลดลง
ผู้วิจัยเสนอแนวคิดเรื่อง “ระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurial Ecosystems) เอกสาร
โดยมองว่า ระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการใหม่เป็นระบบที่ไม่สัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง ดังนั้น การ เชิงหลักการ
ท าความเข้ า ใจระบบดั ง กล่ า วสามารถท าได้ ชั ด เจนมากขึ้ น ด้ ว ยการมองระบบนิ เ วศน์ ข อง
ผู้ ป ระกอบการใหม่ เ ป็ น ระบบปรั บ ตั ว ที่ ซั บ ซ้ อ น ความซั บ ซ้ อ นภายในระบบเช่ น นี้ เ ป็ น ผลอั น
เนื่องมาจากปัจจัยที่เกี่ยวโยงกัน 3 ประการ ได้แก่ (1) ความตั้งใจของผู้ประกอบการ (2) ความ
สอดคล้องของกิจกรรมของผู้ประกอบการ และ (3) ทรัพยากรที่ใส่เข้าไปในระบบ แนวคิดดังกล่าว
สามารถตรวจสอบได้จากวิธีจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์

216

ดวยค ม ิว

Interdependence ในกรอบการวิเคราะห์นี้ หมายถึง ระบบและองค์ประกอบย่อยในระบบมีผลกระทบซึ่งกันและกัน

วิ จาล งร

6

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้เขียน

Roundy
Bradshaw,
and
Brockman
(2018)

ผู้เขียน
Capaldo
and
Giannoccaro
(2015)

ตารางที่ 2
งานวิจยั พลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธกี ารจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร์ นงานวิจัย ลวั ทาง รกิจ
ชัยวัฒน์ ใบไม้

217

เทคนิค
ตัวแบบ
NK

พฤติกรรมการตัดสินใจเริ่มธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ (Effectuation) (Sarasvathy, 2001) มักจะมีเหตุผลแตกต่างจากการก่อตั้งธุรกิจโดยทั่วไป กล่าวคือ การตัดสินใจเริ่มธุรกิจ ใหม่
โดยทั่วไป (Causation) (Chandler et al., 2011) มักจะเริ่มจากการกาหนดเปาหมายที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดสินใจจากผู้อื่น เช่น กรรมการบริหารหรือ ผู้บริหารระดับสูงภายใน
องค์กร เป็นต้น จากนั้นจึง วางแผนหรื อก าหนดกลยุท ธ์ ต่า ง ๆ เพื่อหาวิถีท างให้ ไปถึ งเปาหมายที่ว างไว้ แต่พฤติก รรมการตั ด สิน ใจเริ่ มธุ รกิ จ ของผู้ประกอบการใหม่ (Effectuation)
ส่วนใหญ่จะเริ่มธุรกิจจากสิ่งที่คลั่งไคล้หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หลังจากนั้นจึงหาวิธีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น อยูต่ ลอดเวลา

