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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มุงที่จะศึกษาผลกระทบของระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) โดยใชแบบจําลอง
สถานการณ ผู วิ จั ย ได พัฒ นาแบบจํ า ลองขึ้น มา 2 แบบ คือ แบบโซ อุป ทานดั้ ง เดิม ที่ ส มาชิ ก แต ล ะรายจะ
พยายามหานโยบายที่เหมาะสมสําหรับตนเองโดยอาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอื่นในโซ
อุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก และ แบบโซอุปทานที่มีการนําระบบ VMI
มาใช ผลการศึกษาพบวาระบบ VMI สามารถชวยลดตนทุนโดยรวมของโซอุปทานและลดคา Amplification
ได แตเมื่อวิเคราะหในระดับสมาชิกพบวาสัดสวนตนทุนที่ลดไดสําหรับสมาชิกแตละรายในโซอุปทานมีความ
แตกตางกันคอนขางมาก ดังนั้นในการตัดสินใจจะนําระบบ VMI มาใชนั้นควรมีการตกลงในสัดสวนของการ
ลงทุนหรือการแบงปนผลประโยชนที่จะไดรับกอน โดยสมาชิกที่มีแนวโนมวาจะไดรับผลประโยชนมากกวาก็
ควรมีการลงทุนที่มากกวาหรืออาจแบงผลกําไรไปใหสมาชิกที่ไดรับประโยชนนอยกวา มิฉะนั้นสมาชิกทั้งหมด
ในโซอุปทานอาจจะตองเสียโอกาสที่จะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช ซึ่งการวิเคราะหผลลัพธที่ไดจาก
แบบจําลองจะเปนสวนสํ า คัญ ที่ชวยในการตัดสินใจในสัดสวนการลงทุนหรือการแบงปน ผลกําไรระหว า ง
สมาชิกในโซอุปทาน เพื่อใหทุกฝายไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน

คําสําคัญ: การจัดการโซอุปทาน; แบบจําลอง; Vendor Managed Inventory; Bullwhip Effect
1. ที่มาและความสําคัญ
โซอุปทานคือเครือขาย (ระดับโลก) ที่ใชในการสงมอบสินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตวัตถุดิบ ไป
จนถึงผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งจะประกอบดวยการไหลของขอมูล การกระจายสินคา และ การเงิน [2] โดยทั่วไป
สมาชิกในโซอุปทานจะตองทํางานรวมมือ ประสานงานกันในการกระจายสินคา การสงผานขอมูล เพื่อใหแนใจ
ว า สิ น ค า และบริ ก ารถึ ง มื อ ผู บ ริ โ ภคถู ก ต อ งตรงความต อ งการ ด ว ยต น ทุ น ที่ เ หมาะสม โซ อุ ป ทานจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีการจัดการโซอุปทานที่ดี ซึ่ง Council of Supply Chain
Management Professionals ไดใหคําจํากัดความของการจัดการโซอุปทานไวดังนี้
“การจัดการโซอุปทาน ครอบคลุมถึง การวางแผนและการจัดการ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การจัดจาง
การจัดหา การแปรรูป และ การจัดการดานโลจิสติกส ซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือ การจัดการโซอุปทานนั้น รวมไปถึงการ
ทํางานประสานกันและการรวมมือกัน ระหวางองคกรตางๆที่อยูในโซอุปทานนั้นๆ ซึ่งจะประกอบไปดวย ผูจัดหา
คนกลาง ผูใหบริการที่สาม และลูกคา จะเห็นไดวาใจความสําคัญของการจัดการโซอุปทาน คือการผสมผสานการ
จัดการอุปสงคและอุปทานทั้งภายในและภายนอกองคกร”
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จะเห็นไดวาปจจัยที่สําคัญมากในการจัดการโซอุปทานก็คือการทํางานประสานกันและรวมมือกัน
ระหวางสมาชิกในโซอุปทาน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลระหวางสมาชิกในโซ
อุปทานเปนปจจัยหลักที่ชวยใหสมาชิกสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเขาถึงขอมูล
อุปสงคที่แทจริงของผูบริโภคชวยลดการเกิด Bullwhip Effect [14-15, 17] และชวยลดตนทุนได [8-9, 18]
Vendor Managed Inventory (VMI) เปนกระบวนการในการบริหารสินคาคงคลังที่อาศัยประโยชนจาก
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูผลิต/ผูจัดหาและลูกคา ซึ่งถือไดวาเปนกลยุทธที่สําคัญกลยุทธหนึ่งในการ
จัดการโซอุปทาน ในระบบ VMI นั้น ผูผลิต/ผูจัดหาจะมีหนาที่บริหารสินคาคงคลังใหแกลูกคา (ในกรณีนี้อาจ
เปนผูคาปลีก) โดยใชขอมูลยอดขายหรืออุปสงคและระดับสินคาคงคลังที่ไดรับจากลูกคาในการวางแผนการ
จัดการสินคาคงคลังที่เหมาะสมใหแกลูกคา กลาวคือผูผลิต/ผูจัดหาจะคอยตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังของ
ลูกคา และจัดสงสินคาใหลูกคาเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังของลูกคาใหไดตามนโยบายที่ตกลงกันไวตั้งแตตน
จะเห็นไดวาหนาที่ในการจัดการและการเติมเต็มสินคาคงคลังถูกโอนมาใหเปนหนาที่ของผูผลิต/ผูจัดหานั่นเอง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก VMI สําหรับผูคาปลีก คือ ระดับการใหบริการที่ดีขึ้น ลดปริมาณสินคา
ขาดมือ ในขณะที่ตนทุนในการเก็บสินคาและการสั่งสินคาลดลง [10, 22] สําหรับผูผลิต/ผูจัดหานั้น VMI
สามารถลด Bullwhip Effect ชวยในการวางแผนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใชทรัพยากรไดเหมาะสม
ขึ้น และยังชวยในการวางแผนการจัดสงและการเติมเต็มสินคาไดดีขึ้น [6-7, 11, 14, 22]
อยางไรก็ตามในบางโซอุปทานก็พบกับอุปสรรคในการนํา VMI มาใช เนื่องจากสมาชิกในโซอุปทาน
ไมใหความรวมมือหรือยังไมแนใจวาประโยชนที่จะไดรับจะคุมคากับเงินที่ตองลงทุนทั้งในดานเทคโนโลยี การ
อบรมพนั ก งาน รวมถึ ง ความไม ไ ว ว างใจกั น ระหว า งสมาชิ ก จากกรณี ศึ ก ษาหลายๆกรณี พ บว า VMI
มีประโยชนตอโซอุปทานโดยรวม เชน ลดตนทุนในการดําเนินงานโดยรวม แตระดับผลประโยชนที่แตละ
สมาชิกไดรับนั้นแตกตางกัน ในบางกรณีพบวาสมาชิกที่อยูตนน้ําไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนขอมูล
มากกวาสมาชิกที่อยูปลายน้ํา [6, 23] แตในบางกรณีกลับพบวาสมาชิกที่อยูปลายน้ําเชนผูคาปลีกไดรับ
ประโยชนจาก VMI ในขณะที่ผูผลิตพบกับความยากลําบากและไมไดรับประโยชนตามที่คาดไว [5, 13] จาก
การศึ ก ษา 10 บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคใน Fortune 500 ที่ ใ ช
VMI
พบว า
บริษัทลูกคาไดรับประโยชนจากการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการใหบริการและการลดลงของระดับสินคาคง
คลัง ในขณะที่มีบริษัทผูผลิตเพียง 2 บริษัทเทานั้นที่ไดรับประโยชนจาก VMI [21]
จากความไมแนนอนของผลกระทบที่เกิดจากการนําระบบ VMI มาใชสงผลใหสมาชิกแตละรายใน
โซอุปทานเกิดความไมแนใจวาควรจะนําระบบมาใชหรือไม เพื่อเปนการชวยใหสมาชิกในโซอุปทานสามารถ
ตัดสินใจไดดีขึ้น จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสมาชิกแตละ
รายในโซอุปทานเมื่อมีการนําระบบ VMI มาใช การวิจัยนี้มีจึงวัตถุประสงคที่จะพัฒนาแบบจําลองสถานการณเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโซอุปทานกอนและหลังการนําระบบ VMI เขามาใช โดยมุงเนนที่จะ
ศึกษาผลกระทบตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทาน ซึ่งในเบื้องตนนี้ผูวิจัยเลือกที่จะใชสถานการณ “เบียรเกมส”
เปนกรณีศึกษาเนื่องจากเปนเกมธุรกิจที่มีการจําลองโครงสรางของโซอุปทานในระดับที่เหมาะสม ไมซับซอน
จนยากที่จะทําความเขาใจแตก็ไมงายจนเกินไป และยังมีความคลายคลึงกับการผลิตและการกระจายสินคาใน
อุตสาหกรรมจริงหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้เบียรเกมสยังเปนเกมสที่รูจักกันทั่วไปและไดรับความนิยมใน
การนําไปใชอบรมบุคลากรเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการผลิต การกระจายสินคา และการบริหาร
สินคาคงคลัง รวมถึงการชี้ใหเห็นถึงปรากฎการณ Bullwhip Effect ที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในโซอุปทานไม
ประสานงานหรือมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
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โครงสรางของบทความตอจากนี้ประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนที่
2 จากนั้นในสวนที่ 3 จะบรรยายถึงโครงสรางของแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น ในสวนที่ 4 จะกลาวถึงผลลัพธที่ได
จากแบบจําลอง และบทสรุปในสวนที่ 5

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1. เบียรเกมส และ Bullwhip Effect
เบียรเกมสเปนเกมสธุ รกิจที่จําลองสถานการณในการผลิ ตและกระจายสิน คาในโซอุป ทาน ซึ่งถูก
พัฒนาขึ้นโดย System Dynamics Group แหงมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ในป ค.ศ. 1960 [19]
เบียรเกมสไ ดรับความนิยมเปนอยา งมากในการนํา ไปใชอบรมบุคลากรทั้งใน
ระดับอุดมศึกษาและในระดับผูบริหาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการผลิต การกระจายสินคา และการ
บริหารสินคาคงคลัง รวมถึงการชี้ใหผูเลนเขาใจถึงการเกิดปรากฎการณ Bullwhip Effect ซึ่งเปนปญหาที่
สําคัญมากปญหาหนึ่งในการจัดการโซอุปทาน
โซอุปทานในเบียรเกมสประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 4 หนวยงาน คือ ผูคา ปลีก ผูคาสง ผูกระจาย
สินคา และผูผลิตหรือโรงงาน รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของเบียรเกมส รวมถึงการไหลของคําสั่งซื้อและสินคา
(เบียร)

