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เรื่อง ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) 
ในรายวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
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Effect in Supply Chain and Logistics Management Course
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บทคัดยอ
  ปจจุบันการจัดการหวงโซอุปทานไดเขามามีบทบาทมากข้ึนทั้งในภาคธุรกิจและการศึกษา                   

โดยหลกัสตูรทีใ่ชมกัเปนการเรียนผานผูสอนโดยใชการบรรยายเปนหลกั ซึง่การเรยีนผานผูสอนนัน้มขีอจาํกดั

ในเรือ่งของการเขาถงึแนวคดิ และการทาํความเขาใจในเรือ่งทีซ่บัซอนของหวงโซอปุทาน บทความนีก้ลาวถงึ

การนําเอาเกมจําลองสถานการณที่เรียกวา Beer Game มาใชเปนสื่อในการเรียนรูเรื่อง ปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) ของหวงโซอุปทาน ซึ่งเปนเนื้อหาที่มีความซับซอนยากแกการเขาใจผลจากการนํา               

Beer Game มาใชเปนสื่อในการเรียนการสอนของรายวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสพบวา                    

ผูเรียนสามารถสรุปองคความรูที่ไดจากการเรียนรูดวยตนเองผานประสบการณ  การลงมือปฏิบัติและ      

สามารถเชื่อมโยงองคความรูที่สังเคราะหไดเขากับหลักการทางทฤษฎีไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามการ                

นํา Beer Game มาใชกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนยังมีขอจํากัดสําคัญหลายประการ เชน ขอจํากัดใน   

ดานจํานวน และความแมนยาํของผูควบคุมเกม และขอจํากดัในดานเวลาท่ีใชในการเลนเกมแตละคร้ังเปนตน 
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Abstract
  Recently, Supply Chain Management is become more importance, both in industry and 

academia. Most Supply Chain Management courses offered by universities and business schools 

are text-based. However, text-based learning is limited to gathering concepts and understanding 

complex topics of supply chain. This paper illustrates apply of simulation game called Beer Game 

in learning Bullwhip Effect of supply chain, which is a complex topic and difficult to understand.   

The result of Beer Game applied for the Supply Chain and Logistics Management class shows that 

students can summarize the knowledge from their workshop experience and also link the knowledge 

with the theory as well. However, the used of Beer Game in the class room also has many limits. 

For example, limit in the number and the accuracy of the controller and time limited for game playing. 

Keywords
  Beer Game, Simulation Game, Bullwhip Effect

บทนํา
  ปจจุบันองคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจและการศึกษาตางหันมาใหความสําคัญกับการจัดการหวงโซ

อุปทานมากขึ้น ถึงแมว าการจัดการหวงโซอุปทานจะถูกจัดใหมีการเรียนการสอน และการอบรม                        

อยางแพรหลายในสถาบนัอดุมศกึษาและสถาบันสอนธรุกจิตางๆ แตหลกัสตูรทีใ่ชมกัเปนการเรยีนผานผูสอน        

โดยใชการบรรยายจากตํารา มุงเนนที่การทําความเขาใจในหลักการทฤษฎี หรือศึกษาและวิเคราะห                

กรณีศึกษาตางๆ ซึ่งพบวาการเรียนโดยวิธีการบรรยายจากผูสอนเปนหลักน้ันยังมีขอจํากัดในเร่ืองของการ    

เขาถึงแนวคิด หลักการ และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองจากการตัดสินใจในดานตางๆ                    

ของหวงโซอุปทานอยูมาก

  เกมจําลองสถานการณจึงถูกนํามาประยุกต ใช ในการทําความเข าใจถึงผลกระทบจาก                               

การเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการตัดสนิใจของระบบท่ีมคีวามซับซอนและยากตอการทําความเขาใจหากไมได

อยู ในสถานการณจริง ซึ่งคุณลักษณะของสถานการณจําลองที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน                    

จะตองมีความใกลเคียงกับสถานการณจริง เพื่อใหผู เรียนเกิดความเคยชินและเปดโอกาสใหผู เรียน                         

