
บทที่  2 
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับระบบธุรกิจ 
(Decision Support Information   for Business System) 

 
 
2.1 บทนํา 

จากบทที่ 1 ที่กลาวมาแลววาในองคการธุรกิจตางนั้นมกีระบวนงานตางๆที่จําเปนจะตอง
พึงพองสารสนเทศเพื่อใชในการสนับสนนุการตัดสินใจ เชน การควบคุมสินคางคลัง การวางแผน
การขาย การจัดการวางแผนการผลิต   โดยที่การสรางสารสนเทศ หรือที่อาจจะเรียกวาความรู 
(Knowledge)   ที่ตองการนั้นอาจจะดําเนนิการไดหลายวิธี เชนการสราง องกแหงความรู 
(Knowledge Base) หรือการสรางกฏ (Rule) หรือการใชตัวแบบ (แบบจําลอง) โดยที่ตวัแบบกม็ี
หลายประเภท ซ่ึงพอจะจําแนกไดเปนตัวแบบดังนี้คือ 

o Deterministic Model 
o Probabilistic Model  
o  Simulation    

โดยที่หลักการในการใชแตละ แบบจําลอง ก็มีความแตกตางกนัคือจะลดตนทนุในการ
สราง และใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมทีสุ่ดในการนําไปใชงาน โดยภาพรวมแลวการใชตัวแบบแต
ละวิธีจะมวีิธีการที่แตกตางกนัดังนี้คือ Deterministic แบบจําลอง จะเหมาะสมกบัสารสนเทศที่
สามารถสรางเปนตัวแบบเชิงคณิตศาสตรไดเหมาะสม ซ่ึงจะอยูในรปูแบบ ฟงกช่ัน   โดย
ที่ x คือปจจัยที่เปนเหตุของตัวแปร y  ซ่ึงลักษณะนี้การเปลีย่นแปลงของ x จะมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงของ   y  ในขณะที่การใชตวัแบบ  Probabilistic แบบจําลอง จะเหมาะสมกับขอฒมูลใน
เชิงที่วัดเปนความถี่ที่เกิดขึ้นเพื่อจะนําผลดังกลาวไปอนุมาณเหตกุารที่นาสนใจ  ตัวอยางเชน การหา
ความรูในสวนของการทําเหมืองขอมูล (Data mining) เปนตน  

)(xfy =

เทคนิคของ Data Mining (Knowledge Discovery in Database :KDD)  นั้นมีเจตนาที่จะ
เสาะหาความรูและรูปแบบพฤติกรรมจากขอมูลที่สะสมอยูในฐานขอฒมูล (Unknown Pattern in 
Database  : Hidden Predictive Information )  โดยที่ผลประโยชนทีไ่ดนัน้จะนําไปสงเสริมในสวน 
 
CT487           31 



ของงานในทางธุรกิจ ซ่ึงจําเปนจะตองสูกบัคูแขงขันทางการคา (Competitor)   ในตัวของ
สารสนเทศเองนั้นจะมีลักษณะคลายกับ ทรัพยากรในเหมืองแรที่เราจะขุดออกมาเพื่อใชงาน ทั้งนี้
เพราะการดําเนินงานในสวนที่เปนการประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing) นั้นไม
เพียงพอในการนําไปใชงาน เพราะการประมวลผลธุรกรรมเปรียบเสมือนการนําแคเปลือกนอก
ของสารสนเทศไปใชเทานัน้ โดยไมสามารถดึงสวนที่สําคัญที่อยูภายในออกมาใชประโยชนได  
 พื้นฐานของ Data mining จะประกอบดวย 

1. การจัดเก็บขอมูลขนาดมหาศาล ( Massive Database) 
2. การประมวลผลที่มีสมรรถนะสูงในลักษณะ Parallel  Processing  
3. การเลือกใช Algorithms ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2   เทคนิคท่ีนํามาใชในเรื่องของ Data Mining 
 เทคนิคตางๆจะชวยใหเราสามารถนําไปทํานาย แนวโนมที่จะเกดิในอนาคต   หรือนําไป
คาดเดาพฤติกรรมของผูบริโภคสินคาได  เทคนิคที่นํามาใชในเรื่อง Data Mining ประกอบดวย 

• Creation of classification and prediction models 

• Discovery of association and sequential patterns in large databases . 