ผู คาปลีก

ผู กระจาย
สินค า

ผู คาส ง

ผู ผลิต

ผลิต

ลูกค า

คําสั่งซื อ้

สินค า (เบียร )

รูปที่ 1: โครงสรางของเบียรเกมส
ในเบียรเกมสนั้นจะสมมุติใหผูเลนแตละคนเปนสมาชิก 1 ใน 4 ของหนวยงานตางๆในโซอุปทาน ใน
ขั้นเริ่มตนแตละหนวยงานจะมีเบียรเปนสินคาคงคลังจํานวน 12 ลัง หนาที่ของสมาชิกแตละหนวยคือการสง
มอบสินคาตามคําสั่งซื้อ จากนั้นแตละหนวยงานจะตองตัดสินใจวาตนเองตองการจะสั่งซื้อสินคาเปนปริมาณ
เทาไรเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังที่เหมาะสม เชน ผูคาสงจะสงสินคาใหผูคาปลีกตามปริมาณที่ระบุในคํา
สั่งซื้อ จากนั้นผูคาสงจะตัดสินใจวาตนเองตองการจะสั่งสินคาเปนปริมาณเทาไรแลวสงคําสั่งซื้อไปยังผูกระจาย
สินคา สวนความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคนั้น ไดมีการกําหนดไวลวงหนาแลวโดยที่ผูเลนไมทราบมา
กอน
วัตถุประสงคในการเลนเกมสนี้คือใหผูเลนพยายามบริหารงานใหตนทุนของหนวยงานของตนเองต่ํา
ที่สุด กลาวคือผูเลนจะตองพยายามหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังมิใหมีมาก
จนเกินไป (ซึ่งจะสงผลใหตนทุนในการเก็บสินคาสูง) แตก็ตองระวังมิใหมีสินคานอยเกินไปจนไมเพียงพอที่จะ
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ตอบสนองความตองการของลูกคา (ซึ่งจะทําใหเกิดตนทุนสินคาขาดมือ) และเพื่อใหเกมสมีความเสมือนจริง
มากขึ้น จึงมีการกําหนดใหระยะเวลาที่ใชในการสงคําสั่งซื้อเปน 2 สัปดาห ระยะเวลาในการขนสงสินคาจาก
หนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานเปน 2 สัปดาห และเวลาที่ใชในการผลิตเบียรก็เปน 2 สัปดาหเชนกัน
เมื่อเริ่มเลนเกมส ผูเลนในแตละหนวยงานจะไมไดรับอนุญาตใหสื่อสารกับหนวยงานอื่น ดังนั้นผูคา
ปลีกจะเปนหนวยงานเดียวเทานั้นที่ทราบความตองการของลูกคา ผูคาสงตองพยายามประมาณความตองการ
ของลูกคาจากคําสั่งซื้อที่ไดรับจากผูคาปลีก ผูกระจายสินคาก็ตองประมาณการณจากคําสั่งซื้อที่ไดรับจากผูคา
สงเปนตน สําหรับความตองการของลูกคานั้นคอนขางคงที่คือ 4 ลังตอสัปดาหในชวงแรก และเพิ่มเปน 8 ลัง
ในสัปดาหที่ 5 และคงที่ที่ 8 ลังตอสัปดาหจนจบเกมส จะเห็นไดวาความตองการของลูกคาคอนขางคงที่ ดังนั้น
การบริหารจัดการโซอุปทานดูไมนาจะยุงยากนัก แตในความเปนจริงแลวเปนไปอยางยากลําบากมาก แมแต
ผูบริหารที่มีประสบการณก็ยังมีผลการดําเนินงานที่ไมนาพอใจนัก กลาวคือปริมาณเบียรที่สั่งนั้นคอนขางสูง
มากเมื่อเทียบกับความตองการของลูกคาโดยเฉพาะคําสั่งซื้อจากสมาชิกที่อยูตนน้ํา (เชนคําสั่งซื้อของผู
กระจายสินคาสูงถึง 40 ลังแมวาความตองการเบียรสูงสุดของลูกคาเปนเพียงแค 8 ลังตอสัปดาห) นอกจากนี้
ยังเกิดปญหาสินคาขาดมือในบางชวงเวลาและสินคาคงคลังมากเกินไปในบางชวงเวลา [1] รูปที่ 2 แสดง
ตัวอยางปริมาณสินคาที่สั่งซื้อในแตละสัปดาหที่มักปรากฎในการเลนเกมส