มสีวนรวม อยากสวมบทบาท กระตุนใหผูเรยีนไดฝกและแกปญหาอยางเต็มที ่(สขุสม สวิะอมรรตัน, 2552, 12)

โดย เนาวะรัตน ถาวร (2546) ไดศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอความมีนํ้าใจของนักเรียน          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน ซึ่งไดมา      

โดยวิธกีารสุมอยางงายจากประชากรแลวสุมอยางงายอีกคร้ังเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคมุ กลุมละ 15 คน 

กลุมทดลองไดรับการใชสถานการณจําลอง แตกลุมควมคุมไมไดรับการใชสถานการณจําลอง เคร่ืองมือ           
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ที่ใช คือ โปรแกรมการใชสถานการณจําลอง และแบบทดสอบความมีนํ้าใจ พบวา นักเรียนท่ีไดรับการใช

สถานการณจาํลองมคีวามมนีํา้ใจดขีึน้อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจากนัน้ Mesterton-Gibbons 

(1995) ยังไดศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอทัศนคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 

ผลการศกึษาพบวา การสอนโดยใชสถานการณจาํลองทาํใหนกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ตีอการเรยีนวชิาคณติศาสตร 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงข้ึน

  ในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ          

อยางถองแทจึงตองอาศัยการจําลองสถานการณเสมือนจริง ใหผู เรียนไดประสบกับสถานการณและ          

ทดลองหาทางแกปญหาดวยตนเอง การนําเอาเกมจําลองสถานการณ Beer Game มาใชเพ่ือการเรียนรู       

ผลกระทบจากปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) จึงไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในปจจุบัน            

(Knolmayer, 2007,3)

ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect)

  ปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) เปนปรากฏการณในโซอุปทานท่ีเกิดจากการท่ีผูบริโภค       

ปลายนํ้ามีความตองการสินคาจํานวนหนึ่งและส่ังซื้อสินคาจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ของตน เมื่อ          

ผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)ไดรับคําสั่งก็ทําการส่ังซื้อวัตถุดิบไปยังผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ของตน                 

ที่อยูตนนํ้าอีกทีเปนทอด ๆ ไปดวยจํานวนสินคาที่ไมตรงกับความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภคปลายน้ํา            

ซึ่งสวนใหญมักจะสั่งมากกวาความตองการจริงดวยเหตุผลบางอยาง เชน

  1. ไมทราบความตองการท่ีแทจรงิของผูบรโิภคปลายนํา้ ทาํใหตองพยากรณความตองการของลกูคา

ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ

  2. การมองโลกในแงดีเกินไปวาสินคาจะตองขายดี ทําใหสั่งซ้ือหรือส่ังผลิตมากกวาความตองการ

ที่แทจริงของตน ภายใตทัศนคติวาเหลือดีกวาขาด

  3.  ตองการเลีย่งปญหาการถกูลกูคารองเรยีนเมือ่มสีนิคาไมพอสงมอบซ่ึงอาจสงผลตอความสมัพนัธ

กับลูกคาโดยการยอมใหมีสินคาคงคลังมากเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองลูกคา

  4.  บางกรณีที่การกําหนดปริมาณการส่ังซ้ือข้ันตํ่าจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) ทําใหมี                   

ความจําเปนตองสั่งซื้อสินคาตามปริมาณขั้นตํ่าที่ผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) กําหนด

  5.  การกําหนดสวนลดราคาหากมีการส่ังซื้อในปริมาณที่มากข้ึนจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier) 

ทําใหสั่งซื้อสินคาในปริมาณที่มากกวาความตองการที่แทจริง 

  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนทาํใหเกดิความแตกตางระหวางความตองการสนิคาของคูคาแตละราย

กับความตองการสินคาของผูบริโภคข้ันสุดทายในโซอุปทาน ซึ่งสงผลใหเกิดสินคาคงคลังและตนทุนสะสม

จํานวนที่มากเกินความจําเปนในโซอุปทานโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคูคาที่อยูตนนํ้าของโซอุปทานมากเทาไร      

