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        MonsoonSim เปน Simulation Software ที่ชวยจำลองใหเห็นสถานการณและผลลัพตออกมาใหเห็นชัดเจน 

ซึ่ง   MonsoonSim  ไดสรางบริษัทจำลอง  พรอมโครงสรางของธุรกิจถึง 12 หนวยธุรกิจ  ซึ่งเปนงานดานตางๆ    ที่

สามารถนำเอาแนวคิดไปปรับใชกับธุรกิจได  ทั้ง 12 หนวยธุรกิจนี้จะมีความเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน เพื่อ

ใหผูใชไดศึกษาการวางแผนงานเชื่อมโยง โดยเริ่มจากบริษัทที่มีขนาดเล็กในธุรกิจที่เรียบงายแบบซื้อมาขายไป และ

พัฒนาไปยังบริษัทที่มีขนาดใหญขึ้น     มีความซับซอนทางธุรกิจที่มากขึ้น   ซึ่งจะทำใหผูใชไดเรียนรูถึงการบริหารธุรกิจ 

ความเชื่อมโยงกันระหวางหนวยงานภายในตางๆ   กอใหเกิดความสามารถในการวางแผนธุรกิจ  และการบริหารไดเปน

รูปธรรมมากขึ้น โดยมีตัวเลขตางๆ ที่เกิดจากผลการดำเนินงานออกมาใหเห็นในรูปแบบของ KPI ที่ชัดเจน เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใดๆ จะสงผลตอภาพรวมของธุรกิจจำลองนี้ดวย
.

  12 แนวคิดการบริหารธุรกิจใน MonsoonSim ประกอบดวย 

    1. การบริหารทรัยากรบุคคล (Human Resource)  

    2. การบริหารการจัดซื้อ (Procurement) 

    3. การบริหารสวนผลิต (Production)

    4. การซอมบำรุง (Maintenance)

    5. การบริการลูกคา และลูกคาสัมพันธ (Customer Service)

    6. การบริหารคาปลีก (Retail Sales)

    7. การบริการคาสง (Wholesales)

    8. การวางแผนและการบริหารโลจิสติก และ

       บริหารคลังสินคา (Logistic & Warehouse)

    9. การวางแผนงานเพื่อสนับสนุนการผลิต การขายสินคา 

       การบริหารสินคาคงคลัง (Planning)

  10. การบริหารดานการเงิน และการบัญชี 

       (Finance and Accunting)

  11. การบริหารการตลาด (Marketing)

  12. แนวคิดเรื่อง MRP & ERP 
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รูปแบบของการอบรมโดย MonsoonSim
MonsoonSim ที่มีรูปแบบของ 12 สวนธุรกิจ สามารถนำไปปรับใชกับองคกรทางธุรกิจไดอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับ

วิธีการปรับใช โดย MonsoonSim ใชเวลาในการอบรมเพียง 1-2 วัน เพื่อประโยชนสูงสุดของการอบรม สามารถติดตอ

Infracilitator ของเราเพื่อปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและผลลัพทสำหรับองคกรของทาน 

   - จัดเปนการอบรมภายในองคกร (In-house training)

   - ใชประกอบการประชุม การอบรมประจำปนอกสถานที่ (Outting & Kick off)

   - ใช MonsoonSim รวมกับการจัด Team building ในรูปแบบและหัวขอตางๆ 

MonsoonSim กับประโยชนการอบรมในองคกร
MonsoonSim สามารถปรับใชงานกับหนวยงานตางๆ ดวยหลายวัตถุประสงค เชน 

  - ใชเพื่อสรางมุมมองทางธุรกิจใหกับบุคคลากร โดยสามารถปรับใชไดหลายระดับ

เชน ในระดับหัวหนาฝายตางๆ, Management Trainee โดยสรางความเขาใจใน

ภาพรวมของธุรกิจ เพื่อใหบุคคลากรในองคกรพรอมกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง

  - ใชในการพัฒนา Working Process ในองคกร  ซึ่งเมื่อบุคคลากรไดรับความ

เขาใจถึงผลกระทบระหวางหนวยงานในองคกรก็สามารถนำเอาแนวคิดนี้ไปพัฒนา

ปรับลด หรือเพิ่มขึ้นตอนที่มีความจำเปนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและผลลัพท

ที่ดีขึ้น

   - ใชในการสรางทีมเวิรคใหองคกร องคกรสวนมากใชงบประมาณในการสราง

การทำงานเปนทีมผานรูปแบบกิจกรรม Team building เชิงสันทนาการ ซึ่งไมตรง

กับโจทยที่ทางองคกรตองการ MonsoonSim ใหแนวคิดที่ลงไปในเนื้องานของแตละ

หนวยธุรกิจ และความสัมพันธระหวางหนวย ทำใหบุคคลากรเขาใจถึงบทบาท หนาที่ 

ความรับผิดชอบ และเปาหมายในการดำเนินงานของบริษัท  และสรางทีมเวิรคที่องคกรตองการ

รูปแบบของ MonsoonSim กับการปรับใชในสถานศึกษา
สำหรับสถานศึกษาสามารถนำ MonsoonSim ไปใชในการเรียนการสอนได ในรูปแบบดังตอไปนี้

   - ใช MonsoonSim และบริการของ Infracilitator (Instructor + Facilitator) ซึ่ง MonsoonSim TH ยินดี

ใหการสนับสนุนซึ่งเหมาะกับโครงการภาคพิเศษ ที่สามารถเอารูปแบบของ MonsoonSim ไปสรางความเขาใจภาพรวม

ของธุรกิจ ซึ่งจะทำใหการอบรมมีความสมบูรณมากขึ้น โดยหลักสูตรจะใชเวลา 1-2 วัน 

    - ใช MonsoonSim ในการอบรมภายใตหลักสูตรของสถานศึกษา/สถาบัน โดยรูปแบบนี้ทางสถาบันจะตองสง

บุคคลากรเขาอบรมในหลักสูตร Train The Trainer (TTT) ซึ่งสถาบันจะไดนำเอา MonsoonSim ไปใชรวมกับหลักสูตร

ตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในเชิงประสบการณประจักษ   โดยสามารถใช MonsoonSim ไดในระยะเวลาตามที่อาจารย

ตองการ เชน ใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใน ERP ในเบื้องตน กอนที่จะลงรายละเอียดแยกไปตาม ERP ใน

Module ตางๆ หรือ   ใชเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจดานการบริหารธุรกิจในคณะ/สาขาวิชาที่เปดสอนดาน

บริหารธุรกิจเปนตน 
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MonsoonSim กับประโยชนดานการศึกษา
MonsoonSim สรางองคความรูแบบสหวิทยาการดวยการเลนเกมสใหนึ่งวัน นักศึกษาสามารถเขาใจภวพรวมของธุรกิจ

ไดเปนอยางดี

   - สำหรับนักศึกษาดานการบริหารธุรกิจ จะไดเห็นภาพรวมขององคกรซึ่งประสบการณนี้จะตองใชเวลาหลายปในการ

ทำความเขาใจ และฝกฝนในการเชื่อมโยงความสัมพันธในองคกร ซึ่งเปนขอดีสำหรับนักบริหาร และผูที่ตองการเปน

เจาของธุรกิจ ซึ่งจะชวยเสริมหลักสูตร Entrepresuership, Marketing หรือ Business Administration ไดเปน

อยางดี เพราะในหนวยธุรกิจที่บรรจุอยูใน MonsoonSim นี้ จะตองบริหารภาพรวมไปดวยกันทุกฝาย

    - สำหรับนักศึกษาดานการเงิน การบัญชี ซึ่งเขาใจหลักการบัญชี แตยังไมเห็นการไหลลื่นของกระแสตนทุน คาใชจาย

MonsoonSim จะชวยใหเขาใจการบันทึกบัญชี งบดุล และนำเอาเลข สถิติตางๆ ไปใชศึกษาตอยอดได และเห็นกลไก

ที่การเงิน การบัญชี จะชวยสงเสริมการบริหารและการตัดสินใจเปนรูปธรรมมากขึ้น

    - สำหรับนักศึกษาดานสายสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร จะไดรับความเขาใจเรื่องธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการทำงานที่มากขึ้น ศาสตรเกี่ยวกับการบริหารงาน บัญชี การเงิน จะถูกยอลงมาใหทำความเขาใจไดโดย

ไมยาก

สรางการเรียนรูเชิงประสบการณประจักษดวย MonsoonSim 
       การใช  Simulation Software  มาประยุกตในการอบรม, 

