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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มุงท่ีจะศึกษาผลกระทบของระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) โดยใชแบบจําลอง
สถานการณ ผูวิจัยไดพัฒนาแบบจําลองขึ้นมา 2 แบบ คือ แบบโซอุปทานด้ังเดิมท่ีสมาชิกแตละรายจะ
พยายามหานโยบายท่ีเหมาะสมสําหรับตนเองโดยอาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอ่ืนในโซ
อุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิก และ แบบโซอุปทานท่ีมีการนําระบบ VMI 
มาใช ผลการศึกษาพบวาระบบ VMI สามารถชวยลดตนทุนโดยรวมของโซอุปทานและลดคา Amplification 
ได แตเมื่อวิเคราะหในระดับสมาชิกพบวาสัดสวนตนทุนท่ีลดไดสําหรับสมาชิกแตละรายในโซอุปทานมีความ
แตกตางกันคอนขางมาก ดังนั้นในการตัดสินใจจะนําระบบ VMI มาใชนั้นควรมีการตกลงในสัดสวนของการ
ลงทุนหรือการแบงปนผลประโยชนท่ีจะไดรับกอน โดยสมาชิกท่ีมีแนวโนมวาจะไดรับผลประโยชนมากกวาก็
ควรมีการลงทุนที่มากกวาหรืออาจแบงผลกําไรไปใหสมาชิกท่ีไดรับประโยชนนอยกวา มิฉะนั้นสมาชิกท้ังหมด
ในโซอุปทานอาจจะตองเสียโอกาสที่จะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช ซึ่งการวิเคราะหผลลัพธท่ีไดจาก
แบบจําลองจะเปนสวนสําคัญท่ีชวยในการตัดสินใจในสัดสวนการลงทุนหรือการแบงปนผลกําไรระหวาง
สมาชิกในโซอุปทาน เพ่ือใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน 
  
คําสําคัญ:  การจัดการโซอุปทาน; แบบจําลอง; Vendor Managed Inventory; Bullwhip Effect  
 
1. ที่มาและความสําคัญ 
 โซอุปทานคือเครือขาย (ระดับโลก) ท่ีใชในการสงมอบสินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตวัตถุดิบ ไป
จนถึงผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งจะประกอบดวยการไหลของขอมูล การกระจายสินคา และ การเงิน [2] โดยท่ัวไป
สมาชิกในโซอุปทานจะตองทํางานรวมมือ ประสานงานกันในการกระจายสินคา การสงผานขอมูล เพ่ือใหแนใจ
วาสินคาและบริการถึงมือผูบริโภคถูกตองตรงความตองการ ดวยตนทุนท่ีเหมาะสม โซอุปทานจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีการจัดการโซอุปทานที่ดี ซึ่ง Council of Supply Chain 
Management Professionals ไดใหคําจํากัดความของการจัดการโซอุปทานไวดังนี้ 
 
 “การจัดการโซอุปทาน ครอบคลุมถึง การวางแผนและการจัดการ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การจัดจาง 