• Segmentation of databases into groups of related records . 

• Discovery of similar pattern of behavior within special time sequence . 
ผูชํานาญในดานระบบสนับสนุนการตัดสนิใจไดนําเทคนิคตอไปนี้มาชวยในการพฒันา 

เร่ืองของ Data mining อันประกอบดวย 

• Artificial Neural Network ซ่ีงนับเปนตวัแบบคาดการแบบไมเชิงเสน (Non 
linear  predictive models)  ซ่ึงมีลักษณะคลายกับกลไกเสนประสาททาง      
ชีววิทยา  

• Decision Tree : Classification And Regression Tree (CART)   และ Chi 
Square And Interaction Detection  (CHAID) 

• Genetic Algorithms  :  Optimization Technique โดยใชแนวคิดเลียนแบบ
พันธุกรรมทางชีววิทยา 
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• Nearest Neighbor Method : ซ่ึงเปนเทคนิคทําการจําแนก  แตละ
ระเบียนขอมูล (record) ในแตละกลุม (data set )  โดยใหภายใน กลุมเดียวกัน
มีลักษณะคลายกัน และในตางกลุมจะมีลักษณะแตกตางกัน 

• Rule Induction เปนการจําแนกขอมูล โดยใชกฏเกณฑ (If  Then Rule ) โดย
ใชพื้นฐานของวิชาสถิติในการวิเคราะหเพือ่หานัยความแตกตางในการนํามา 
สรางเปนกฎ      

  
2.2   เทคนิคท่ีนํามาใชในเรื่องของการสรางแบบจําลอง (Simulation) 

แนวทางการจาํลองแบบจะเริ่มจากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของระบบ (Behavior) โดย
ศึกษาธรรมชาติการเกิดขึ้นของเหตุการณ ศึกษาการวัดคาของเหตกุารณ โดยขอมูลรายละเอียด
เหลานี้จะนํามาสรางเปนตัวแบบซึ่งเรียกวา การทํา modeling โดยกระบวนการนี้ไมจําเปนตองเปน
ดําเนินถอดทกุๆรายละเอียดของระบบออกมาจากทั้งหมด โดยที่ส่ิงทีไดจากการศึกษาจะ
ประกอบดวยสารสําคัญที่เรียกวา Context และมีรายละเอียดที่อาจเปนวัตถุ (Object) ซ่ึงแสดงเปน
สัญลักษณรวมทั้งวิธีปฏิบัติการ (operation) ครบทั้งระบบ สวนการที่เราจะถอดตัวแบบครบถวน
หรือไม จะตองมีการตรวจสอบตัว Model อีกครั้งหนึ่งกอน 

 กระบวนการทดลองกับ Model เรียกวาการจําลองแบบ (Simulation) โดยหลักเบื้องตนแลว 
Simulation ก็คือการศึกษายทุธวิธี (strategy) วาใชไดดีหรือไม ถาหาก model ที่ศึกษานั้นสามารถใช
แทนระบบจริงไดอยางเหมาะสม ตลอดจนมีความสามารถที่ยืดหยุนไดดีแลวก็นาจะใชประเมินและ
เปรียบเทียบยทุธวิธีตางๆของระบบได 

2.2.1 นิยาม 
ระบบ (System)   อาจจะอูในรูปธรรม หรือ นามธรรมก็ได โดยทัว่ไปเรามักจะเขาใจใน

รูปแบบที่เปนรูปธรรม โดยระบบอาจจะมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ตัวอยางเชนระบบการ
คมนาคมจะประกอบไปดวยองคประกอบที่ปฏิบัติงานสืบเนื่องกันมารวมทั้งทรัพยกรของระบบที่
ทําใหเกดิกจิกรรม เชนบริเวณทาเรือประกอบไปดวยทาเทียบเรือ ปนจั่น จุดเชื่อมทางคมนาคมอื่น
กับทางรถไฟ ถนน เรือ คลังสินคา และผูโดยสาร แปลวาบริเวณทาเรอืจึงประกอบไปดวยคนและ
วัตถุที่จําเปนตอการใชงาน 
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  ระบบยอย (Subsystem)   
คือสวนหนึ่งของระบบ อาจเปนสวนอิสระหรือเชื่อมโยงกันกับสวนอื่นของระบบยอยก็