รูปที่ 2: ตัวอยางปริมาณเบียรที่สั่งซื้อ [1]
ปรากฎการณที่ปริมาณที่สั่งซื้อสูงมากเกินความตองการจริงและความแปรปรวนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
สําหรับสมาชิกที่อยูตนน้ํานี้ถูกเรียกวาปรากฎการณ Bullwhip Effect ซึ่งเปนปรากฎการณที่เกิดขึ้นไมเพียงแต
เแคในเกมสเทานั้น บริษัท Procter & Gamble ก็พบกับเหตุการณความแปรปรวนนี้ในสินคาผาออม Pampers
หรือ บริษัท HP เองก็พบกับปญหานี้ในสินคา Printer เชนกัน [14] สาเหตุที่สําคัญสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
Bullwhip Effect คือ การที่สมาชิกในโซอุปทานไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันโดยเฉพาะขอมูลความตองการที่
แทจริงของผูบริโภค ทําใหสมาชิกแตละหนวยในโซอุปทานตองพยายามพยากรณความตองการของผูบริโภค
โดยใชขอมูลคําสั่งซื้อในอดีตของลูกคาที่อยูถัดไปทางปลายน้ําของตนเอง (immediate customer) ดังนั้นคา
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พยากรณที่สมาชิกแตละหนวยคํานวณไดจึงไมตรงกับความตองการจริงของผูบริโภคและมีความเบี่ยงเบนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ วิธีก ารหนึ่งที่เชื่อวาจะสามารถชวยแกปญ หานี้ ไ ดคือ การแลกเปลี่ยนขอมูลยอดขายที่ แ ทจ ริง
(Point-of-Sale) ระหวางสมาชิกในโซอุปทาน และการนําระบบ VMI มาใช สําหรับผูอานที่สนใจจะศึกษา
Bullwhip Effect เพิ่มเติม Lee et al. ไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Bullwhip Effect รวมถึง
สาเหตุและแนวทางในการแกไขไวใน [14]
2.2. Vendor Managed Inventory (VMI)
จากการพัฒนาอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีในดานการสื่อสารและระบบสารสนเทศในชวงทศวรรษ
ที่ ผ า นมาส ง ผลให ห ลายองค ก รสามารถพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของโซ อุ ป ทานโดยการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความตองการของลูกคาและขอมูลระดับสินคาคงคลังระหวางสมาชิกในโซอุปทานไดอยาง
รวดเร็วขึ้นโดยมีตนทุนที่ต่ําลง ซึ่งสงผลใหมีการเริ่มนําระบบ VMI มาใช ซึ่ง ระบบ VMI นี้เปนระบบที่มอบใหผู
จัดหา/ผูผลิตมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารสินคาคงคลังใหแกลูกคา (เชนผูคาปลีก) กลาวคือผูผลิต/ผูจัดหา
จะคอยตรวจสอบปริมาณสินคาคงคลังของลูกคา และจัดสงสินคาใหลูกคาเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังของ
ลูกคาใหไดตามนโยบายที่ตกลงกันไวตั้งแตตน [6] นอกจากนี้ผูผลิต/ผูจัดหายังใชขอมูลยอดขาย (Point-ofSale) และระดับสินคาคงคลังที่ไดรับจากลูกคาเพื่อชวยในการวางการแผนการผลิตหรือการจัดเก็บสินคาของ
ตนเองอีกดวย
จะเห็นไดวาระบบ VMI เปนระบบที่มีแนวคิดตรงขามกับระบบบริหารสินคาคงคลังที่องคกรสวนใหญ
ปฏิบัติมาในอดีตจนถึงปจจุบัน ที่ใหสมาชิกแตละหนวยบริหารสินคาคงคลังของตัวเอง และเติมเต็มสินคาโดย
สงคําสั่งซื้อไปยังสมาชิกถัดไปทางตนน้ําเมื่อระดับสินคาคงคลังของตนลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อ แตระบบ VMI นั้น
เชื่อวาการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานกันระหวางสมาชิกในโซอุปทาน และการมอบอํานาจให
สมาชิกที่อยูในสถานะที่เหมาะสมกวา (มักเปนผูผลิตหรือผูจัดหา) ทําหนาที่ตัดสินใจในการเติมเต็มสินคาจะทํา
ใหสมาชิกในโซอุปทานไดรับประโยชนมากกวา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก VMI สําหรับผูคาปลีกนั้น คือ ระดับการใหบริการที่ดีขึ้น อัตราการ
หมุนเวียนของสินคาคงคลังสูงขึ้น ลดปริมาณสินคาขาดมือ ในขณะที่ตนทุนในการเก็บสินคาและการสั่งสินคา
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 อาจจะมีชื่อเรียกที่
หลากหลายขึ้นอยูกับอุตสาหกรรม เชน Quick Response (QR) [16] Continuous Replenishment (CR) หรือ
Efficient Consumer Reponses (ECR) [3] แตแนวคิดก็ยังคงเหมือนเดิม
อยางไรก็ตามมีหลายองคกรที่ไมประสบความสําเร็จหรือพบกับความยากลําบากในการนําระบบ VMI
มาใช [5, 13] หรือในบางกรณีก็พบวาสมาชิกที่อยูตนน้ําไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวา
สมาชิกที่อยูปลายน้ํา [16, 23] จากความไมแนนอนถึงผลลัพธจากการนําระบบ VMI มาใชสงผลใหการ
ตัดสินใจนําระบบ VMI มาใชในทางปฏิบัติเปนไปไดยากขึ้น เนื่องจากสมาชิกแตละรายในโซอุปทานไมมั่นใจ
วาตนเองจะไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด และคุมคาแกการลงทุนหรือไม
ในชวง 10 ปที่ผานมามีงานวิจัยหลายชิ้นที่มุงพัฒนาแบบจําลองผลกระทบของการนําระบบ VMI มาใช
เชน แบบจําลองเพื่อวิเคราะหผลกระทบของ VMI ในการลด Bullwhip Effect [6] แบบจําลองเพื่อวิเคราะห
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ผลกระทบและหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ VMI [20] และแบบจําลองเพื่อประเมินประโยชนที่ไดรับ
จาก VMI ภายใตสถานการณที่แตกตางของปจจัยเชน ความสามารถในการผลิต ความแปรปรวนของอุปสงค
และระยะเวลานํา [12] อยางไรก็ตามงานวิจัยที่กลาวมานี้จะมุงเนนไปที่การประเมินผลกระทบของ VMI ตอ
ประสิทธิภาพโดยรวมของโซอุปทาน
แตในทางปฏิบัตินั้น แมวาจะมีหลักฐานมาสนับสนุนวาระบบ VMI จะสามารถชวยลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของโซอุปทานโดยรวมได แตในการตัดสินใจของสมาชิกแตละรายวาจะเขารวม
หรือไมนั้น ก็ยังคงใหความสําคัญกับผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับเปนหลัก ถาผลที่ไดรับไมคุมคากับการ
ลงทุน สมาชิกก็คงจะไมเลือกใชระบบ VMI แมวาประสิทธิภาพของโซอุทานโดยรวมจะดีขึ้นก็ตาม ดังนั้นการ
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะสรางแบบจําลองที่จะชวยประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแกสมาชิกแตละรายในโซ
อุปทาน เพื่อชวยในการตัดสินใจวาควรจะนําระบบ VMI มาใชหรือไม และชวยในการวางแผนการแบงปน
ผลประโยชนที่จะไดรับระหวางสมาชิกในโซอุปทานเพื่อใหเกิดสถานการณ win-win ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญใน
การสรางความรวมมือและความเชื่อใจระหวางสมาชิกในโซอุปทาน