การจัดหา การแปรรูป และ การจัดการดานโลจิสติกส ซ่ึงส่ิงที่สําคัญก็คือ การจัดการโซอุปทานน้ัน รวมไปถึงการ
ทํางานประสานกันและการรวมมือกัน ระหวางองคกรตางๆที่อยูในโซอุปทานน้ันๆ ซ่ึงจะประกอบไปดวย ผูจัดหา 
คนกลาง ผูใหบริการที่สาม และลูกคา จะเห็นไดวาใจความสําคัญของการจัดการโซอุปทาน คือการผสมผสานการ
จัดการอุปสงคและอุปทานทั้งภายในและภายนอกองคกร” 
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  จะเห็นไดวาปจจัยท่ีสําคัญมากในการจัดการโซอุปทานก็คือการทํางานประสานกันและรวมมือกัน
ระหวางสมาชิกในโซอุปทาน ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวาการแลกเปล่ียนและแบงปนขอมูลระหวางสมาชิกในโซ
อุปทานเปนปจจัยหลักท่ีชวยใหสมาชิกสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเขาถึงขอมูล
อุปสงคท่ีแทจริงของผูบริโภคชวยลดการเกิด Bullwhip Effect [14-15, 17] และชวยลดตนทุนได [8-9, 18] 
 Vendor Managed Inventory (VMI) เปนกระบวนการในการบริหารสินคาคงคลังท่ีอาศัยประโยชนจาก
การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูผลิต/ผูจัดหาและลูกคา ซึ่งถือไดวาเปนกลยุทธท่ีสําคัญกลยุทธหนึ่งในการ
จัดการโซอุปทาน ในระบบ VMI นั้น ผูผลิต/ผูจัดหาจะมีหนาท่ีบริหารสินคาคงคลังใหแกลูกคา (ในกรณีนี้อาจ
เปนผูคาปลีก) โดยใชขอมูลยอดขายหรืออุปสงคและระดับสินคาคงคลังท่ีไดรับจากลูกคาในการวางแผนการ
จัดการสินคาคงคลังท่ีเหมาะสมใหแกลูกคา กลาวคือผูผลิต/ผูจัดหาจะคอยตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังของ
ลูกคา และจัดสงสินคาใหลูกคาเพ่ือรักษาระดับสินคาคงคลังของลูกคาใหไดตามนโยบายที่ตกลงกันไวตั้งแตตน 
จะเห็นไดวาหนาท่ีในการจัดการและการเติมเต็มสินคาคงคลังถูกโอนมาใหเปนหนาท่ีของผูผลิต/ผูจัดหานั่นเอง 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก VMI สําหรับผูคาปลีก คือ ระดับการใหบริการท่ีดีขึ้น ลดปริมาณสินคา
ขาดมือ ในขณะท่ีตนทุนในการเก็บสินคาและการส่ังสินคาลดลง [10, 22] สําหรับผูผลิต/ผูจัดหาน้ัน VMI 
สามารถลด Bullwhip Effect ชวยในการวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชทรัพยากรไดเหมาะสม
ขึ้น และยังชวยในการวางแผนการจัดสงและการเติมเต็มสินคาไดดีขึ้น [6-7, 11, 14, 22] 
 อยางไรก็ตามในบางโซอุปทานก็พบกับอุปสรรคในการนํา VMI มาใช เนื่องจากสมาชิกในโซอุปทาน
ไมใหความรวมมือหรือยังไมแนใจวาประโยชนท่ีจะไดรับจะคุมคากับเงินท่ีตองลงทุนท้ังในดานเทคโนโลยี การ
อบรมพนักงาน รวมถึงความไมไววางใจกันระหวางสมาชิก จากกรณีศึกษาหลายๆกรณีพบวา VMI 
มีประโยชนตอโซอุปทานโดยรวม เชน ลดตนทุนในการดําเนินงานโดยรวม แตระดับผลประโยชนท่ีแตละ
สมาชิกไดรับนั้นแตกตางกัน ในบางกรณีพบวาสมาชิกท่ีอยูตนน้ําไดรับประโยชนจากการแลกเปล่ียนขอมูล
มากกวาสมาชิกท่ีอยูปลายน้ํา [6, 23] แตในบางกรณีกลับพบวาสมาชิกท่ีอยูปลายน้ําเชนผูคาปลีกไดรับ
ประโยชนจาก VMI ในขณะท่ีผูผลิตพบกับความยากลําบากและไมไดรับประโยชนตามท่ีคาดไว [5, 13] จาก
การศึกษา 10 บริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคใน Fortune 500 ท่ีใช VMI พบวา 
บริษัทลูกคาไดรับประโยชนจากการเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการใหบริการและการลดลงของระดับสินคาคง
คลัง ในขณะที่มีบริษัทผูผลิตเพียง 2 บริษัทเทานั้นที่ไดรับประโยชนจาก VMI [21] 
 จากความไมแนนอนของผลกระทบท่ีเกิดจากการนําระบบ VMI มาใชสงผลใหสมาชิกแตละรายใน 
โซอุปทานเกิดความไมแนใจวาควรจะนําระบบมาใชหรือไม เพ่ือเปนการชวยใหสมาชิกในโซอุปทานสามารถ
ตัดสินใจไดดีขึ้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีสามารถวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสมาชิกแตละ
รายในโซอุปทานเมื่อมีการนําระบบ VMI มาใช การวิจัยนี้มีจึงวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนาแบบจําลองสถาน- 
การณเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโซอุปทานกอนและหลังการนําระบบ VMI เขามาใช โดยมุงเนนท่ีจะ
ศึกษาผลกระทบตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทาน ซึ่งในเบ้ืองตนนี้ผูวิจัยเลือกท่ีจะใชสถานการณ “เบียรเกมส” 
เปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนเกมธุรกิจท่ีมีการจําลองโครงสรางของโซอุปทานในระดับท่ีเหมาะสม ไมซับซอน
จนยากท่ีจะทําความเขาใจแตก็ไมงายจนเกินไป และยังมีความคลายคลึงกับการผลิตและการกระจายสินคาใน
อุตสาหกรรมจริงหลายอุตสาหกรรม นอกจากน้ีเบียรเกมสยังเปนเกมสท่ีรูจักกันท่ัวไปและไดรับความนิยมใน
การนําไปใชอบรมบุคลากรเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการผลิต การกระจายสินคา และการบริหาร
สินคาคงคลัง รวมถึงการชี้ใหเห็นถึงปรากฎการณ Bullwhip Effect ท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีสมาชิกในโซอุปทานไม 
ประสานงานหรือมีการแลกเปล่ียนขอมูลกัน 
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  โครงสรางของบทความตอจากน้ีประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในสวนที่ 
2 จากนั้นในสวนท่ี 3 จะบรรยายถึงโครงสรางของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น ในสวนท่ี 4 จะกลาวถึงผลลัพธท่ีได
จากแบบจําลอง และบทสรุปในสวนท่ี 5  
 
2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1. เบียรเกมส และ Bullwhip Effect 
 เบียรเกมสเปนเกมสธุรกิจท่ีจําลองสถานการณในการผลิตและกระจายสินคาในโซอุปทาน ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นโดย System Dynamics Group แหงมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ในป ค.ศ. 1960 [19] เบียรเกมสไดรับความนิยมเปนอยางมากในการนําไปใชอบรมบุคลากรทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและในระดับผูบริหาร เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการผลิต การกระจายสินคา และการ
บริหารสินคาคงคลัง รวมถึงการชี้ใหผูเลนเขาใจถึงการเกิดปรากฎการณ Bullwhip Effect ซึ่งเปนปญหาท่ี
สําคัญมากปญหาหนึ่งในการจัดการโซอุปทาน 
 โซอุปทานในเบียรเกมสประกอบดวยสมาชิกท้ังหมด 4 หนวยงาน คือ ผูคาปลีก ผูคาสง ผูกระจาย
สินคา และผูผลิตหรือโรงงาน รูปท่ี 1 แสดงโครงสรางของเบียรเกมส รวมถึงการไหลของคําส่ังซื้อและสินคา 
(เบียร)