ได แตโดยปกติระบบยอยเหลานั้นมักจะมคีวามสัมพันธกันและรวมกนัเปนระบบใหญ ตัวอยางเชน
ทาเทียบเรือเปนสวนหนึ่งของระบบ เราสามารถศึกษาเฉพาะจุดนี้โดยอิสระก็ได ความจริงแลวคําวา
ระบบก็คือ Subsystem ของจักรวาลอีกตอหนึ่ง ดังนั้นอะไรคือระบบอะไรคือระบบยอยจึงแลวแต
ประเด็นทีจ่ะศกึษา พฤตกิรรมของระบบเปนสิ่งที่เกิดจากความสัมพนัธภายในระหวางระบบยอย 
และความสัมพันธภายนอกกับสิ่งแวดลอมนอกตัวระบบ 

แบบจําลอง (Model)  คือตัวแทนของระบบ องคประกอบทีตองมีใน แบบจําลอง ก็คือ
ความสามารถในการอธิบายระบบ ไดอยางครบถวน นัน่หมายความวาพฤติกรรมของ แบบจําลอง 
จะตองพยากรณพฤติกรรมของระบบไดอยางสมเหตุสมผลนอกจากนี้คณุลักษณะของ แบบจําลอง 
จะตองสอดคลองกับคุณลักษณะบางสวนของระบบที่ แบบจําลอง ไปถายทอดมา 

ภาพที่ 2.1 จะแสดงใหเห็นสังกัป(Concept)  ของ แบบจาํลอง รูปรางของ แบบจําลอง ไม
จําเปนตองเหมือนรูปรางของระบบ แตเปนสิ่งที่ทําใหดูงายขึ้น คือทําใหเห็นภาพสิ่งที่ไมรูจักให
ออกมาเปนภาพที่ดูรูเร่ือง  พารามิเตอรที่ใชแสดงลักษณะ(character  หรือ  attribute)  ของระบบและ 
แบบจําลอง ตางคนตางมี input และ output ของระบบจะตองปรากฏใน แบบจําลอง โดยเฉพาะ 
input ตองสอดคลองกันแต output ไมจําเปนตองสอดคลองกัน ดังนัน้ output จาก แบบจําลอง จึง
อาจมาใชอนุมานสู output ของระบบได 

System

(real  problem)
model

Parameter

(เชน  expected

value  ของเวลามา

ของ  ลูกคา)

input

output

สอดคลองกัน

อนุมาน

input

output

         ภาพที่ 2.1  รูปบแบบจําลองแนวคิดของระบบ 
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2.2.2 Simulation   คือเทคนคิในการสรางและทดลองใช แบบจําลอง ของตัวระบบจร 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของระบบ  ทั้งนี้จะตองไมฝนกับสภาวะแวดลอมของระบบ 

เราจัดวา Simulation เปนศิลป (Soft Science) ทั้งนี้เพราะผลการศึกษาจะถูกตองเพียงใด
ขึ้นอยูกับทกัษะของผูออกแบบ แบบจําลอง ยังไมมีวิธีการทางวิทยาศาสตรใดมายนืยันความถูกตอง
เหมาะสมของกระบวนการจาํลองแบบกอนที่จะถูกนําไปทดลองใชเพยีงแตเรากลับดูวา แบบจําลอง 
ถูกตองหรือไมจากความสอดคลองตองกันของ output ที่ไดกับ output ที่ทราบแลวจากระบบจริง 
และหากระบบนั้นเปนเรื่องใหม ผลจาก แบบจําลอง ก็จะใชเปนแนวทางสรางขอมูลเทียมไวสําหรับ
ตรวจสอบใหแกระบบจริง 

ในงาน Simulation บางงานอาจมีบาง Subsystem ที่เรารูจักรูปแบบและพฤติกรรม
กันมาดแีลวหรือเปน Subsystem ที่อาศัย Mathematical Analysis หาคาํตอบไดโดยตรง ดังนี้เราก็ไม
ตองทดลองมากนักกับ Subsystem นั้น แบบจําลองมีอยูหลายรูปแบบ เราสามารถแบงประเภทของ 
แบบจําลองไดดังนี ้

o แบบจําลองเชงิกายภาพ (Physical Model)  ซ่ึงเปนแบบจาํลองที่สัมผัสได 
เชนแบบจําลองรถยนต  แบบจําลองอุโมงใตดิน  

o แบบจําลองเชงิจินตนาการ (Abstract Model)  ซ่ึงมนุษยตองใชมโนทศัน 
ในการทําความเขาใจ เชนสตูรน้ํามัน  แผนการทํางบประมาณ   
กลยุทธการตลาด 

