
MBA ธรรมศาสตรชนะเลิศการแขงขัน MIT Sloan Operations Management Competition 2016 

 

นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร (TBS) 4 คน คือ นายธงชัย นิมิตรภักดี

กุล, นายเกรียงไกร กังวาฬไพรสรรค, นายธนกฤต 

พัฒนกิจเจริญ และนายภานุพงศ แตงอักษร ทีม 

TBSGravity ไดควารางวัลชนะเลิศการแขงขัน MIT 

Sloan Operations Management Competition 

2016 (12th Annual MIT Ops Sim Com) ซึ่งจัดโดย 

MIT Sloan School of Management การแขงขัน

ครั้งนี้มีผู เขาแขงขันท่ีมาจาก MBA ชั้นนําทั่วโลก

ทั้งหมด 198 ทีม และทีม MBA ธรรมศาสตรไดรับ

เงนิรางวัลมูลคา 3,500 เหรียญสหรัฐ  

การแขงขันดานการบริหารปฏิบัติการครั้งนี้ใชเกม

จําลองบริหารโรงงาน Littlefield Technology ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Responsive Technologies โดยผูเขาแขงขันในแตละทมีถูก

สมมติวาเปนผูจัดการโรงงาน ที่จะตองบริหารกิจการใหสามารถตอบสนองความตองการลูกคาที่มีความผันผวนสูง โดยอาศัยความรู

จากการศึกษาในหลักสูตร เชน การพยากรณยอดขาย การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับงาน การบริหารแถวคอย การจัดการ

สินคาคงคลัง และตัดสินใจรับคําสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดจากลูกคาเพื่อใหไดรายไดสูงที่สุด ผูชนะในการแขงขันครั้งนี้คือผูที่มีเงินสด

สูงสุดจากการบริหารโรงงานในชวงเวลา 72 ชั่วโมงในการแขงขัน 

ทีม TBSGravity จาก MBA ธรรมศาสตร ที่ชนะเลิศในการแขงขันครั้งนี้ มีเงินสดสูงท่ีสุดโดยจบที่ $2,358,129 ในขณะที่ลําดับสอง

นั้ น ม า จ า ก  Rotman School of Management - 

University of Toronto และลําดับสามคือ University 

of Chicago – Booth ใ น ข ณ ะ ท่ี อี ก  2 ที ม จ า ก

ธรรมศาสตรเชนกัน คือ TBSRanger58 ไดลําดับที่ 21 

และ TBSRedeem จบในลําดับที่ 29 จากการแขงขัน 

โดยที่ทีมท่ีเขารวมแขงขันในปนี้มาจากหลากหลาย

มหาวิทยาลัย อาทิ London Business School, Kellogg 

School of Management, Georgia Institute of 

Technology, Texas A&M University, University of 

Michigan – Ross, University of California Berkley, 

Yale University เปนตน 



เกมจําลอง Littlefield Technology นี้ พัฒนาโดยอดีตอาจารยมหาวิทยาลัย Stanford 2 ทาน คือ Sunil Kumar และ Samuel 

Wood เพ่ือใชในการเรียนการสอนในขณะนั้น และในปจจุบัน เกมนี้ไดแพรหลายไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจชั้นนําของโลกมากมาย 

สวน MBA ธรรมศาสตรเอง ก็ไดใชเกมนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร โดยจัดการสอนในรายวิชา การจัดการปฏิบัติการ (Operations 

Management) มาตั้งแตป 2552 

การแขงขันครั้งนี้ อ.กฤษณ ปทมะโรจน ที่ปรึกษาของทีม ไดกลาวชื่นชมนักศึกษาไววา “ผมดีใจอยางมากที่เห็นนักศึกษาของเรา

ชนะในการแขงขันระดับโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงที่พวกเขาพิสูจนไดวาสามารถนําความรู และเครื่องมือวิเคราะหเชิงปริมาณจากใน

ชั้นเรียน ไปใชในการแขงขันระดับโลกไดอยางดีเยี่ยม”และสวนตอไปนี้เปนจะเปนบทสัมภาษณ ทีม TBSGravity เก่ียวกับชัยชนะ

ระดับโลกในครั้งนี้ 

ภาณุพงศ หนึ่งในทีมผูชนะกลาววา "เหตุผลที่เขารวมแขงขันนั้น เนื่องจากในวิชา Operations Management อ.กฤษณ ปทมะ