ผูคาปลีก ผูคาสง
ผูกระจาย
สินคา

ผูผลิต

ลูก
คา

ผลิต

สินคา (เบียร)

คาํสั่ งซือ้

 
รูปท่ี 1: โครงสรางของเบียรเกมส 

  
 ในเบียรเกมสนั้นจะสมมุติใหผูเลนแตละคนเปนสมาชิก 1 ใน 4 ของหนวยงานตางๆในโซอุปทาน ใน
ขั้นเริ่มตนแตละหนวยงานจะมีเบียรเปนสินคาคงคลังจํานวน 12 ลัง หนาท่ีของสมาชิกแตละหนวยคือการสง
มอบสินคาตามคําส่ังซื้อ จากนั้นแตละหนวยงานจะตองตัดสินใจวาตนเองตองการจะส่ังซื้อสินคาเปนปริมาณ
เทาไรเพ่ือรักษาระดับสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม เชน ผูคาสงจะสงสินคาใหผูคาปลีกตามปริมาณท่ีระบุในคํา
ส่ังซื้อ จากนั้นผูคาสงจะตัดสินใจวาตนเองตองการจะส่ังสินคาเปนปริมาณเทาไรแลวสงคําส่ังซื้อไปยังผูกระจาย
สินคา สวนความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคนั้น ไดมีการกําหนดไวลวงหนาแลวโดยที่ผูเลนไมทราบมา
กอน 
 วัตถุประสงคในการเลนเกมสนี้คือใหผูเลนพยายามบริหารงานใหตนทุนของหนวยงานของตนเองต่ํา
ท่ีสุด กลาวคือผูเลนจะตองพยายามหาปริมาณการส่ังซื้อท่ีเหมาะสมเพ่ือรักษาระดับสินคาคงคลังมิใหมีมาก
จนเกินไป (ซึ่งจะสงผลใหตนทุนในการเก็บสินคาสูง) แตก็ตองระวังมิใหมีสินคานอยเกินไปจนไมเพียงพอที่จะ
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 ตอบสนองความตองการของลูกคา (ซึ่งจะทําใหเกิดตนทุนสินคาขาดมือ) และเพ่ือใหเกมสมีความเสมือนจริง
มากขึ้น จึงมีการกําหนดใหระยะเวลาที่ใชในการสงคําส่ังซื้อเปน 2 สัปดาห ระยะเวลาในการขนสงสินคาจาก
หนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานเปน 2 สัปดาห และเวลาท่ีใชในการผลิตเบียรก็เปน 2 สัปดาหเชนกัน  
 เมื่อเร่ิมเลนเกมส ผูเลนในแตละหนวยงานจะไมไดรับอนุญาตใหส่ือสารกับหนวยงานอื่น ดังนั้นผูคา
ปลีกจะเปนหนวยงานเดียวเทานั้นที่ทราบความตองการของลูกคา ผูคาสงตองพยายามประมาณความตองการ
ของลูกคาจากคําส่ังซื้อท่ีไดรับจากผูคาปลีก ผูกระจายสินคาก็ตองประมาณการณจากคําส่ังซื้อท่ีไดรับจากผูคา
สงเปนตน สําหรับความตองการของลูกคาน้ันคอนขางคงท่ีคือ 4 ลังตอสัปดาหในชวงแรก และเพ่ิมเปน 8 ลัง
ในสัปดาหท่ี 5 และคงที่ท่ี 8 ลังตอสัปดาหจนจบเกมส จะเห็นไดวาความตองการของลูกคาคอนขางคงท่ี ดังนั้น
การบริหารจัดการโซอุปทานดูไมนาจะยุงยากนัก แตในความเปนจริงแลวเปนไปอยางยากลําบากมาก แมแต
ผูบริหารท่ีมีประสบการณก็ยังมีผลการดําเนินงานที่ไมนาพอใจนัก กลาวคือปริมาณเบียรท่ีส่ังนั้นคอนขางสูง
มากเมื่อเทียบกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะคําส่ังซื้อจากสมาชิกท่ีอยูตนน้ํา (เชนคําส่ังซื้อของผู
กระจายสินคาสูงถึง 40 ลังแมวาความตองการเบียรสูงสุดของลูกคาเปนเพียงแค 8 ลังตอสัปดาห) นอกจากนี้
ยังเกิดปญหาสินคาขาดมือในบางชวงเวลาและสินคาคงคลังมากเกินไปในบางชวงเวลา [1] รูปท่ี 2 แสดง
ตัวอยางปริมาณสินคาท่ีส่ังซื้อในแตละสัปดาหท่ีมักปรากฎในการเลนเกมส  

 
รูปท่ี 2: ตัวอยางปริมาณเบียรท่ีส่ังซื้อ [1] 