7

ตารางที่ 2
งานวิจยั พลวัตทางธุรกิจที่ใช้วิธกี ารจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ผู้เขียน
รายละเอียดการศึกษา
Welter and ผู้วิจัยศึกษารูปแบบของ “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการใหม่ ”7 (Effectuation)
Kim (2018) และ “พฤติกรรมการตัดสินใจของธุรกิจโดยทั่วไป (Causation) เพื่อทดสอบว่า การตัดสินใจ
ในลักษณะใดจะมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและมีความ
เสี่ยงสูง ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ในการสร้างรูปแบบการตัดสินใจทั้ง
สองแบบภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ผั น ผวน และได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของ
ผู้ประกอบการใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ในกรณีที่สภาพแวดล้อมผันผวนและมีความเสี่ยง
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ใช้กับ
หน่วยศึกษาระดับปัจเจกในช่ วงแรกของพัฒนาการ ระยะต่อมาหน่วยศึ กษา
มักเน้นไปที่ระดับองค์กร วิธีที่นิยมใช้แพร่หลายคือ ตัวแบบ NK ที่มีวิวัฒนาการ
มาจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและระบบเชิงพลวัต โดยที่ ตัวแบบ NK เป็นการ
พิจารณาปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยในระบบ ส่วนระบบเชิงพลวัตเป็น
การมองภาพรวมของทั้ ง ระบบจากภูมิ ทั ศน์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป อย่ า งไรก็ตาม
ตั ว แบบ NK มี ก ารพั ฒ นาให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มพร้ อ มกั บ
ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบพร้อม ๆ กันไปโดยใช้ตัวแบบ NKC การประยุกต์ใช้
ทุกตัวแบบที่กล่าวมากับการดาเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หรือการกาเนิดของ
ธุ รกิจ ใหม่ (Startup) เพราะรูป แบบของธุ ร กิจ ประเภทนี้ ส่ ว นใหญ่ มั ก ก่ อ ตั ว
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (สามารถแทนได้ด้วยค่าพารามิเตอร์ C)
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การจาลองระบบเพื่อพัฒนาทฤษฎีธุรกิจ เช่น
Limphaibool, Chaisuwan, and Buranapin (2019) เสนองานวิจัย คุณภาพ
จากการสอบถามประสบการณ์ของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) และได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ธุ ร กิ จ SMEs มี ลั ก ษณะของการปรั บ ตั ว หรื อ
ภาวะธารงสภาพองค์กร (Organization Resilience) ที่แตกต่างกันไปในการ
น าพาองค์ ก รให้ ผ่ า นพ้ น วิ ก ฤตการณ์ จ นกลั บ เข้ า สู่ ส ภาวะปกติ ในกรณี นี้
สภาพแวดล้อมที่วิกฤตสามารถจาลองออกมาได้ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิค
ระบบเชิงพลวัต ผลการวิเคราะห์จะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ทาให้ผลสรุปจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพในช่วงแรกชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น หรือแม้แต่งานวิจั ย
ที่เป็นเชิงปริมาณอยู่ แล้ว เช่น การศึกษาการขยายตัวขององค์ กรใหม่ในธุ รกิจ
ภาคการเกษตรไทยของ Yanpiboon, Popaitoon, and Songsrirote (2019)
โดยทดสอบด้วยสมการโครงสร้างพบว่า ระดับของการเชื่อมโยงทางเครือข่ายมี
ผลต่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการและการสร้ า งนวั ต กรรมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ในลักษณะเช่นนี้ การจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยตัวแบบ NK จะสามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ระดับของการเชื่อมโยงที่ต่างกัน (ค่าพารามิเตอร์ K) จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของผู้ประกอบการแบบต่าง ๆ ในลักษณะเช่นไร
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และจะเป็ น การสนั บ สนุ น ข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากยิ่ ง ขึ้น
เป็นต้น
นอกจากนี้ การศึกษาภายใต้ความผันผวนในบริบทที่แตกต่างออกไป
เช่น การศึกษาองค์กรในสภาวะผันผวนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ หรือในช่วงการ
เปลี่ ย นผ่ า นของเทคโนโลยี จ ากระบบแอนะล็ อ กไปสู่ ร ะบบดิ จิ ทั ล (Digital
Disruption) จะเป็ น การขยายขอบเขตความรู้ ด้านการบริหารธุ รกิจ ในภาวะ
วิกฤตได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบงานวิจัยที่ใช้การจาลองระบบเพื่อ
ศึกษาพลวัตทางธุรกิจ จากการเก็บข้อมูล ภายในประเทศไทย หรือการใช้หน่วย
ศึกษาระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ การศึกษาประเด็นดังกล่าวจะเป็น