การเรียนการสอน        จะทำใหผูเขาอบรมไดรับการเรียนรูเชิง

ประสบการณประจักษ  หรือ  Experiential Learning  ที่ได

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวาผลมากกวาการเรียน

การสอนในรูปแบบเดิม ผูใชงานจะใชขอมูลจากรายงานชนิดตางๆ

มาประกอบการตัดสินใจในหนาที่ของหนวยธุรกิจนั้นๆ  และยิ่งไป

กวานั้นจะตองสรางกระบวนการทำงานควบคูกับไปหนวยธุรกิจ

อื่นๆ พรอมทั้งสรางกระบวนการทำงานภายในขึ้นมา ผลประกอบ

การในแตละชวง จะกำหนดการตัดสินใจในการดำเนินการซึ่งผูเลนภาพประกอบจาก

จะตองเลือกตัดสินใจที่จะคงการวิธีการเดิมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ ซึ่งจะสรางกระบวนการเรียนรูใหผูใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะนำเอาแนวคิดนี้ไปใชในการทำงานไดตอไป

หลากรูปแบบการเรียนรูโดย MonsoomSim
         รูปแบบการเรียนรูเชิงประสบการณประจักษ หรือ 

Experiential Learining เปนจุดเดนของ MonsoomSim 

ซึ่งไมไดเปนรูปแบบการเรียนรูแบบเดียว  

         MonsoonSim ยังแนะนำใหผูเลนไดเลนเกมสแบบ

เปนกลุมยอยตั้งแต 3-7 คน ในจำนวน 4-6 กลุม ดวยรูป

แบบแนะนำที่ใหเลนเกมสเปนกลุมนั้น ผูเลนจะไดรับการ

เรียนรูในรูปแบบอื่นๆ ดวย ขอดีของการรวมกันเปนกลุม

คือ การไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งจะมีผลตอการ

ตัดสินใจในเกมส ซึ่งสมาชิกในแตละกลุมนั้น ยอมมีพื้นฐาน

ความรูและประสบการณที่แตกตางกันไป การแลกเปลี่ยน

ขอมูล(ทัศนะ) นี้ เปนอีกรูปแบบการเรียนรูที่ถูกสรางขึ้น

โดยอัตโนมัติ และสามาระสรางความเขาใจในเนื้อหาได

อยางมีประสิทธิภาพ

       MonsoomSim จะถูกดำเนินการดวย Facilitator

ซึ่งมีหนาที่ในการเปดปดโมดูลธุรกิจตางๆ และมีหนาที่ใน

การใหคำอธิบายพื้นฐานของแตละโมดูล ซึ่งผูเลนจะไดรับ

ความรูเพิ่มเติมในแตละหนวยธุรกิจที่ถูกเปดขึ้นมา และ

Facilitator ที่มีประสบการณจะสามารถยกตัวอยางที่ปรับ

ใชใหเหมาะสมกับผูเลนเกมส ไมวาจะเปนมนุษยงานใน

องคกร บริษัทตางๆ หรือนักเรียนนักศึกษา 

      หลังการเลนเกมสในแตละโมดูล ผูเลนจะไดรับการตั้ง

คำถามเพื่อตรวจสอบความเขาใจ รวมไปถึงการตั้งคำถาม

เพื่อใหผูเลนไดวิเคราะหหลังจากที่ไดทราบผลของเกมสใน

แตละโมดูล หรือเมื่อจบเกมส ก็จะเปนรูปแบบการเรียนรู

ที่ไดรับจาก MonsoonSim เชนกัน 

ตัวอยางของรายงาน และ Interface ใน MonsoomSim

    - สำหรับนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร, 

วิศวอุตสาหการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดรับ

ประโยชนในการเขาใจภาพรวมเรื่อง ERP; 

Enterprise Resource Planning ซึ่งเปนเรื่องที่

ซับซอนไดงายขึ้น และผลพลอยไดมากกวานั้นคือ

ความเขาใจในกลไก และจุดประสงคของการทำ

ธุรกิจซึ่งมีประโยชนในการทำงาน เมื่อจะตองใช

งานระบบ ERP ทำใหนักศึกษาสายวิชาเหลานี้

มีมุมมองที่กวางกวาการบริหารระบบ