ก็จะมีแนวโนมที่จะมีสินคาคงคลังสะสมมากขึ้นเทานั้น
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  โดยทั่วไปการอธิบายผลของปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) มักใชแผนภูมิแสดง            

ความคลาดเคลื่อนของอุปสงคของคูคาแตละจุดในโซอุปทาน ดังภาพที่ 1

 
  ภาพท่ี 1: แสดงการเพิ่มขึ้นของความแปรปรวนของปริมาณการสั่งซ้ือในหวงโซอุปทาน

  ที่มา: Hau, Padmanabhan & Whang, 1997

  ในการลดปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) อยางมีประสิทธิผล คือตองพยายามจัดการขอมูล

สารสนเทศเพ่ือทําใหคูคาแตละรายในโซอุปทานทราบขอมูลเก่ียวกับความตองการหรืออุปสงคที่แทจริงของ    

ผูบริโภคข้ันสุดทายใหมากท่ีสุดทั้งในดานปริมาณ และเวลา ซึ่งอาจทําไดโดยการรวมศูนยขอมูล (Data        

Centralization) ความตองการของลูกคาไปเก็บในฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใหคูคาแตละรายสามารถเขาสู    

แหลงขอมลูและไดรบัขอมลูจริงเหมือน ๆ  กนั  พรอม ๆ  กนั แทนการสงผานขอมลูเปนทอด ๆ  กนัไปซ่ึงมกัทาํให

ขอมูลที่ไดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

การนําเกมจําลองสถานการณ Beer Game มาใชในการเรียนการสอน เร่ือง ปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect)

  การจําลองสถานการณถูกคิดขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1960 โดย Sloan’s System Dynamics Group                

ของ Massachusetts Institutes of Technology ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง พลวัตทางอุตสาหกรรม 

(Industrial Dynamics) โดยแบบจําลองดงักลาวไดถกูนํามาประกอบการเรยีนการสอนในหลายมหาวทิยาลยั

เพ่ือแสดงถึงระบบการทํางานของหวงโซอุปทาน (ศิริชัย จงจินตรักษา, 2549, 19) มีวัตถุประสงคเพ่ือใชใน    
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การศึกษาลักษณะของปรากฏการณแสมา หรือ Bullwhip Effect ใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งบางครั้งเรียก

ปรากฏการณนีว้าปรากฏการณ Forrester ตามชือ่ของศาสตราจารยเจ ฟอสเตอร (J. Forrester) ผูพฒันา Beer 

Game นั่นเอง (Knolmayer, 2007, 2)

  โดย Lehtonen (2003) ไดนําเกมจําลองสถานการณมาชวยในการเรียนการสอนวิชา Production 

Management โดยทําการทดลองเทียบกับการสอนโดยใชกรณีศึกษา จากการทดลองสรุปไดวา การใชเกม

จําลองสถานการณไดผลใกลเคียงกับการใชกรณีศึกษาแตเกมจะชวยกระตุนใหผูเรียนมีความต่ืนเตนในการ

เลนเกมโดยการแกปญหาที่ไมแนนอนตายตัวที่เกิดข้ึนระหวางการเลน ซึ่งทาทายกวาการใชกรณีศึกษา 

นอกจากน้ี Nyberg (1998) ยังไดนําเกมจําลองสถานการณมาใชในการฝกอบรมภายในโรงงาน โดยได           

ขอสรุปวา เกมจําลองสถานการณชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู และสงเสริมความเขาใจพื้นฐาน                   

ของกระบวนการทํางาน และยังชวยใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการปรับปรุงการทํางานอีกดวย

  1. ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับ Beer Game

      Beer Game เปนเกมจําลองสถานการณที่มักถูกนํามาใชในการเรียนการสอน และการอบรม

เรื่อง การจัดการโซอุปทานเน่ืองจากสามารถตอบโจทยผูเรียนไดเปนอยางดี ทั้งในเร่ืองของการบริหารขอมูล