  
 ปรากฎการณท่ีปริมาณที่ส่ังซื้อสูงมากเกินความตองการจริงและความแปรปรวนจะมีมากข้ึนเรื่อยๆ
สําหรับสมาชิกท่ีอยูตนน้ํานี้ถูกเรียกวาปรากฎการณ Bullwhip Effect ซึ่งเปนปรากฎการณท่ีเกิดขึ้นไมเพียงแต
เแคในเกมสเทานั้น บริษัท Procter & Gamble ก็พบกับเหตุการณความแปรปรวนนี้ในสินคาผาออม Pampers 
หรือ บริษัท HP เองก็พบกับปญหาน้ีในสินคา Printer เชนกัน [14] สาเหตุท่ีสําคัญสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิด 
Bullwhip Effect คือ การท่ีสมาชิกในโซอุปทานไมมีการแลกเปล่ียนขอมูลกันโดยเฉพาะขอมูลความตองการท่ี
แทจริงของผูบริโภค ทําใหสมาชิกแตละหนวยในโซอุปทานตองพยายามพยากรณความตองการของผูบริโภค
โดยใชขอมูลคําส่ังซื้อในอดีตของลูกคาท่ีอยูถัดไปทางปลายน้ําของตนเอง (immediate customer) ดังนั้นคา
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 พยากรณท่ีสมาชิกแตละหนวยคํานวณไดจึงไมตรงกับความตองการจริงของผูบริโภคและมีความเบี่ยงเบนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ วิธีการหนึ่งท่ีเชื่อวาจะสามารถชวยแกปญหานี้ไดคือ การแลกเปล่ียนขอมูลยอดขายท่ีแทจริง 
(Point-of-Sale) ระหวางสมาชิกในโซอุปทาน และการนําระบบ VMI มาใช สําหรับผูอานท่ีสนใจจะศึกษา 
Bullwhip Effect เพ่ิมเติม Lee et al. ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Bullwhip Effect รวมถึง
สาเหตุและแนวทางในการแกไขไวใน [14]  
 2.2. Vendor Managed Inventory (VMI) 
 จากการพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีในดานการส่ือสารและระบบสารสนเทศในชวงทศวรรษ
ท่ีผานมาสงผลใหหลายองคกรสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโซอุปทานโดยการ
แลกเปล่ียนขอมูลความตองการของลูกคาและขอมูลระดับสินคาคงคลังระหวางสมาชิกในโซอุปทานไดอยาง
รวดเร็วขึ้นโดยมีตนทุนที่ต่ําลง ซึ่งสงผลใหมีการเริ่มนําระบบ VMI มาใช ซึ่ง ระบบ VMI นี้เปนระบบที่มอบใหผู
จัดหา/ผูผลิตมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารสินคาคงคลังใหแกลูกคา (เชนผูคาปลีก) กลาวคือผูผลิต/ผูจัดหา
จะคอยตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังของลูกคา และจัดสงสินคาใหลูกคาเพ่ือรักษาระดับสินคาคงคลังของ
ลูกคาใหไดตามนโยบายที่ตกลงกันไวตั้งแตตน [6] นอกจากนี้ผูผลิต/ผูจัดหายังใชขอมูลยอดขาย (Point-of-
Sale) และระดับสินคาคงคลังท่ีไดรับจากลูกคาเพ่ือชวยในการวางการแผนการผลิตหรือการจัดเก็บสินคาของ
ตนเองอีกดวย  
 จะเห็นไดวาระบบ VMI เปนระบบที่มีแนวคิดตรงขามกับระบบบริหารสินคาคงคลังท่ีองคกรสวนใหญ
ปฏิบัติมาในอดีตจนถึงปจจุบัน ท่ีใหสมาชิกแตละหนวยบริหารสินคาคงคลังของตัวเอง และเติมเต็มสินคาโดย
สงคําส่ังซื้อไปยังสมาชิกถัดไปทางตนน้ําเมื่อระดับสินคาคงคลังของตนลดลงจนถึงจุดส่ังซื้อ แตระบบ VMI นั้น
เชื่อวาการเชื่อมโยง แลกเปล่ียนขอมูลและประสานงานกันระหวางสมาชิกในโซอุปทาน และการมอบอํานาจให
สมาชิกท่ีอยูในสถานะท่ีเหมาะสมกวา (มักเปนผูผลิตหรือผูจัดหา) ทําหนาท่ีตัดสินใจในการเติมเต็มสินคาจะทํา
ใหสมาชิกในโซอุปทานไดรับประโยชนมากกวา 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก VMI สําหรับผูคาปลีกนั้น คือ ระดับการใหบริการที่ดีขึ้น อัตราการ
หมุนเวียนของสินคาคงคลังสูงขึ้น ลดปริมาณสินคาขาดมือ ในขณะท่ีตนทุนในการเก็บสินคาและการส่ังสินคา
ลดลง [10, 22] สําหรับผูผลิต/ผูจัดหานั้น VMI สามารถชวยลด Bullwhip Effect ลดปริมาณวัตถุดิบและสินคา
คงคลังชวยในการวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชทรัพยากรไดเหมาะสมขึ้น และยังชวยให
สามารถวางแผนการจัดสงและการเติมเต็มสินคาไดดีขึ้น [6-7, 11, 14, 22] 
 VMI คอนขางไดรับความนิยมมากในอุตสาหกรรมคาปลีก กรณีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการนํา 
VMI มาใช ไดแก Wal-Mart, ACE Hardware, Fred Meyer เปนตน [4] ในบางครั้ง VMI อาจจะมีชื่อเรียกท่ี
หลากหลายขึ้นอยูกับอุตสาหกรรม เชน Quick Response (QR) [16] Continuous Replenishment (CR) หรือ 
Efficient Consumer Reponses (ECR) [3] แตแนวคิดก็ยังคงเหมือนเดิม 
 อยางไรก็ตามมีหลายองคกรท่ีไมประสบความสําเร็จหรือพบกับความยากลําบากในการนําระบบ VMI 
มาใช [5, 13] หรือในบางกรณีก็พบวาสมาชิกท่ีอยูตนน้ําไดรับประโยชนจากการแลกเปล่ียนขอมูลมากกวา
สมาชิกท่ีอยูปลายน้ํา [16, 23] จากความไมแนนอนถึงผลลัพธจากการนําระบบ VMI มาใชสงผลใหการ
ตัดสินใจนําระบบ VMI มาใชในทางปฏิบัติเปนไปไดยากขึ้น เนื่องจากสมาชิกแตละรายในโซอุปทานไมมั่นใจ
วาตนเองจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และคุมคาแกการลงทุนหรือไม 
 ในชวง 10 ปท่ีผานมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่มุงพัฒนาแบบจําลองผลกระทบของการนําระบบ VMI มาใช 
เชน แบบจําลองเพ่ือวิเคราะหผลกระทบของ VMI ในการลด Bullwhip Effect [6] แบบจําลองเพ่ือวิเคราะห
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 ผลกระทบและหาสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับ VMI [20] และแบบจําลองเพ่ือประเมินประโยชนท่ีไดรับ
จาก VMI ภายใตสถานการณท่ีแตกตางของปจจัยเชน ความสามารถในการผลิต ความแปรปรวนของอุปสงค 
และระยะเวลานํา [12] อยางไรก็ตามงานวิจัยท่ีกลาวมานี้จะมุงเนนไปท่ีการประเมินผลกระทบของ VMI ตอ
ประสิทธิภาพโดยรวมของโซอุปทาน  
 แตในทางปฏิบัตินั้น แมวาจะมีหลักฐานมาสนับสนุนวาระบบ VMI จะสามารถชวยลดตนทุนและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโซอุปทานโดยรวมได แตในการตัดสินใจของสมาชิกแตละรายวาจะเขารวม
หรือไมนั้น ก็ยังคงใหความสําคัญกับผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับเปนหลัก ถาผลที่ไดรับไมคุมคากับการ
ลงทุน สมาชิกก็คงจะไมเลือกใชระบบ VMI แมวาประสิทธิภาพของโซอุทานโดยรวมจะดีขึ้นก็ตาม ดังนั้นการ
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางแบบจําลองท่ีจะชวยประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกสมาชิกแตละรายในโซ
อุปทาน เพ่ือชวยในการตัดสินใจวาควรจะนําระบบ VMI มาใชหรือไม และชวยในการวางแผนการแบงปน
ผลประโยชนท่ีจะไดรับระหวางสมาชิกในโซอุปทานเพื่อใหเกิดสถานการณ win-win ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญใน
การสรางความรวมมือและความเชื่อใจระหวางสมาชิกในโซอุปทาน 
 