ตัวอยาง  แบบจําลองเชิงกายภาพและประโยชนในการใชงาน 
Flight Simulator 

ประโยชน  ใชฝกนักบิน  โดยมุงฝกการปฏิบัติงานขับเครื่องบินและแกปญหาอัน
เปนเหตุฉกุเฉนิ 

ระบบจริง  เครื่องบิน 
แบบจําลอง  เปนหองตั้งบนพื้นดนิ  ถอดแบบหนาปดและอุปกรณการบินมา
ทั้งหมด 
ขอดี  สภาพทีน่ากลัวระหวางนั้นสามารถจําลองออกมาได  แตปลอดภยักับนกับิน 
และอาจถือไดวานี่คือความเปนไปไดอยางเดียวของงานฝกบิน 
 

CT487                                                                                                                                         35 



ขอเสีย  ไมใชสภาพจริงและไมบีบคั้นผูฝกบินเหมือนบนิจริง 
แผนการบนิ 

ประโยชน  เปนการเตรียมการเพื่อเดินทาง 
ระบบจริง  เครื่องบิน  นักบนิ  สภาพอากาศ 
แบบจําลอง  งานเล็กลง  ภาพพื้นผิวโลก  การพยากรณอากาศ 
ขอดี  ชวยใหนักบินทราบเวลาและสถานที่เพื่อจะไดเดนิทางไดถูกตองบรรลุผล 
 

ตัวอยาง  แบบจําลองเชิงจินตนาการและประโยชนในการใชงาน 
งบประมาณ 

ประโยชน  เพือ่วางแผนการใชเงิน 
System  เงินในธนาคาร  เงินกู  เงินรับอื่นๆ  เงินจายในระยะเวลาหนึ่ง 
แบบจําลอง  statement ของเงินทุนหมนุเวยีน 
ขอดี  ทําใหสามารถเปรียบเทียบการหมุนเวยีนของเงนิไดตลอดทําใหนํามาปรับ
นโยบายการเงนิไดตามความคิดนั้น 

สูตรเคมี 
ประโยชน เพือ่พยากรณหรือคํานวณสวนผสมสําหรับผลิตสาร 
System   โรงงาน สวนผสม แหลงพลังงาน 
แบบจําลอง สูตรเคมี 
ขอดี ใชหาสวนผสมและแหลง 
ขอเสีย ผลจากงานจริงและจากที่ทดลองกบัสมการอาจแตกตางกันในระดับ
โมเลกุล 

2.3 การใช แบบจําลอง 
ภายหลังที่เราพัฒนา แบบจาํลอง มาไดแลว เราจะตองทดลองใช แบบจําลอง เพื่อ

นําเอา Output มาเปนขอมูลสําหรับศึกษาพฤติกรรมของระบบ ถาความสัมพันธระหวาง
สวนประกอบของ แบบจําลอง เปนสิ่งที่ทราบไดและสามารถนิยามไดในรูปทางคณิตศาสตร 
สามารถคํานวณหาคาผลสนองได กรณีเชนนี้เราควรใช mathematical analysis เปนเครื่องมือ แตถา
หากเราไมอาจกําหนดความสัมพันธเปนรูปแบบทางคณติศาสตรได หรือ systemมีความซับซอน 
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มาก หรือผลตอบสนองมีลักษณะที่อาศัยตวัแปรสุม กรณนีี้ เราควรใช Simulation เปนเครื่องมือ 
เรามีหนทางพจิารณาอีกแนวทางหนึ่งวาควรใชวิธีการใดกับ แบบจําลอง นั้นคือพิจารณา

วาระบบ และ แบบจําลอง มีลักษณะเปน deterministic process หรือวาเปน stochastic process คําวา
กระบวนการกาํหนดคา (deterministic process)หมายความวาเมื่อกําหนดคา input ใหเรายอมไดรับ
คา output เชน y=x2 เมื่อกาํหนดคาใหแก x เรายอมไดรับ output คือคา y สวนคําวา stochastic 
process เปนเรื่องของงานที่เกี่ยวของกับตัวแปรสุม โดยเรามุงทราบ statistical distribution ของ 
output ภายหลังเมื่อไดใส input จํานวนมากแก process เหตุที่ system มีลักษณะเชนนี ้ (คือเปน 
process แบบกาํหนดคาไดแบบสุม) แบบจาํลอง ก็ยอมเปนไปในทํานองเดียวกันและพบวา 