รวมกันระหวางคูคาแตละจุดในโซอุปทาน การบริหารองคกรในหวงโซอุปทานโดยมองภาพรวมของหวงโซ              

เปนสําคัญ รวมถึงการพยากรณความตองการของลูกคา และการบริหารจัดการสินคาคงคลังใหเพียงพอ         

เพื่อการตอบสนองความตองการของลูกคาดวย

   Beer Game ถกูพัฒนาโดยภาควิชาการบรหิารสโลน (Sloan School of Management) สถาบนั

เอ็มไอที (MIT) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของงานวิจัยของศาสตราจารย เจ ฟอสเตอร (J. Forrster) เรื่อง พลวัต                

ของอตุสาหกรรม (Industrial Dynamic) จากนัน้ไดถกูนาํไปใชอยางแพรหลายในการฝกอบรมบคุลากรทัว่โลก 

ตัง้แตนกัเรียนในระดับมธัยมจนถึงหวัหนา คณะผูบริหาร  และเจาหนาทีข่องรัฐ โดยเร่ิมจากการเลนบนกระดาน 

และปจจุบันไดมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมาใชในการเลน เพื่อลดขอจํากัดในการเลน           

บนกระดานลง (Knolmayer, 2007, 2)

  2. การเตรียมความพรอมกอนการเลน Beer Game

      การเลน Beer Game บนกระดานน้ัน คอนขางมีความยุงยาก ตองอาศัยผูควบคุมจํานวนมาก 

และอาจทําใหเกิดความสับสนระหวางการเลนไดงายกวาการเลนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาก                   

หากผูนําเกมและผูควบคุมไมมีความแมนยําในเรื่องกติกา ดังนั้นกอนการเลน ผูนําเกมควรมีการเตรียม        

ความพรอมดังนี้

   2.1 จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับการเลนเกม

   2.2 ผูนําเกมควรมีผูชวยควบคุมเกมอยางนอย 1 คนตอผูเลน 1 ทีม เนื่องจากผูเลนที่ไมเคยเลน

อาจยังมีความสับสนในเรื่องกติการะหวางการเลน จึงตองอาศัยผูควบคุมคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด         

เพื่อลดความผิดพลาดระหวางการเลน
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   2.3 ผูนําเกมและผูชวยควบคุมควรมีการซักซอมกติกาการเลนใหแมนยํากอนเลน 

    สําหรับการเลน Beer Game ในหองเรียนวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับ

นกัศกึษาช้ันปที ่2 นัน้ ผูเขยีนมวีตัถปุระสงค คอื ตองการใหผูเลนเกิดกระบวนการเรยีนรูจากประสบการณจรงิ 

และสามารถสรุปผลการเรียนรูเพ่ือทําความเขาใจในทฤษฎีได ดังนั้นผูเลนจะตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

หวงโซอปุทาน   บทบาทและหนาท่ีของคูคาแตละจุดในหวงโซ แตจะยังไมไดเรยีนรูเกีย่วกับปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) แตอยางใด

  3.  การเลน Beer Game

   การเลน Beer Game บนกระดานผูเลนจะถกูจดัเปนทมี โดยแตละทมีจะประกอบไปดวยกระดาน

ทั้งหมด 4 กระดาน ใชแทน 4 หนวยงานหลักในโซอุปทานการผลิตและจัดจําหนายเบียร คือ โรงงานผูผลิต 

(Manufacturer)  ผูกระจายสินคา (Distributor) ผูคาสง (Wholesaler) และผูคาปลีก (Retailer) โดยมีอีก         

2 หนวยงานที่เปนองคประกอบในการเลน คือ ผูบริโภคที่สั่งซื้อเบียร (Consumer) และผูจัดหาวัตถุดิบ                

ใหกับโรงงานผูผลิตเบียร (Supplier) โดยทั้งหมดจะถูกจัดเรียงในลักษณะเสนตรงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน    