การเติมเต็มองค์ความรู้ทางการบริหารธุรกิจที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เปาหมายของศาสตร์ทุกแขนงวิชา คือ การสร้างความรู้ที่สะสมต่อเนื่อง
จนพัฒนาเป็นกฎทั่วไป (General Law) เพื่อแสวงหาความจริงที่ปรากฏตามเหตุ
และผลโดยไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ สังคมศาสตร์เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แง่มุมต่าง ๆ ของมนุษย์ในลักษณะของปัจเจกชน กลุ่มคนหรือองค์กร งานวิจัย
ทางสั ง คมศาสตร์ รวมถึ ง การบริ ห ารธุ ร กิ จ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ก ารรั บ รู้ ข องผู้ ค น
(Perception) ผ่านแบบสอบถาม เพื่อสร้างตัวแบบของความสัมพันธ์ที่อธิบาย
เชิ ง เหตุ แ ละผล (Causal Model) หรื อ อธิ บ ายความเชื่ อ มโยงเชิ ง โครงสร้า ง
(Structural Model) แล้วตีความหมาย (Interpretism) จนได้ข้อสรุปในสิ่งที่
ศึกษา วิธีการดั้งเดิมทั้งสองแบบได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันมายาวนาน
อย่างไรก็ดี ธรรมชาติของการบริหารธุรกิจมีความซับซ้อนเป็นพลวัต ในทัศนะ
ของผู้เขียน แม้ภววิทยาทางสังคมศาสตร์เชื่อว่าความจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทที่ศึกษา แต่มุมมองที่เชื่อว่าที่มาของความรู้เกิดจากการพิสูจน์ ความจริง
(Verification) ด้ ว ยการสั ง เกตปรากฏการณ์ โ ดยตรง หรือ “ประจั กษ์ นิ ย ม
(Positivism) มีความสาคัญ เพราะเป็นการยากที่เครื่องมือวัดการรับรู้โดยเ พาะ
แบบสอบถาม จะตรวจวัดความเคลื่อนไหวที่เป็นพลวัตได้ นอกจากนี้ การดาเนิน
ธุรกิจขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานที่ และมีปัจจัยมหภาคกระทบอยู่ตลอดเวลา
ท าให้ ก ารพั ฒ นาความรู้ ท างการบริ ห ารธุ ร กิ จ ไม่ ส ามารถใช้ วิ ธี ก ารทดลอง
เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้ ะนั้น พัฒนาการทางความรู้ทางการ
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บริหารธุรกิจจะเกิดขึ้นหากมีการบูรณาการมุมมองในการตีความหมายและแบบ
ประจักษ์นิยมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ใช้การตีความหมายของระบบในภาพรวม
และพิ จ ารณารายละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบในระบบไปในขณะเดี ย วกั น
เนื่องจากรายละเอียดจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ส่วนภาพรวมก็
จะสะท้อนให้เห็นรายละเอียดใหม่ที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น นักวิจัยทางธุรกิจต้องการ
เครื่องมือที่แตกต่างในการทาความเข้าใจหรืออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่
เกิด ขึ้น วิ ธี จ าลองระบบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง เพื่ อ เติ ม เต็ ม ใน
ประเด็นดังกล่าว
ร
วิธีจาลองระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นประโยชน์ที่จะนามาประยุกต์ใช้
กับ งานวิ จั ย พลวั ต ทางธุ รกิจ แม้ การจ าลองระบบจะเป็ น วิ ธี ที่ ใช้ การคานวณ
ค่อนข้างมากและใช้เวลานานในการแสดงผลลัพธ์ แต่ ด้วยความก้าวหน้าของ
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ท าให้ ก ารค านวณลดเวลาในการด าเนิ น การได้ ม าก
เทคนิคนี้จึงเริ่มเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักวิจัยทางธุรกิจให้ความสนใจในปัจจุบัน
จุดเด่นของวิธีจาลองระบบ คือ สามารถช่วยอธิบายและทาความเข้าใจรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวของปัจเจกชน กลุ่มคนหรือองค์กร ในลักษณะ
ที่ตัวแปรทุกตัวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ขอบเขตของการ
วิเคราะห์ยังสามารถขยายกว้างออกไปถึง สภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนเป็น
พลวัตได้อีกด้วย ด้วยข้อได้เปรียบของวิธีจาลองระบบ เนื้อหาที่กล่าวมาตลอด
บทความนี้จึงมุ่งเสนอรายละเอียดของวิธีวิจัยโดยการใช้เทคนิคนี้ รวมไปถึง การ
ส ารวจงานวิ จั ย ที่ ใ ช้ ข้ อ ได้ เ ปรี ย บของการจ าลองระบบเป็ น ตั ว หลั ก ในการ
ดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ โดยสรุปจะเห็นว่า นักวิจัยสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค
นี้ในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้ลึก ซึ้งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การหา
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ตั ว ของธุ ร กิ จ ให้ ส อดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
ับพลัน ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญของการบริการธุรกิจในยุคปัจจุบัน
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