3. โครงสรางของแบบจําลอง 
 ในการสรางแบบจําลอง ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Arena ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางแบบ 
จําลองในลักษณะ Discrete-event Simulation เนื่องจากผูวิจัยสนใจพฤติกรรมของระบบตั้งแตชวงเริ่มตนจน
จบ และตองการความยืดหยุนในการปรับเปล่ียนแบบจําลองหรือตัวแปรเพ่ือการวิจัยท่ีจะตอยอดในอนาคต 
นอกจากนี้โปรแกรม Arena ยังสามารถแสดงการเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงในลักษณะ Animation ได
อีกดวย ซึ่งชวยใหผูวิจัยเขาใจพฤติกรรมของระบบไดดียิ่งขึ้น สําหรับแบบจําลองท่ีไดพัฒนาขึ้นนั้น จะจําลอง
โครงสรางของสถานการณ “เบียรเกมส” ซึ่งประกอบดวย ผูคาปลีก ผูคาสง ผูกระจายสินคา และผูผลิตหรือ
โรงงาน โดยท่ีเราจะสมมุติใหความสามารถในการผลิตของผูผลิตมีไมจํากัด แตไมวาจะผลิตท่ีปริมาณเทาไรก็
จะตองใชเวลา 2 สัปดาหในการผลิต สวนการขนสงระหวางสมาชิกในโซอุทานจะใชเวลา 2 สัปดาห 
เชนเดียวกับเวลาท่ีใชในการสงคําส่ังซื้อ สวนความตองการของลูกคาจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห 
 ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองขึ้นมา 2 แบบจําลองเพ่ือใชในการเปรียบเทียบ โดยแบบจําลองแรกเปนโซ
อุปทานท่ีมีการดําเนินงานแบบดั้งเดิม และในแบบจําลองท่ี 2 เปนโซอุปทานท่ีนําระบบ VMI เขามาใช โดย
นโยบายที่ใชในการส่ังซื้อสินคาของแบบจําลองท้ังสองเปนแบบ (s, S) กลาวคือ เมื่อระดับสินคาคงคลังนอย
กวาหรือเทากับ s จะทําการส่ังซื้อสินคาในปริมาณเทากับสวนตางของ S กับ ระดับสินคาคงคลัง โดยจะมีการ
ตรวจนับสินคาทุกสัปดาห สําหรับแบบจําลองในเบื้องตนนี้จะควบคุมใหคา s และ S คงท่ี เพ่ือใหงายตอการทํา
ความเขาใจและการเปรียบเทียบ (แตในอนาคตคา s และ S สามารถปรับเปล่ียนไดเมื่อแบบจําลองมีความ 
ซับซอนมากขึ้น) 
 3.1. แบบจําลองท่ี 1: โซอุปทานแบบดั้งเดิม 
 ในโซอุปทานแบบดั้งเดิมนั้น สมาชิกแตละรายจะพยายามหานโยบายที่เหมาะสมสําหรับองคกรโดย
อาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอื่นในโซอุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางสมาชิกซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกในโซอุทาน (ยกเวนผูคาปลีก) ไมทราบขอมูลความตองการของลูกคาท่ี
แทจริง ดังนั้นการวางแผนการผลิต หรือการบริหารสินคาคงคลัง ก็จะใชขอมูลจากปริมาณการส่ังซื้อท่ีไดรับ
จากสมาชิกถัดไปทางปลายน้ํา (Immediate downstream member) ซึ่งสมาชิกแตละรายจะเติมเต็มสินคาคง
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 คลังของตนตามนโยบาย (s, S) โดยประเมินจากระดับสินคาคงคลังของตนเองเทานั้น สําหรับขั้นตอนการ
ทํางานของแบบจําลองสามารถสรุปไดดังนี้ 