ดังภาพที่ 2

       ภาพที่ 2:  แสดงหวงโซอุปทานการผลิตและจัดจําหนายเบียรใน Beer Game

    ที่มา : ผูเขียน

   ในการเลน ผูเลนจะถูกกําหนดใหมีการสั่งซื้อเบียรเปนงวดเวลา โดยปกติกําหนดให 1 งวดเวลา

เทากบั 1 สปัดาห เบ้ียตางๆ  จะถกูใชแทนลงัเบยีร และมชีดุบตัรสาํหรบัแทนใบสัง่ซ้ือเบยีรจากผูสงมอบวตัถดุบิ        

(Supplier)ในแตละสัปดาห  และในการส่ังซื้อเบียรจากผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)ใบส่ังซ้ือจะถูกกําหนดให

มีระยะเวลาในการดําเนินการ (Order Delay) 2 สัปดาห เชนเดียวกับการจัดสงสินคาไปยังลูกคา ระยะเวลา

ในการจัดสง (Shipping Delay) จะถูกกําหนดไวที่ 2 สัปดาห การเร่ิมเลนเกมในแตละสัปดาหจะมีขั้นตอน 4 

ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 รับสินคาจากหนวยงานท่ีสงคําสั่งซื้อไปใหเขาสูคลังสินคา

   3.2 รบัคาํสัง่ซือ้เบยีรของลกูคาในหนวยงานทีอ่ยูในตาํแหนงถดัไป และจดัสงเบยีรใหแกหนวยงาน

ที่สั่งซื้อพรอมบันทึกคําสั่งซื้อในตารางบันทึกผล 

   3.3 ตรวจนับปริมาณเบียรที่เหลืออยูในคลังสินคาหลังจากจัดสงเบียรใหกับลูกคา และบันทึก

ปริมาณสินคาคงเหลือหรือสินคาคางสง

   3.4 ทําการสั่งซื้อเบียรโดยการเขียนใบสั่งซื้อและสงใบส่ังซ้ือใหกับผูสงมอบวัตถุดิบ (Supplier)

 
 
 

Supplier

( ) 

Manufacturer

( ) 

Distributor 

( ) 

Wholesaler

( ) 

Retailer 

( ) 

Consumer 

( ) 
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   โดยในการเลนเกมผูเลนจะตองพยายามรักษาระดับสินคาคงคลังของแตละคนใหเพียงพอตอ         

ความตองการของลูกคาและไมใหมากเกินความจําเปน เพือ่ใหเกดิตนทุนสนิคาคงคลังใหตํา่ทีส่ดุ เน่ืองจากจะ

มีผลตอตนทุนสินคาคงคลังรวมของทีม โดยกําหนดตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory Holding 

Cost) อยูที่ 0.5 หนวยเงิน/ลัง/สัปดาห ในขณะที่ตนทุนของสินคาคางสง (Back Order Cost or Non Order 

Fulfilled Cost) อยูที่ 1 หนวยเงิน/ลัง/สัปดาห

   ในระหวางการเลนเกมผูเลนในทมีจะถกูจาํกดัการตดิตอสือ่สาร ไมใหตดิตอสือ่สารกนั โดยผูเลน

แตละคนจะมีขอมูลเฉพาะในสวนงานของตนเองเทานั้น ประกอบดวย ปริมาณสินคาคงคลัง (Inventory) 

ปริมาณสินคาคางสง (Backlog) และจํานวนเบียรที่สั่งซ้ือในแตละสัปดาห ขอมูลจะถูกสงไปยังหนวยงานอื่น

ผาน      ใบสัง่ซ้ือและกระบวนการจดัสงสนิคาเทานัน้ ในขณะเดยีวกนัความตองการซือ้ของผูบริโภครายสดุทาย                   

(Consumer) จะไมใหผูเลนแตละคนรูลวงหนา มเีพยีงผูเลนในตําแหนงผูคาปลกี (Retailer) ทีเ่ปนผูจดัสงเบียร

ใหกับลูกคาเทานั้นที่รูความตองการของผูบริโภคเปนรายสัปดาหทีละสัปดาห สวนหนวยงานอื่นจะรูเฉพาะ