3. โครงสรางของแบบจําลอง
ในการสรางแบบจําลอง ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม Arena ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางแบบ
จําลองในลักษณะ Discrete-event Simulation เนื่องจากผูวิจัยสนใจพฤติกรรมของระบบตั้งแตชวงเริ่มตนจน
จบ และตองการความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนแบบจําลองหรือตัวแปรเพื่อการวิจัยที่จะตอยอดในอนาคต
นอกจากนี้โปรแกรม Arena ยังสามารถแสดงการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ Animation ได
อีกดวย ซึ่งชวยใหผูวิจัยเขาใจพฤติกรรมของระบบไดดียิ่งขึ้น สําหรับแบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นนั้น จะจําลอง
โครงสรางของสถานการณ “เบียรเกมส” ซึ่งประกอบดวย ผูคาปลีก ผูคาสง ผูกระจายสินคา และผูผลิตหรือ
โรงงาน โดยที่เราจะสมมุติใหความสามารถในการผลิตของผูผลิตมีไมจํากัด แตไมวาจะผลิตที่ปริมาณเทาไรก็
จะตองใชเวลา 2
สัปดาหในการผลิต สวนการขนสงระหวางสมาชิกในโซอุทานจะใชเวลา 2 สัปดาห
เชนเดียวกับเวลาที่ใชในการสงคําสั่งซื้อ สวนความตองการของลูกคาจะเกิดขึ้นทุกสัปดาห
ผูวิจัยไดสรางแบบจําลองขึ้นมา 2 แบบจําลองเพื่อใชในการเปรียบเทียบ โดยแบบจําลองแรกเปนโซ
อุปทานที่มีการดําเนินงานแบบดั้งเดิม และในแบบจําลองที่ 2 เปนโซอุปทานที่นําระบบ VMI เขามาใช โดย
นโยบายที่ใชในการสั่งซื้อสินคาของแบบจําลองทั้งสองเปนแบบ (s, S) กลาวคือ เมื่อระดับสินคาคงคลังนอย
กวาหรือเทากับ s จะทําการสั่งซื้อสินคาในปริมาณเทากับสวนตางของ S กับ ระดับสินคาคงคลัง โดยจะมีการ
ตรวจนับสินคาทุกสัปดาห สําหรับแบบจําลองในเบื้องตนนี้จะควบคุมใหคา s และ S คงที่ เพื่อใหงายตอการทํา
ความเขาใจและการเปรียบเทียบ (แตในอนาคตคา s และ S สามารถปรับเปลี่ยนไดเมื่อแบบจําลองมีความ
ซับซอนมากขึ้น)
3.1. แบบจําลองที่ 1: โซอุปทานแบบดั้งเดิม
ในโซอุปทานแบบดั้งเดิมนั้น สมาชิกแตละรายจะพยายามหานโยบายที่เหมาะสมสําหรับองคกรโดย
อาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอื่นในโซอุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางสมาชิกซึ่งจะสงผลใหสมาชิกในโซอุทาน (ยกเวนผูคาปลีก) ไมทราบขอมูลความตองการของลูกคาที่
แทจริง ดังนั้นการวางแผนการผลิต หรือการบริหารสินคาคงคลัง ก็จะใชขอมูลจากปริมาณการสั่งซื้อที่ไดรับ
จากสมาชิกถัดไปทางปลายน้ํา (Immediate downstream member) ซึ่งสมาชิกแตละรายจะเติมเต็มสินคาคง
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คลังของตนตามนโยบาย (s, S) โดยประเมินจากระดับสินคาคงคลังของตนเองเทานั้น สําหรับขั้นตอนการ
ทํางานของแบบจําลองสามารถสรุปไดดังนี้
• สมาชิกแตละรายไดรับสินคาที่สั่งซื้อเมื่อ L สัปดาหที่ผานมาจากสมาชิกถัดไปทางตนน้ํา โดยที่ L
คือ ระยะเวลานํา สําหรับผูผลิต L คือ ระยะเวลาในการผลิต
• สมาชิกแตละรายตรวจสอบคําสั่งซื้อที่สมาชิกถัดไปทางปลายน้ําสงมา สําหรับผูคาปลีก คําสั่งซื้อ
มาจากอุปสงคของผูบริโภค
• สมาชิกแตละรายจัดสงสินคาใหลูกคาตามคําสั่งซื้อ (รวม Backorder ถามี) จากสินคาคงคลังที่มี
อยู
• สมาชิกแตละรายตรวจสอบระดับสินคาคงคลังที่เหลืออยู แลวสงคําสั่งซื้อสินคาไปยังสมาชิกถัดไป
ทางตนน้ํา โดยที่การกําหนดปริมาณการสั่งซื้อจะเปนไปตามนโยบายที่ระบุในเบื้องตน ซึ่งใน
กรณีนี้ปริมาณการสั่งซื้อจะเทากับสวนตางของ S กับระดับสินคาคงคลัง ถาระดับสินคาคงคลัง
นอยกวาหรือเทากับ s สวนในกรณีที่ระดับสินคาคงคลังมากกวา s จะไมมีการสั่งสินคา
ขั้นตอนเหลานี้จะวนซ้ําไปเรื่อยๆในแตละสัปดาหจนครบ 52 สัปดาห (หรือเวลาตามที่กําหนด)
3.2. แบบจําลองที่ 2: โซอุปทานแบบ VMI
สําหรับโซอุปทานแบบ VMI นั้นผูคาปลีกจะอนุญาตใหผูคาสงเขาถึงขอมูลการขาย (Point-of-Sale)
และขอมูลระดับสินคาคงคลังของผูคาปลีก โดยที่ผูคาสงจะมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการสินคาคงคลังของ
ผูคาปลีก ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดเปาหมายระดับสินคาคงคลังต่ําสุดและสูงสุดไวลวงหนา โดยผูคาสงมี
หนาที่รับผิดชอบในการเติมเต็มและจัดการสินคาคงคลังใหอยูในระดับดังกลาว ดังนั้นภายใตระบบ VMI
ผูคาสงจะตองคํานึง ถึงระดับสินคาคงคลังของผูคาปลีกในการคํานวณปริมาณการสั่งซื้อ เพิ่มเติมจากขอมูล
ระดับสินคาคงคลังของตนเอง สวนสมาชิกอื่นในโซอุปทานจะมีการดําเนินงานเหมือนโซอุปทานแบบดั้งเดิม
(ในทางปฏิบัติและในการสรางแบบจําลองนั้น สามารถนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาสงและผูกระจายสินคา
หรือ ระหวางผูกระจายสินคากับผูผลิตไดเชนกัน แตเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและเพื่อจํากัดขอบเขต
ของบทความใหเหมาะสม ผูวิจัยจึงเลือกนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาปลีกและผูคาสงเทานั้น) รูปที่ 3
เปรียบเทียบโครงสรางของแบบจําลองโซอุทานแบบดั้งเดิม และแบบ VMI