• สมาชิกแตละรายไดรับสินคาท่ีส่ังซื้อเมื่อ L สัปดาหท่ีผานมาจากสมาชิกถัดไปทางตนน้ํา โดยท่ี L 
คือ ระยะเวลานํา สําหรับผูผลิต L คือ ระยะเวลาในการผลิต 

• สมาชิกแตละรายตรวจสอบคําส่ังซื้อท่ีสมาชิกถัดไปทางปลายน้ําสงมา สําหรับผูคาปลีก คําส่ังซื้อ
มาจากอุปสงคของผูบริโภค 

• สมาชิกแตละรายจัดสงสินคาใหลูกคาตามคําส่ังซื้อ (รวม Backorder ถามี) จากสินคาคงคลังท่ีมี
อยู 

• สมาชิกแตละรายตรวจสอบระดับสินคาคงคลังท่ีเหลืออยู แลวสงคําส่ังซื้อสินคาไปยังสมาชิกถัดไป
ทางตนน้ํา โดยที่การกําหนดปริมาณการส่ังซื้อจะเปนไปตามนโยบายที่ระบุในเบ้ืองตน ซึ่งใน
กรณีนี้ปริมาณการส่ังซื้อจะเทากับสวนตางของ S กับระดับสินคาคงคลัง ถาระดับสินคาคงคลัง
นอยกวาหรือเทากับ s สวนในกรณีท่ีระดับสินคาคงคลังมากกวา s จะไมมีการสั่งสินคา 

ขั้นตอนเหลานี้จะวนซ้ําไปเรื่อยๆในแตละสัปดาหจนครบ 52 สัปดาห (หรือเวลาตามท่ีกําหนด)  
 3.2. แบบจําลองท่ี 2: โซอุปทานแบบ VMI 
 สําหรับโซอุปทานแบบ VMI นั้นผูคาปลีกจะอนุญาตใหผูคาสงเขาถึงขอมูลการขาย (Point-of-Sale) 
และขอมูลระดับสินคาคงคลังของผูคาปลีก โดยท่ีผูคาสงจะมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการสินคาคงคลังของ
ผูคาปลีก ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดเปาหมายระดับสินคาคงคลังต่ําสุดและสูงสุดไวลวงหนา โดยผูคาสงมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการเติมเต็มและจัดการสินคาคงคลังใหอยูในระดับดังกลาว ดังนั้นภายใตระบบ VMI 
ผูคาสงจะตองคํานึง ถึงระดับสินคาคงคลังของผูคาปลีกในการคํานวณปริมาณการส่ังซื้อ เพ่ิมเติมจากขอมูล
ระดับสินคาคงคลังของตนเอง สวนสมาชิกอ่ืนในโซอุปทานจะมีการดําเนินงานเหมือนโซอุปทานแบบดั้งเดิม 
(ในทางปฏิบัติและในการสรางแบบจําลองนั้น สามารถนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาสงและผูกระจายสินคา 
หรือ ระหวางผูกระจายสินคากับผูผลิตไดเชนกัน แตเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจและเพ่ือจํากัดขอบเขต
ของบทความใหเหมาะสม ผูวิจัยจึงเลือกนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาปลีกและผูคาสงเทานั้น) รูปท่ี 3 
เปรียบเทียบโครงสรางของแบบจําลองโซอุทานแบบดั้งเดิม และแบบ VMI 

ยอดขาย สินคาสินคาสินคา

ผูคาปลีก ผูคาสง
ผูกระจาย
สินคา

ผูผลิตลูก
คา

ความตองการ คําส่ังซือ้ คําส่ังซือ้ คําส่ังซือ้

โซ อุปทานแบบดัง้เดิม

ยอดขาย สินคาสินคาสินคา
ผูคาปลีก ผูคาสง

ผูกระจาย
สินคา

ผูผลิตลูก
คา

ความตองการ คําส่ังซือ้ คําส่ังซือ้

โซ อุปทานแบบ VMI

ระดับสินคาคงคลัง
และ POS

 
รูปท่ี 3: โครงสรางแบบจําลองของโซอุปทาน 

29



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  อยางไรก็ดีแมวาการนําระบบ VMI มาใชจะสามารถชวยลดระยะเวลานําไดคอนขางมาก [22] 
แบบจําลองโซอุปทานแบบ VMI ท่ีสรางขึ้นจะครอบคลุมเฉพาะการลดระยะเวลาในสวนของการสงคําส่ังซื้อ
เนื่องจากผูคาปลีกไมจําเปนตองสงคําส่ังซื้อไปยังผูคาสงอีกตอไป แตสําหรับระยะเวลาในการขนสงสินคาจาก
ผูคาสงไปยังผูคาปลีกจะไมเปล่ียนแปลง จะยังคงมีเวลาเหมือนในโซอุปทานแบบดั้งเดิมคือ 2 สัปดาหเนื่องจาก
การวิจัยนี้มุงเนนไปยังผลกระทบของ VMI ในสวนของการแลกเปล่ียนขอมูลมากกวา นอกจากนี้ผลลัพธท่ีได
จากแบบจําลองจะแสดงประโยชนขั้นต่ําท่ีจะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช  
  
4. ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง 
 เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบจากการนําระบบ VMI เขามาใชในโซอุปทาน ผูวิจัยไดใชแบบจําลองท่ี 1: โซ
อุปทานแบบดั้งเดิมและ แบบจําลองท่ี 2: โซอุปทานแบบ VMI ภายใตสถานการณเดียวกัน (สถานการณเบียร
เกมส) แลวนําผลลัพธท่ีไดมาเปรียบเทียบเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโซอุปทานท้ังสองแบบ ซึ่งตัวชี้วัดท่ีใช 
คือ ตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห และ คา Amplification โดยตนทุนรวมโดยเฉล่ียตอสัปดาห จะประกอบ 
ดวย 

• ตนทุนในการส่ังซื้อเฉล่ียตอสัปดาห ทุกครั้งท่ีมีการส่ังซื้อจะมีตนทุน 32 บาทไมวาปริมาณที่ส่ังซื้อ
จะเปนเทาไร ถาไมมีการส่ังซื้อก็จะไมมีคาใชจายใดๆ สําหรับตนทุนในการส่ังซื้อเฉล่ียตอสัปดาห
จะคํานวณจากตนทุนในการส่ังซื้อท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดหารดวยระยะเวลาในการใช (Run) 
แบบจําลอง (52 สัปดาห) 

• ตนทุนในการเก็บสินคาเฉล่ียตอสัปดาห เมื่อใดก็ตามท่ีระดับสินคาคงคลังมากกวาศูนย (I(t)>0) 
จะมีตนทุนในการเก็บสินคาเทากับ 1 บาทตอสัปดาห ดังนั้นตนทุนรวมในการเก็บสินคาคงคลังจะ
เปนดังนี้ 

          (1) 

และตนทุนในการเก็บสินคาเฉล่ียตอสัปดาหจะเทากับตนทุนรวมในการเก็บสินคาคงคลังหารดวย
ระยะเวลาในการใชแบบจําลอง (52 สัปดาห) 

• ตนทุนสินคาขาดมือเฉล่ียตอสัปดาห เมื่อมีสินคาขาดมือเกิดขึ้น (I(t)<0) จะมีตนทุนสินคาขาดมือ
เกิดขึ้นเทากับ 5 บาทตอสัปดาห ซึ่งตนทุนรวมของสินคาขาดมือจะเปนดังนี้ 

          (2) 

และตนทุนสินคาขาดมือเฉล่ียตอสัปดาหจะเทากับตนทุนรวมของสินคาขาดมือหารดวยระยะเวลา
ในการใชแบบจําลอง (52 สัปดาห) 

 สําหรับคา Amplification สามารถคํานวณไดดังนี้ [1] 

         (3) 

 ซึ่งในการคํานวณนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกในโซอุปทาน และระดับโซอุปทาน
โดยในระดับสมาชิกน้ันจะคํานวณตนทุนรวมโดยเฉล่ียตอสัปดาห เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลกระทบจาก
ระบบ VMI ท่ีมีตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทานและเพ่ือชวยใหสมาชิกแตละรายไดทราบถึงผลกระทบที่มีขึ้น
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 ตอตนเองโดยตรง สวนในระดับโซอุปทานนั้นจะคํานวณทั้งตนทุนรวมโดยเฉล่ียตอสัปดาหและคา 
Amplification เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบที่มีตอโซอุปทานโดยรวมเมื่อนําระบบ VMI มาใช ผลลัพธท่ีไดจาก
การใชแบบจําลองท้ังสองแบบเปนดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาหและคา Amplification 

% เปลี่ยนแปลง

ตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห -43.5%

ผูคาปลีก 46.8 8.8 -81.1%

ผูคาสง 68.3 60.4 -11.6%

ผูกระจายสินคา 192.0 94.4 -50.8%

ผูผลิต 168.0 105.0 -37.5%

คา Amplification -34.6%

โซอุปทานแบบดั้งเดิม โซอุปทานแบบ VMI

268.6

2175%3325%

475.1

 

 จะเห็นไดวาในภาพรวมนั้น การนําระบบ VMI มาใชสามารถชวยลดตนทุนรวมได 44% และลดคา 
Amplification ในโซอุปทานได 35% ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการศึกษาจากงานวิจัยอื่น [6-7, 10-
11, 14, 22] แตประเด็นนาสนใจท่ีพบจากการทดลองนี้คือ  

• ถึงแมวาจะมีการนําระบบ VMI มาใชเพียงแคระหวางผูคาปลีกและผูคาสงเทานั้น แตผูกระจาย
สินคาและผูผลิตก็ไดรับประโยชนเชนกันแมวาจะมิไดมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานเลย 

• เมื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมาชิกแตละราย จะเห็นไดวาประโยชนท่ีไดรับจากการลด 
ลงของตนทุนรวมนั้นเปนไปในระดับท่ีแตกตางกัน 

• สาเหตุหนึ่งท่ีตนทุนของผูคาสงลดลงเพียง 12% ในขณะที่ตนทุนของผูคาปลีกลดลงถึง 81% นั้น 
มาจากการที่ผูคาสงตองแบกรับภาระในการจัดการสินคาในคลังสินคาของผูคาปลีกเพ่ิมเติมอีก 
ในขณะที่ผูคาปลีกไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการส่ังซื้อสินคาเหมือนในโซอุปทานแบบดั้งเดิม 