ความตองการของลูกคาตนเองเปนทอดๆ ไป

   ความตองการซื้อเบียรของผูบริโภค (Consumer) ในแตละสัปดาหจะถูกกําหนดโดยผูนําเกม               

โดยปกติอาจกําหนดปริมาณความตองการในชวง 10 สัปดาหแรกไวเทาๆ กัน และกําหนดใหมีชวงเวลาที่มี

ความตองการเบยีรเพ่ิมขึน้อยางฉบัพลนัในสปัดาหที ่11-15 เพือ่เปนการจาํลองสถานการณของเทศกาลเบยีร

ที่อาจเกิดขึ้นในโซอุปทานการผลิตและจําหนายเบียรจริง และความตองการจะถูกกําหนดใหกลับมาอยูใน

ระดับปกติเมื่อผานพนเทศกาลเบียรในชวงหลังจากสัปดาหที่ 15 ไป ซึ่งการเลนอาจกําหนดใหดําเนินตอไป

จนถึงสัปดาหที่ 25-30 ก็ได เมื่อครบ 30 สัปดาหถือเปนอันจบเกมรอบท่ี 1 

   จากขอมูลที่จํากัดนี้สงผลใหผูเลนแตละหนวยงานไมสามารถท่ีจะรวมตัดสินใจหรือวางแผน

กลยุทธรวมกันได แมวาวัตถุประสงคของแตละทีม คือ การพยายามทําใหเกิดตนทุนรวมที่นอยที่สุดแตสิ่งที่       

ผูเลนจะตองทํา คอื การตอบสนองความตองการของลูกคาและการส่ังสนิคาจากผูสงมอบวัตถุดบิ (Supplier)

ไดอยางเพียงพอ โดยใหมีปริมาณสินคาคงคลังตํ่าและตองไมมีสินคาคางสง

   โดยปกตอิาจกาํหนดใหมกีารเลนรอบที ่2 โดยมกีติกาทีแ่ตกตางจากการเลนรอบแรก คอื ในการ

เลนรอบที่ 2 ผูเลนในทีมจะสามารถสื่อสารไดตามอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆ ในทีมรวมกัน โดยอาจ

กําหนดเวลาใหมีการวางแผนกลยุทธรวมกันกอนการเลนรอบท่ี 2 ก็ได

  4. ขอดีของการเลน Beer Game บนกระดาน

      ถึงแมวาในปจจุบันการเลน Beer Game จะถูกพัฒนาจากการเลนบนแผนกระดานมาเปน        

การเลนผานโปรแกรมสําเร็จรูปบนคอมพิวเตอรเนื่องจากการเลนผานโปรแกรมสําเร็จรูปชวยลดภาระ               

การเตรียมอุปกรณการเลน ลดจํานวนผูควบคุมเกม ลดความยุงยากและความผิดพลาดในการเลนเกม                       

แตจากการทดลองปฏิบัติของผูเขียนพบวาการเลน Beer Game บนแผนกระดานและใชเบี้ยแทนลังเบียร      

นั้นยังเปนวิธีที่เหมาะตอการใชในชั้นเรียนและมีขอดีตอตัวผูเลนที่สําคัญ ดังนี้
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   4.1 การเลนบนแผนกระดานมีความสมจริงมากกวาการเลนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจึงทําให

ผูเลนมีความรูสึกมีสวนรวม และมีอารมณรวมมากกวา

   4.2 การเลนบนแผนกระดานสามารถเลนไดทุกที่ โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของอุปกรณ

คอมพิวเตอรและสัญญาณอินเตอรเนต

  5. การสรุปความคิดจากการเลน Beer Game

      ในการทดลองปฏิบัติการเลน Beer Game ในชั้นเรียนวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส

นัน้ เมือ่จบการเลน Beer Game ผูเขยีนไดกาํหนดใหผูเลนแตละทีมนาํเสนอขอมูลปริมาณการส่ังซ้ือของตนเอง