โรจน ไดนํา Little Field มาใช จําลอง

ปจจัยที่ สํ าคัญตา งๆ ใน Operations 

Management เพื่อใชทดสอบความรูของ

นักศึกษาในการบริหารการจัดการใน

สถานการณแตกตาง และแนะนําพวกเรา

ถึงโอกาสเขารวมแขงขันกับมหาวิทยาลัย

ตางๆ ที่มีชื่อเสียงท่ัวโลก ทําใหพวกเรา

เกิดแรงบันดาลใจ และมีความทาทายที่จะ

ทดสอบความรูความสามารถ และครั้ง

หนึ่งหากเปนไปได ตองการใหชื่อของ TBS 

ไปเปนท่ีรูจักและปรากฏในเวทีระดับโลก 

เพื่อสงตอแรงบันดาลใจให MBA รุนตอๆ 

ไป ดังท่ีเราเคยไดรับมา ทั้งนี้ยังเพื่อตอบแทนความรูและโอกาสดีๆ ที่ MBA มอบใหพวกเรา" 

  

การเตรียมตัวถือเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ธงชัย หัวใจสําคัญคนหน่ึงของทีมไดอธิบายเสริมใหฟงถึงชวงเวลาในการเตรียมการแขงขันวา 

“พวกเราเตรียมตัวโดยมีการศึกษาโจทยจากปที่ผานๆ มา ประกอบกับขอมูลจากอาจารยและรุนพ่ีที่เคยแขงขันรายการนี้ ซึ่ง

โดยทั่วไปในแตละปจะใหโจทยพรอมขอมูลตัวอยางลวงหนากอนการแขงขัน 1 วัน และใหขอมูลจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน

เริ่มเกม 1 ช่ัวโมง กอนการแขงขัน พวกเราประชุมเพ่ือวางแผนการทํางานซึ่งการพยากรณคําสั่งซื้อเปนสิ่งที่มีความทาทายมากที่สุด

สําหรับโจทยปนี้ พวกเราใชวิธีการตางๆ ทางคณิตศาสตร เชน Linear Regression, การหา interval mean, การหา moving 

average เพื่อพยากรณคําสั่งซื้อโดยปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในเกม และรวมถึงการใชความรูจาก Operations 

Management เชน Scheduling, Economic Order Quantity, Reorder point ที่ไดเรียนมาจากคลาสเรียนของเรา โดยพวกเรา



ยังรวมกันคิดและพิจารณาแนวทางที่เปนไปไดทั้งหมด เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่ทําใหการดําเนินงานในโรงงานเกิดผลกําไรมาก

ที่สุด” 

กอนการแขงขันถือเปนชวงเวลาสําคัญ ธนกฤต ไดพูดถึงสถานการณที่นาตื่นเตนนี้ไววา “การแขงขันเริ่มตนเวลา 01.00 น. ของ

วันที่ 8 เมษายน 2559 โดย simulation game นี้พวกเราจะตองบริหารโรงงานในเกมเปนเวลา 360 วัน ซึ่ง 1 วันในเกมเทากับ

เวลา 12 นาทีในโลกความเปนจริง เทากับจะใชเวลาแขงขันทั้งหมด 72 ช่ัวโมงติดตอกัน เกมจะจบวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 

01.00 น. ความยากของเกมอยูที่พวกเราจะไดรับขอมูลทุกๆ 12 นาทีตลอดทั้ง 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 3 คืน เพ่ือตัดสินใจซื้อ

เครื่องจักร วัตถุดิบ และวางแผนการบริหารโรงงาน ชวงเริ่มตนแขงขันพวกเราตื่นเตนมาก พวกเรากังวลวาสิ่งที่พวกเราวางแผนและ

คาดการณไวจะถูกตองหรือไม ซึ่งผลลัพธในชวงแรกก็เปนไปไดดีตามการคาดการณของพวกเรา” 

เกรียงไกร กลาวเสริมอีกวา “อุปสรรคสําหรับเราของเกมนี้อีกเรื่องหนึ่งคือ Time zone ที่แตกตางกันในแตละประเทศ โดยเวลา

ของเกมจะเริ่มตนโดยใชเวลาทางฝงทวีปอเมริกาเปนหลัก และเนื่องจากเปนเกมที่เลนตอเนื่องตลอด 72 ชั่วโมง การบริหารจัดการ

เวลาเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางมาก พวกเราตองแบงเวลากันดูแลโรงงาน ทํางาน พรอมทั้งพักผอน ในเรื่องหนาที่การทํางานก็เชนกัน 

พวกเราแบงหนาที่การทํางานกันอยางชัดเจนตามความถนัดของแตละคน เพ่ือใหการตัดสินใจตางๆ มีความรวดเร็วกับขอมูลที่

เปลี่ยนแปลงทุกๆ 12 นาที  ในบางเรื่ องที่

ตองการการตัดสินใจรวมกัน พวกเรารวมกันคิด 

รับฟ ง เหตุผลของกันและกัน และร วมกัน

ตั ด สิ น ใ จ ใ น ป ร ะ เ ด็ น สํ า คั ญ ซึ่ ง ส า ม า ร ถ

เปลี่ยนแปลงผลลัพธของเกมใหกาวนําทีมอื่นได

อยางรวดเร็ว ซึ่งเราคิดวาการมี Team work ที่

ดี การแบงหนาที่การทํางานอยางชัดเจนรวมถึง

รวมกันตัดสินใจในประเด็นสําคัญ และใหความ

ไววางใจเช่ือใจในเพื่อนรวมทีม ถือเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหเราสามารถประสบความสําเร็จได

อยางท่ีเกิดขึ้น” 

แมวาจะมีการเตรียมพรอมอยางดี แต ธงชัย ก็ชี้ถึงจุดที่เกือบเพลี่ยงพล้ําวา “ชวงทายเกม พวกเรามีจุดที่ตัดสินใจและบริหารงาน

ผิดพลาด จนถูกทีมคูแขงแซงนําขึ้นไปได แตพวกเราก็ไมยอมแพปรับเปลี่ยนแผนจนสามารถพลิกกลับมาชนะไดในชวงทายเกม ซึ่ง

ถาใครที่ติดตามการแขงขันในปนี้ จะเห็นวาเปนการแขงขันท่ีสนุก ตื่นเตน และสูสีเปนอยางมาก พวกเราคิดวาการแขงขันในปนี้เปน

การแขงขันที่ดีปหนึ่งของรายการนี้เลยทีเดียว” 

ภาณุพงศ ไดกลาวถึงประสบการณสําคัญจากการแขงขันครั้งนี้ไววา “จากทั้งหมดนี้ประสบการณการแขงขัน operations เกม

ระดับโลก ทําใหรูวาความรูที่เราไดเรียนรูจากอาจารยกฤษณ ปทมะโรจน รศ.ดร.นภดล รมโพธิ์ ผศ.เอกรินทร ยลระบิล รวมถึง

คณาจารยทุกทานใน TBS สามารถนําไปใชไดจริง และสามารถแขงขันกับทีมมหาวิทยาลัยช้ันนําทั่วโลกได มันเปนสิ่งที่สรางความ



เชื่อมั่นวาการเรียนการสอนของ TBS มีมาตรฐานที่ดี และการประสบความสําเร็จในรายการแขงขันที่ใหญระดับนี้ชวยสรางความ

เช่ือมั่นใหพวกเราในการท่ีจะทําสิ่งอ่ืนๆ ใหประสบความสําเร็จเชนกัน” 

“เรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งท่ีพวกเราไดรับคือการที่พวกเราสามารถสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย มันเปนเรื่องที่เชื่อมโยงกับ

เหตุผลที่พวกเรามาเขาแขงขันในรายการนี้ พวกเราตองการใหช่ือของมหาวิทยาลัยของพวกเราเปนที่รูจัก ชัยชนะในครั้งนี้เปนชัย

ชนะที่ทําใหช่ือของมหาวิทยาลัยจะยังคงอยูในรายชื่อผูชนะการแขงขันของรายการ Operations Simulation Competition ของ

ป 2016 ตลอดไป มันเปนเรื่องที่นาเหลือเช่ือและไมใชเรื่องที่งาย และประสบการณครั้งนี้เปนประสบการณท่ีมีคากับพวกเรามากซึ่ง

ไมอาจจะมีสิ่งใดมาทดแทนได และเรารูสึกภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเราไดทําไปเปนอยางมาก” 

ธงชัย ไดกลาวยํ้าไววา “สิ่งตอไปที่พวกเราจะทําตอคือตอยอดบรรยากาศความสําเร็จนี้ใหกับ TBS พวกเราวางแผนที่จะสงมอบ

ความรูใหกับนักศึกษารุนตอไป เพื่อที่จะไดเปนหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาจะสามารถทาทายและพิสูจนความสามารถของตนเอง และ

ใชเวลาในชวงที่เรียนใน TBS ใหเกิดประโยชน พวกเราอยากใหเกิด community ภายใน TBS ที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดาน 

Operations และดานอ่ืนๆ เพ่ือใหนักศึกษา TBS มีความรูท่ีสามารถนําไปใชไดจริง และสามารถสรางคุณคาเพิ่มเพื่อนําไปพัฒนา

ประเทศไดอยางย่ังยืนตอไป” 

ชวงสุดทาย ทางทีมผูชนะเลิศไดสรุปทิ้งทายไววา “ความสําเร็จครั้งนี้ของพวกเรานั้นมาจากความชวยเหลือของบุคคลและหนวยงาน

ตางๆ ขอขอบคุณ อ.กฤษณ ปทมะโรจน สําหรับความรูและการใหการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาอยางดีมาโดยตลอด ผอ.

โครงการ MBA รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจริญ และผูเก่ียวของทุกทาน ทั้งคณาจารยและบุคลากรในโครงการที่ใหความรูและวางรากฐาน

ใหกับคณะฯ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเปนไปไดดวยดี เพื่อนรวมรุน รุนพ่ี และรุนนองทุกคน ที่ชวยกันสราง

สังคมและบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ความสําเร็จนี้เปนของทกุๆ คนใน TBS” 

 

 