ลูกค า

ความต องการ

ผู คาปลีก
ยอดขาย

คําสั่ งซื อ้

คําสั่ งซื อ้

คําสั่ งซื อ้

ผู คาส ง
สิ นค า

สิ นค า

ผู กระจาย
สินค า

ผู ผลิต
สิ นค า

โซ อุปทานแบบดัง้ เดิม

ลูกค า

ความต องการ

ระดับสินค าคงคลั ง
และ POS

ผู คาปลีก
ยอดขาย

คําสั่ งซื อ้

คําสั่ งซื อ้

ผู คาส ง
สิ นค า

สิ นค า

ผู กระจาย
สินค า

โซ อุปทานแบบ VMI

รูปที่ 3: โครงสรางแบบจําลองของโซอุปทาน
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ผู ผลิต
สิ นค า
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อยางไรก็ดีแมวาการนําระบบ VMI มาใชจะสามารถชวยลดระยะเวลานําไดคอนขางมาก [22]
แบบจําลองโซอุปทานแบบ VMI ที่สรางขึ้นจะครอบคลุมเฉพาะการลดระยะเวลาในสวนของการสงคําสั่งซื้อ
เนื่องจากผูคาปลีกไมจําเปนตองสงคําสั่งซื้อไปยังผูคาสงอีกตอไป แตสําหรับระยะเวลาในการขนสงสินคาจาก
ผูคาสงไปยังผูคาปลีกจะไมเปลี่ยนแปลง จะยังคงมีเวลาเหมือนในโซอุปทานแบบดั้งเดิมคือ 2 สัปดาหเนื่องจาก
การวิจัยนี้มุงเนนไปยังผลกระทบของ VMI ในสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวา นอกจากนี้ผลลัพธที่ได
จากแบบจําลองจะแสดงประโยชนขั้นต่ําที่จะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช

4. ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง
เพื่อใหทราบถึงผลกระทบจากการนําระบบ VMI เขามาใชในโซอุปทาน ผูวิจัยไดใชแบบจําลองที่ 1: โซ
อุปทานแบบดั้งเดิมและ แบบจําลองที่ 2: โซอุปทานแบบ VMI ภายใตสถานการณเดียวกัน (สถานการณเบียร
เกมส) แลวนําผลลัพธที่ไดมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโซอุปทานทั้งสองแบบ ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช
คือ ตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห และ คา Amplification โดยตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห จะประกอบ
ดวย
• ตนทุนในการสั่งซื้อเฉลี่ยตอสัปดาห ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อจะมีตนทุน 32 บาทไมวาปริมาณที่สั่งซื้อ
จะเปนเทาไร ถาไมมีการสั่งซื้อก็จะไมมีคาใชจายใดๆ สําหรับตนทุนในการสั่งซื้อเฉลี่ยตอสัปดาห
จะคํา นวณจากตน ทุน ในการสั่งซื้อที่เกิด ขึ้น ทั้ง หมดหารดว ยระยะเวลาในการใช
(Run)
แบบจําลอง (52 สัปดาห)
• ตนทุนในการเก็บสินคาเฉลี่ยตอสัปดาห เมื่อใดก็ตามที่ระดับสินคาคงคลังมากกวาศูนย (I(t)>0)
จะมีตนทุนในการเก็บสินคาเทากับ 1 บาทตอสัปดาห ดังนั้นตนทุนรวมในการเก็บสินคาคงคลังจะ
เปนดังนี้
(1)

•

และตนทุนในการเก็บสินคาเฉลี่ยตอสัปดาหจะเทากับตนทุนรวมในการเก็บสินคาคงคลังหารดวย
ระยะเวลาในการใชแบบจําลอง (52 สัปดาห)
ตนทุนสินคาขาดมือเฉลี่ยตอสัปดาห เมื่อมีสินคาขาดมือเกิดขึ้น (I(t)<0) จะมีตนทุนสินคาขาดมือ
เกิดขึ้นเทากับ 5 บาทตอสัปดาห ซึ่งตนทุนรวมของสินคาขาดมือจะเปนดังนี้
(2)
และตนทุนสินคาขาดมือเฉลี่ยตอสัปดาหจะเทากับตนทุนรวมของสินคาขาดมือหารดวยระยะเวลา
ในการใชแบบจําลอง (52 สัปดาห)

สําหรับคา Amplification สามารถคํานวณไดดังนี้ [1]
(3)
ซึ่งในการคํานวณนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับสมาชิกในโซอุปทาน และระดับโซอุปทาน
โดยในระดับสมาชิกนั้นจะคํานวณตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลกระทบจาก
ระบบ VMI ที่มีตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทานและเพื่อชวยใหสมาชิกแตละรายไดทราบถึงผลกระทบที่มีขึ้น
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ต อ ตนเองโดยตรง ส ว นในระดั บ โซ อุ ป ทานนั้ น จะคํ า นวณทั้ ง ต น ทุ น รวมโดยเฉลี่ ย ต อ สั ป ดาห แ ละค า
Amplification เพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่มีตอโซอุปทานโดยรวมเมื่อนําระบบ VMI มาใช ผลลัพธที่ไดจาก
การใชแบบจําลองทั้งสองแบบเปนดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาหและคา Amplification
โซอุปทานแบบดั้งเดิม
ตนทุนรวมโดยเฉลี่ยตอสัปดาห
ผูคาปลีก
ผูคาสง
ผูกระจายสินคา
ผูผลิต
คา Amplification