 
1. ถาทั้ง System และ แบบจําลอง เปน deterministic process ใหแกปญหาดวย analytical 

method 
2. ถา System เปน deterministic และ แบบจําลอง เปน stochastic ใหแกปญหาดวย 

stochastic process 
3. ถา System เปน stochastic process และ แบบจําลอง เปน  deterministic ใหแกปญหา

โดยอาศัย stochastic process (เชนการสรางเลขสุม 
4. ถาทั้ง System และ แบบจําลอง เปน stochastic ดวยกันใหแกปญหาดวยวิธี Simulation 

เชนในปญหา (System) ตอไปนี้จะเห็นไดวาองคประกอบตางๆเปนตัวแปรสุมแสดงวา
ระบบนี้เปน stochastic 

 
ระบบ ตัวแปรสุม 
Inventory demand, lead time 
replacement  life time , break down  
real time  system  traffic (เชนขาวสารจากเทอรมินัล) 
traffic arrival speed 
business การตัดสินใจของผูเกี่ยวของปจจัยอ่ืนๆ 
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ขอมูลของตัวแปรสุมเราอาจใชขอมูลจริงทั้งหมด (ถามี) หรือสรางขอมูลเทียม
ขึ้นมาโดยอาศยัหลักการสรางเลขสุม จากนั้นจึงดําเนนิการทดลองไปเรื่อยๆโดยตองคอยเช็คดู
ตลอดเวลาวาเมื่อ input แปรเปลี่ยนไปเพยีงเล็กนอย output แปรเปลี่ยนไปอยางวูบวาบหรือไม ถา
วูบวาบหรือผันแปรมากแสดงวา แบบจําลอง ยังมีปญหา 

ประโยชนของ แบบจําลอง 
หนาที่สําคัญที่สุดของ Simulation กค็ือการคาดคะเน (prediction) โดยมี

จุดประสงคของการทดลองเพื่อตอบคําถามวา “จะมอีะไรเกดิขึ้นถาหากวา………” ขอดีที่
มองเห็นไดชัดของ แบบจําลอง คือ 

1. ความคลองตัวไมติดขัดกับความซับซอนตางๆหมายความวา ถาใน System ประสบ
ปญหาทางคณติศาสตรที่ยุงยาก หรือตองเกีย่วของกับตวัแปรสุมที่มีการแจกแจงที่เรา
ไมรูจักหรือมิใชแบบมาตราฐาน กรณนีี้การทดลองกับ แบบจําลอง ยอมทําไดตามวิธีที่
เรียกวา Simulation  

2 Simulation มีธรรมชาติเปดกวาง คือยอมใหตัวแปรทุกตวัใน  แบบจําลอง เขามามี  
บทบาท  เหตุนี้ในระหวางพัฒนา แบบจําลอง เราอาจไดทราบความรูใหม เชน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทําใหเรามีความเขาใจในปญหาของระบบไดลึกซ้ึงขั้น
การพัฒนา แบบจําลอง ก็ไดผลดีคือ แบบจําลอง แทนระบบไดดีขึ้น 

3 Simulation สามารถประยุกตใชเพื่อพัฒนาระบบใหมขึน้มาใชโดย แบบจําลอง จะถูก
ทดลองไปเพื่อดูพฤติกรรมของระบบ (system performance) ภายใตเงือ่นไข อุปกรณ  
วิธีปฏิบัติงาน  ที่แปรไปทําใหเราตัดสินใจแกปญหานั้นๆไดถูกตอง 

4 ในระหวางใชงานระบบ Simulation สามารถใชทดสอบวาเราสามารถปรับเปลี่ยน
อะไรไดบางโดยไมกระทบการทํางานของระบบ  กรณีนี้ขอมูลที่ใชทดสอบมักเปน
ขอมูลจริงของระบบมักไมใชขอมูลที่พยากรณขึ้นมา  ดังนี้ Simulation จึงเปน dynamic 
part ของระบบ 