 ในกรณีนี้จะเห็นไดวาโอกาสท่ีผูคาสงจะตัดสินใจลงทุนในระบบ VMI นั้นมีคอนขางนอยเนื่องจากผล 
ตอบแทนที่ตนเองจะไดรับนั้นคอนขางต่ําและอาจไมคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกอื่นในโซอุปทาน
เสียโอกาสท่ีจะไดรับประโยชนจากการนําระบบ VMI มาใช วิธีการหนึ่งท่ีอาจจะชวยแกปญหานี้ไดคือ การ
พยายามทําใหสมาชิกในโซอุปทานรายอื่นโดยเฉพาะผูกระจายสินคาและผูผลิตสามารถมองเห็นประโยชนท่ีจะ
ไดรับ และตัดสินใจที่จะรวมลงทุนดวยเพื่อชวยแบงเบาภาระของผูคาสง สําหรับผูคาปลีกเองก็อาจตองมีการ
ตกลงในการลงทุนหรือแบงปนกําไรใหผูคาสงดวยเชนกัน เพ่ือสรางสถานการณ win-win ท่ีทุกฝายได 
ประโยชนอยางเหมาะสม 
 อยางไรก็ตามการที่จะทําใหสมาชิกทุกรายในโซอุปทานสามารถมองเห็นภาพรวมน้ันไมใชเรื่องงายนัก 
สําหรับกรณีนี้ การท่ีจะโนมนาวใหผูกระจายสินคาและผูผลิตเห็นวาตนเองก็จะไดรับประโยชนดวยโดยไม
จําเปนตองปรับการทํางานใดๆเลยนั้นเปนเรื่องที่เปนไปคอนขางยาก แตผูวิจัยเชื่อวาการนําแบบจําลองเขามา
ชวยและแสดงใหเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นโดยรวมและโดยเฉพาะสําหรับสมาชิกแตละรายจะสามารถชวยได นอก 
จากนี้ผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองยังสามารถนํามาใชในการวิเคราะหสัดสวนในการลงทุนหรือการแบงปนผล
กําไรใหกับสมาชิกแตละรายไดอีกดวย ซึ่งการแบงปนกําไรท่ียุติธรรมถือเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งในการ
สรางและรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในโซอุปทาน ซึ่งจะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน 
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 5. บทสรุป 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการสรางแบบจําลองเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการนําระบบ VMI มาใช โดย 

เนนที่การศึกษาท้ังผลกระทบในภาพรวมและผลกระทบที่มีตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทาน ผูวิจัยเลือกศึกษา
สถานการณเบียรเกมส และสรางแบบจําลอง 2 แบบ โดยแบบจําลองแรกเปนโซอุปทานแบบดั้งเดิม โดยมี
โครงสรางและการดําเนินงานเหมือนในเบียรเกมส กลาวคือ สมาชิกแตละรายจะพยายามหานโยบายที่เหมาะ 
สมสําหรับตนเองโดยอาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอื่นในโซอุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิก ดังนั้นการวางแผนการผลิต หรือการบริหารสินคาคงคลัง ก็จะใชขอมูลจาก
ปริมาณการส่ังซื้อท่ีไดรับจากสมาชิกท่ีอยูถัดไปทางปลายน้ําเทานั้น สวนในแบบจําลองท่ีสองนั้นเปนโซ
อุปทานท่ีมีการนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาปลีกและผูคาสง โดยผูคาสงจะทําหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจ 
สอบระดับสินคาคงคลังและเติมเต็มสินคาใหผูคาปลีก 

ผลการวิจัยพบวาการนําระบบ VMI มาใชสามารถลดตนทุนโดยรวมของโซอุปทานไดถึง 44% และลด
คา Amplification ได 35% แตเมื่อวิเคราะหในระดับตนทุนท่ีลดไดสําหรับสมาชิกแตละรายในโซอุปทานพบวา
มีความแตก ตางกันคอนขางมาก (ระหวาง 12% ถึง 81%) ดังนั้นในการตัดสินใจจะนําระบบ VMI มาใชนั้น
ควรมีการตกลงในสัดสวนของลงทุนหรือการแบงปนผลประโยชนท่ีจะไดรับกอน สมาชิกท่ีมีแนวโนมวาจะ
ไดรับผลประโยชนมากกวาก็ควรมีการลงทุนท่ีมากกวาหรืออาจแบงผลกําไรไปใหสมาชิกท่ีไดรับประโยชน
นอยกวา มิฉะนั้นสมาชิกท้ังหมดอาจจะตองเสียโอกาสท่ีจะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช ซึ่งการนํา
ผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองมาวิเคราะหจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งท่ีชวยในการตัดสินใจในการลงทุนหรือ
แบงปนกําไร นอกจากนี้แบบจําลองยังสามารถชวยใหสมาชิกในโซอุปทานมองภาพรวมไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ดีการศึกษานี้มีขอจํากัดเนื่องจากเปนการศึกษาเฉพาะสําหรับกรณีเบียรเกมสเทานั้น 
โครงสรางของตนทุนท่ีใชก็เปนกรณีเฉพาะ ดังนั้นผลกระทบจากการนําระบบ VMI มาใชอาจจะแตกตางใน
สถานการณท่ีมีโครงสรางของโซอุทานและการดําเนินงานแบบอื่น จึงควรมีการสรางแบบจําลองเฉพาะสําหรับ
แตละกรณีเพ่ือใหไดผลการศึกษาท่ีถูกตองเหมาะสมตอไป  
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