โซอุปทานแบบ VMI

475.1
46.8
68.3
192.0
168.0

268.6
8.8
60.4
94.4
105.0

3325%

2175%

% เปลี่ยนแปลง
-43.5%
-81.1%
-11.6%
-50.8%
-37.5%
-34.6%

จะเห็นไดวาในภาพรวมนั้น การนําระบบ VMI มาใชสามารถชวยลดตนทุนรวมได 44% และลดคา
Amplification ในโซอุปทานได 35% ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับผลการศึกษาจากงานวิจัยอื่น [6-7, 1011, 14, 22] แตประเด็นนาสนใจที่พบจากการทดลองนี้คือ
• ถึงแมวาจะมีการนําระบบ VMI มาใชเพียงแคระหวางผูคาปลีกและผูคาสงเทานั้น แตผูกระจาย
สินคาและผูผลิตก็ไดรับประโยชนเชนกันแมวาจะมิไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเลย
• เมื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสมาชิกแตละราย จะเห็นไดวาประโยชนที่ไดรับจากการลด
ลงของตนทุนรวมนั้นเปนไปในระดับที่แตกตางกัน
• สาเหตุหนึ่งที่ตนทุนของผูคาสงลดลงเพียง 12% ในขณะที่ตนทุนของผูคาปลีกลดลงถึง 81% นั้น
มาจากการที่ผูคา สงตองแบกรับภาระในการจัดการสินคาในคลังสินคาของผูคาปลีกเพิ่มเติมอีก
ในขณะที่ผูคาปลีกไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการสั่งซื้อสินคาเหมือนในโซอุปทานแบบดั้งเดิม
ในกรณีนี้จะเห็นไดวาโอกาสที่ผูคาสงจะตัดสินใจลงทุนในระบบ VMI นั้นมีคอนขางนอยเนื่องจากผล
ตอบแทนที่ตนเองจะไดรับนั้นคอนขางต่ําและอาจไมคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกอื่นในโซอุปทาน
เสียโอกาสที่จะไดรับประโยชนจากการนําระบบ VMI มาใช วิธีการหนึ่งที่อาจจะชวยแกปญหานี้ไดคือ การ
พยายามทําใหสมาชิกในโซอุปทานรายอื่นโดยเฉพาะผูกระจายสินคาและผูผลิตสามารถมองเห็นประโยชนที่จะ
ไดรับ และตัดสินใจที่จะรวมลงทุนดวยเพื่อชวยแบงเบาภาระของผูคาสง สําหรับผูคาปลีกเองก็อาจตองมีการ
ตกลงในการลงทุนหรือแบงปนกําไรใหผูคาสงดวยเชนกัน เพื่อสรางสถานการณ win-win ที่ทุกฝายได
ประโยชนอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตามการที่จะทําใหสมาชิกทุกรายในโซอุปทานสามารถมองเห็นภาพรวมนั้นไมใชเรื่องงายนัก
สําหรับกรณีนี้ การที่จะโนมนาวใหผูกระจายสินคาและผูผลิตเห็นวาตนเองก็จะไดรับประโยชนดวยโดยไม
จําเปนตองปรับการทํางานใดๆเลยนั้นเปนเรื่องที่เปนไปคอนขางยาก แตผูวิจัยเชื่อวาการนําแบบจําลองเขามา
ชวยและแสดงใหเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นโดยรวมและโดยเฉพาะสําหรับสมาชิกแตละรายจะสามารถชวยได นอก
จากนี้ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองยังสามารถนํามาใชในการวิเคราะหสัดสวนในการลงทุนหรือการแบงปนผล
กําไรใหกับสมาชิกแตละรายไดอีกดวย ซึ่งการแบงปนกําไรที่ยุติธรรมถือเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งในการ
สรางและรักษาความสัมพันธระหวางสมาชิกในโซอุปทาน ซึ่งจะนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน
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5. บทสรุป
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการสรางแบบจําลองเพื่อศึกษาผลกระทบจากการนําระบบ VMI มาใช โดย
เนนที่การศึกษาทั้งผลกระทบในภาพรวมและผลกระทบที่มีตอสมาชิกแตละรายในโซอุปทาน ผูวิจัยเลือกศึกษา
สถานการณเบียรเกมส และสรางแบบจําลอง 2 แบบ โดยแบบจําลองแรกเปนโซอุปทานแบบดั้งเดิม โดยมี
โครงสรางและการดําเนินงานเหมือนในเบียรเกมส กลาวคือ สมาชิกแตละรายจะพยายามหานโยบายที่เหมาะ
สมสําหรับตนเองโดยอาจจะไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอสมาชิกรายอื่นในโซอุปทาน นอกจากนี้ยังไมมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิก ดังนั้นการวางแผนการผลิต หรือการบริหารสินคาคงคลัง ก็จะใชขอมูลจาก
ปริม าณการสั่งซื้อที่ไ ดรับจากสมาชิก ที่อยูถัด ไปทางปลายน้ําเทา นั้น ส วนในแบบจํ าลองที่สองนั้นเป น โซ
อุปทานที่มีการนําระบบ VMI มาใชระหวางผูคาปลีกและผูคาสง โดยผูคาสงจะทําหนาที่รับผิดชอบในการตรวจ
สอบระดับสินคาคงคลังและเติมเต็มสินคาใหผูคาปลีก
ผลการวิจัยพบวาการนําระบบ VMI มาใชสามารถลดตนทุนโดยรวมของโซอุปทานไดถึง 44% และลด
คา Amplification ได 35% แตเมื่อวิเคราะหในระดับตนทุนที่ลดไดสําหรับสมาชิกแตละรายในโซอุปทานพบวา
มีความแตก ตางกันคอนขางมาก (ระหวาง 12% ถึง 81%) ดังนั้นในการตัดสินใจจะนําระบบ VMI มาใชนั้น
ควรมีการตกลงในสัดสวนของลงทุนหรือการแบงปนผลประโยชนที่จะไดรับกอน สมาชิกที่มีแนวโนมวาจะ
ไดรับผลประโยชนมากกวาก็ควรมีการลงทุนที่มากกวาหรืออาจแบงผลกําไรไปใหสมาชิกที่ไดรับประโยชน
นอยกวา มิฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดอาจจะตองเสียโอกาสที่จะไดรับจากการนําระบบ VMI มาใช ซึ่งการนํา
ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองมาวิเคราะหจะเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจในการลงทุนหรือ
แบงปนกําไร นอกจากนี้แบบจําลองยังสามารถชวยใหสมาชิกในโซอุปทานมองภาพรวมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ ดี ก ารศึ ก ษานี้ มี ข อ จํ า กั ด เนื่ อ งจากเป น การศึ ก ษาเฉพาะสํ า หรั บ กรณี เ บี ย ร เ กมส เ ท า นั้ น
โครงสรางของตนทุนที่ใชก็เปนกรณีเฉพาะ ดังนั้นผลกระทบจากการนําระบบ VMI มาใชอาจจะแตกตางใน
สถานการณที่มีโครงสรางของโซอุทานและการดําเนินงานแบบอื่น จึงควรมีการสรางแบบจําลองเฉพาะสําหรับ
แตละกรณีเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
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