ในแตละสัปดาห และตนทุนสินคาคงคลังและสินคาคางสงสะสมในแตละสัปดาหในรูปแบบของกราฟเสน 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณการสั่งซื้อและตนทุนรวมของแตละตําแหนงในทีม 

   จากการสังเกตการณพบวากราฟท่ีไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะความแปรปรวนของปริมาณการ

สั่งซื้อ และตนทุนรวมสินคาคงคลังและคางสงสะสม โดยเสนกราฟของผูเลนในตําแหนงผูคาปลีก (Retailer) 

จะมีความแปรปรวนของเสนกราฟคอนขางนอย และความแปรปรวนนี้จะเพิ่มมากขึ้นในตําแหนงผูคาสง 

(Wholesaler)  ผูกระจายสินคา (Distributor) และมากที่สุดในตําแหนงโรงงานผูผลิต (Manufacturer)            

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปในลักษณะของปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) 

   จากน้ันเม่ือผูเลนแตละทมีระดมความคิดเพือ่วเิคราะหสรุปหาสาเหตุทีท่าํใหเกดิความแปรปรวน

ของขอมูล พบวา

   5.1 ในการเลนเกมรอบแรก ผูเลนแตละตําแหนงไมทราบความตองการซ้ือเบียรของลูกคา         

ลวงหนา 

   5.2 ทําใหมีผลตอปริมาณการส่ังซื้อเบียรจากผูสงมอบวัตถุดบิ (Supplier) ของตนเอง

   5.3 ในการเลนเกมรอบแรกผูเลนแตละตําแหนงไมสามารถส่ือสารกับตําแหนงอื่นๆ ในทีมได 

จึงยากตอการวางแผนเพ่ือการพยากรณความตองการของลูกคา

   ในการเลนเกมรอบแรกปริมาณสินคาคงคลังท่ีสงูเกินความตองการท่ีแทจรงิ และปริมาณสินคา

คางสงสะสมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากการพยายามท่ีจะจัดสรรปริมาณของเบียรในคลังสินคาใหเพียงพอตอ

การตอบสนองลูกคาของผูเลนแตละตําแหนงในทีม

   นอกจากน้ันเมื่อใหผูเลนอธิบายถึงความรูสึกขณะเลนเกมพบวา ในการเลนเกมรอบแรกผูเลน           

สวนใหญรูสึกอึดอัดท่ีไมสามารถส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ทําใหไมสามารถหาทางออกในการแกปญหา

ไดในการเลนเกมรอบแรก  และผูเลนสวนใหญคิดวาการท่ีเกิดสินคาคงคลังมากจนเกินไปและการเกิดสินคา

คางสงสะสมในการเลนเกมรอบแรกไมใชความผิดของตน แตเปนความผิดของเพื่อนรวมทีมที่สั่งซื้อเบียร       

เพิม่ข้ึนและลดลงในปริมาณท่ีมากผิดปกติ   นอกจากน้ียงัพบวาผูเลนระบุวาการเลนเกมรอบท่ี 2 มคีวามกดดัน

นอยกวารอบแรก เน่ืองจากผูเลนในทีมสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อวางแผนการจัดการอุปสงค         

รวมกันได รวมทั้งหลายครั้งที่ผูเลนพบวา การพยายามแกปญหากลับทําใหปญหาเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน
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   จากขอมลูขางตนทําใหผูเลนไดสงัเคราะหและคนพบองคความรูไดดวยตนเองโดยสังเกตไดจาก

การนําเสนอและการวเิคราะหรวมกนัในช้ันเรยีน สามารถสรปุไดวา สาเหตหุลักทีท่าํใหเกดิปรากฏการณแสมา 

(Bullwhip Effect) คือ การขาดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตําแหนงตางๆ ในโซอุปทาน ทําให            

การพยากรณอุปสงคของลูกคามีความคลาดเคลื่อนและเกิดตนทุนรวมที่สูงตามไปดวย

     นอกจากนั้นเมื่อใหผูเรียนอธิบายถึงหลักการของทฤษฎีการเกิดปรากฏการณแสมา (Bullwhip 

Effect) ผูเรยีนสามารถอธิบายโดยใชองคความรูทีส่งัเคราะหไดจากการเลน Beer Game ในช้ันเรียนมาเช่ือมโยง

ไดเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากการนําเสนอหนาชั้นเรียนและการวัดและประเมินผลหลังการเรียนการสอน

  6. ปญหาและอปุสรรคในการนาํ Beer Game มาใชในการเรยีนการสอน  เรือ่ง ปรากฏการณ

แสมา (Bullwhip Effect) 

   จากการสังเกตการณของผูเขียนพบวา การเลน Beer Game บนแผนกระดานในชั้นเรียนนั้น     

ยังมีอุปสรรคและขอจํากัดอยูหลายประการ ดังนี้

   6.1 การเลนตองอาศัยผูควบคุมหลายคนเพ่ือคอยชวยผูนําเกมควบคุมการเลนของผูเลน

   6.2 ในการเลนเกมตองมีเวลาอยางนอยประมาณ 2 ชั่วโมง จึงไมสามารถจัดกิจกรรมไดหาก   

ชั้นเรียนมีเวลาจํากัด

   6.3 ผูนําเกม ผูควบคุม รวมถึงผูเลนเกมจะตองมีความเขาใจในกติกาการเลนท่ีถูกตอง และมี

ความแมนยําในขั้นตอนการเลนเกม เพื่อลดความสับสนและความผิดพลาดของผูเลนในระหวางการเลนเกม

   6.4 หลายครั้งพบวาการเลนเกมในแตละสัปดาหทําไดชาเนื่องจากผูเลนไมมีความชํานาญใน

การคํานวณปรมิาณสินคาคงคลังและสินคาคางสงสะสม สงผลใหเวลารวมในการเลนเกมแตละรอบใชเวลา

มาก ผูนําเกมจึงควรสอนใหผูเลนทําความเขาใจวิธีการคํานวณกอนการเลนเกม

สรุป
  การเรียนรูปรากฏการณแสมา (Bullwhip Effect) โดยใช Beer Game เปนการเรียนรูที่เนน          

กระบวนการทําใหผูเรียนไดสังเคราะหและคนพบองคความรูไดดวยตนเอง  นอกจากน้ันยังสามารถเช่ือมโยง

องคความรูที่ไดกับทฤษฎีไดเปนอยางดีโดยสังเกตไดจากการนําเสนอและการวิเคราะหรวมกันในชั้นเรียน     

โดยบทบาทของอาจารยจะเปนผูนํากระบวนการ นําเขาสูเกม อธิบายกติกา พาเลน ทาทายความคิด และ     

สรุปขอคนพบ   การเรียนการสอนแบบบรรยายจะเนนไปที่การสอน (Teaching) ของอาจารย แตการเรียน    

การสอนแบบใชเกมจําลองจะเนนไปที่การเรียนรู (Learning) ของผูเรียน ดังนั้น การถายทอดเนื้อหาจะไมได

ขึน้อยูกบัความเกงของผูสอน แตจะเปนการแปลงเนือ้หาองคความรูทีเ่ปนนามธรรมใหเปนรปูธรรมจบัตองได 

ใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานประสบการณจากการลงมือปฏิบตั ิ นอกจากน้ันยงัเปนการเรียนรูรวมกนัเปนทมี ทาํให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในทีมรวมถึงผูสอนอีกดวย 
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  จากที่กลาวมาสงผลใหผู เลนสามารถเรียนรู และสรุปองคความรู ไดเองโดยไมจําเปนตองทํา              

ความเขาใจในหลักการกอนแตสามารถนําความรูที่ประมวลไดจากการทํากิจกรรมมาเช่ือมโยงกับหลักการ    

ไดอยางด ีนอกจากนัน้ผูเลนยงัสามารถจดจาํและอธบิายลกัษณะการเกดิและผลกระทบของปรากฏการณได

ชัดเจนกวาการเรียนจากการบรรยายโดยผูสอนอีกดวย
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