5 Simulation สามารถใชฝกการตัดสินใจของคน  เชนในทางธุรกิจ  นักธุรกิจจะตอง
ตัดสินใจในปญหาตางๆ  เรากําหนดปญหาใหนักธุรกจิตัดสินใจ  จากนั้นก็จําลอง
พฤติกรรมของ economic system ขึ้นมาตามแนวทีน่ักธุรกิจตัดสินใจไป  เราก็จะทราบ 
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ผลวาการตัดสินใจนัน้ถูกผิดเพียงใด  ทั้งสามารถเปรียบเทียบยุทธวิธีตางๆพรอมทั้งแสดง
ใหเห็นอันตรายของแตละยุทธวิธีใหเห็นได ในทางการทหาร  เราจะกาํหนดยุทธวิธีตางๆ
ขึ้นมาเพื่อจะไดนําไปปฏิบัต ิ Simulation จะชวยพยากรณใหเห็นผลลพัธของแตละยทุธวิธี
ซ่ึงมีผลใหทางทหารปรับเปลี่ยนยุทธวิธีไปไดใหม 

 
2.4 สรุปแนวคดิเก่ียวกับ Simulation 

ในการพัฒนา แบบจําลอง เพื่อนําไปทดลองใช  เราจะแบง System ออกเปน  Subsystem  
ตางๆที่เกี่ยวเนือ่งกัน  แตละ Subsystem จะประกอบไปดวย element ที่เกี่ยวเนื่องกนั element เหลานี้
ตางก็มีพฤติกรรมที่เปน dynamic 

ความจําเปนของเราในขั้นพฒันา แบบจําลอง ขั้นแรกสุดคือนิยามความเกีย่วเนือ่งกัน
ระหวาง Subsystem  จากนี้จึงจะมองเหน็พฤติกรรมของ  System เพราะพฤติกรรมของ system 
ขึ้นอยูกับพฤตกิรรมของ subsystem และสภาวะแวดลอมที่ system ดํารงอยู  ภาพตอไปนี้แสดงให
เห็นกระบวนการสรางโครงสรางเพื่อนําไปสูการทดลองจําลองแบบ 
 

Simulation

สราง model ของ System

System

subsystem

element

relationship
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2.4.1 ขั้นตอนการจําลองแบบ 
1) Simulation เปนกระบวนการทําซํ้า (iteration process) ซ่ึงแตละรอบก็จะใหคาพารามิเตอร

ออกมา เราจะตองนํา output มาวิเคราะหเพื่อหาทางปรับปรุงยุทธวิธี  ซ่ึงอาจเปนการ
กําหนดกอนหลังใหแกวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑตางๆเสียใหม  แปลวาในแตละขั้นแตละ
ตอนเราก็จะคอยๆไดรับความรูเกี่ยวกับ System เพิ่มขึ้นจนกระทั่งไดขอมูลเพียงพอที่จะ
แนะนําเกีย่วกบั System ได 

สราง model

กําหนดยุทธวิธี

Simulation

วิเคราะห/ประเมินผล/วิเคราะหผลลัพธ

จุใจหรือยัง

รายงาน

model นาพอใจ

ปรับปรุงยุทธวิธี

ปรับปรุง model

 เพิ่ม/ลด ตัวแปร

เปลี่ยนพารามิเตอร

N

Y

N

Y

เริ่ม

เลิก

 
ภาพที่ 2.2  การดําเนินการจําลองระบบ 

 
 
 
 
40                                                                                                                                    CT487 



2) การจําลองแบบโดยปกติมิไดใชสําหรับหา optimal solution เปนแตเพียงวานักจําลอง
แบบกําหนดทางเลือกตางๆขึ้นมาแลวเลือกเอาทางเลือกที่ best performance ในทาง
กลับกัน math programming แบบตางๆ  เชน  LP สามารถให optimal solution ที่ 
unique ได(จุดออนคือวิธีนี้เปน static สําหรับแตละ input)  ขอนี้ไมแปลวา Simulation 
ไมดีเทากับ LP หรือวิธีอ่ืน  เพียงแตวาถาไมมีวิธีเฉพาะไวใชวิธี Simulation จะเปนวธีิ
ที่ดีเยีย่ม 

3) งาน simulation เปนงานทีต่องการทักษะของผูแกปญหามากกวาการแกปญหาโดยวิธี
อ่ืน  ขอใหสังเกตวาในปญหาหนึ่งยอมมีคําตอบอยูมากมาย  เซต A คือเซตของคําตอบ

ที่เปนไปไดทั้งหมด  เซต B คือเซตคําตอบที่ไดมาโดยวิธี simulation  

A B

x x x
x

 
เมื่อจําลองแบบเสร็จเราจะเลอืกคําตอบจากเซต B โดยเลือกเอาคําตอบที่ดีที่สุด ปญหาคือคําตอบใน
เซต B จุดใดเปนจุดในพวกที่เปน optimal solution วธีิการเพื่อใหเกดิจุดนีก้็คือคอยๆทดลองและ
วิเคราะหผลลัพธไปคอยหาความรูไปเมื่อมีความรูมากขึน้ๆเรายอมมีโอกาสไดคําตอบที่เปน optimal 
solution จุดนีจ้ึงเปนเครื่องยนืยันวา Simulation เปนศิลปมิใชศาสตร 
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2.4.2 ขอจํากัดและปญหา 
ความยากของ Simulation ปรากฏอยูในตวัของมัน โดยเฉพาะคือการใช ดังนัน้หากมี 

analytical method ใชอยูแลวหรือใชได กใ็หใช Analytical Method แปลวาใหใชวิธี Simulation เมื่อ
ไมมีวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
                 ความยากที่แฝงอยูใน Simulation ปรากฏดังนี้ ส่ิงเหลานี้ตองเปนสิ่งที่เราคํานึงถึง 
เสมอเมื่อจะใชวิธี Simulation  

1) Simulation อาจไมใหคําตอบที่เหมาะ (optimal)  เราตองพิจารณากรณีนัน้วาพงึใชวิธี 
Simulation หรือไมและตองพิจารณากลั่นกรอง แบบจําลอง ใหรอบคอบ  คุณภาพของคําตอบ
อยูที่การเลือกกรณีศึกษาและเราจะตองมีความรูหรือรูจักปญหา (ระบบ) นั้นดีพอควรจึงจะ
พิจารณาได 
2) ความถูกตองของคําตอบอาจคาดคะเนไมได สาเหตุ เพราะ Simulation  เปนงานที่เกีย่วของ
กับตัวแปรสุม  ซ่ึงเปนตัวกําหนด input  และเราอาจใช input จํานวนจาํกัด  ถาเพิ่ม input ความ
ถูกตองอาจสูงขึ้น (ชวงเชื่อมั่นแคบลง) เราจะเสียเวลาคอมพิวเตอรมากขึ้น  คาใชจายสูงขึ้น 
3) การวัด Validation ของ แบบจําลอง ที่ซับซอนทําไดยาก  โดยเฉพาะในขัน้วางแผน  แม
โปรแกรมจะถกูตองก็ไมอาจคุมครอง แบบจําลอง ใหพนจากความเปนของเกไดถา 
แบบจําลอง นัน้ไมใชตวัแทนของ System 
4) Simulation ใชเวลาคอมพิวเตอรมากจึงเปนวิธีที่คอนขางแพง  เราอาจชวยไดดวยลดราคา
คอมพิวเตอรดวยวิธีตางๆ เชน  Variance Reduction  แตวิธีดังกลาวกลับเพิ่มความซับซอนของ 
แบบจําลอง 
5) ผลของ Simulation โดยมากจะม ีAuto Correlation เราจึงตองวิเคราะหและประเมนิผลลัพธ
อยางระมัดระวัง  วิธีการที่จะเผชิญปญหานี้ก็คืออาจเปนวา 

o เราวางแผนหรือกําจัด Auto Correlation  เสียแตเร่ิม หรือ  
o การนํา Auto Correlation ไปใชประโยชน 
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แบบฝกหัดที่ 2 
 

1. จงอธิบายความหมาของระบบ 
2. ระบบเชิงกายภาพคืออะไร  
3. ระบบธุรกิจจัดเปนระบบในเชิงอะไร 
4. สถานการณแบบใดที่เราจะใชวิธีการจําลองระบบ 
5. ขอดี ขอสัยของการจําลองระบบคืออะไร 
6. จงอธิบายความแตกตางระหวางการใช Analytic  Analysis กัยการ Simulate 
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