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ABSTRACT 

This study reviews the literature of the analytic hierarchy process (AHP) applications in 
supply chain management. A total of 70 papers published in high quality management 
journals from 1999 to 2009 are compiled and categorized by each element of supply 
chain; namely, supplier, manufacturer, distributor, and customer. The content of these 
papers are analyzed to solve the research objectives: (i) The application of AHP in supply 
chain management; (ii) Success factors of AHP implementation and (iii) The 
opportunities for future research. This review will help researchers and practitioners 
have a broader understanding regarding application of AHP in supply chain 
management. 
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TÓM TẮT 

Bài báo cáo giới thiệu tổng quan về việc ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc 
(Analytic Hierarchy Process – AHP) trong quản lý chuỗi cung ứng. Tất cả 70 bài báo 
đăng trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực quản lý điều hành từ năm 1999 đến năm 2009 
được thu thập và phân nhóm theo mỗi thành phần trong chuỗi cung ứng bao gồm nhà 
cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng.   Nội dung của các bài báo được 
phân tích nhằm hướng đến giải quyết các mục tiêu: (i) Tìm hiểu về ứng dụng của AHP 
trong quản lý chuỗi cung ứng (ii) Yếu tố giúp cho viêc áp dụng AHP thành công và (iii) 
Định hướng nghiên cứu trong tương lai. Nghiên cứu này sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu 
và ứng dụng có một cái nhìn sâu rộng hơn về áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc 
trong quản lý chuỗi cung ứng. 

Từ khóa: phương pháp phân tích thứ bậc, quản lý chuỗi cung ứng, tổng quan 

1 GIỚI THIỆU 

Các mô hình ra quyết định đa mục tiêu ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong 
những năm gần đây. Thật vậy, việc ra quyết định chỉ dựa vào chi phí thấp nhất hay 
lợi nhuận cao nhất sẽ thiếu thiết thực vì chưa quan tâm đến các nhân tố định tính.  
Các quyết định trong quản lý chuỗi cung ứng cần phải xem xét trên nhiều tiêu chí 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.  
Mục đích của nghiên cứu này là cung cấp cái nhìn tổng quát về ứng dụng của 
phương pháp phân tích thứ bậc để giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác nhau 
trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng.   

Nghiên cứu được thực hiện nhằm hướng đến giải quyết các mục tiêu sau:  
- Tìm hiểu về ứng dụng của AHP trong quản lý chuỗi cung ứng 
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- Những yếu tố giúp cho việc áp dụng AHP thành công  
- Định hướng nghiên cứu trong tương lai 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1 Giới thiệu phương pháp phân tích thứ bậc 

AHP là một phương pháp ra quyết định đa mục tiêu được đề xuất bởi Saaty 
(1980). Dựa trên so sánh cặp, AHP có thể được mô tả với 3 nguyên tắc chính: phân 
tích, đánh giá và tổng hợp. Trước tiên, AHP phân tích một vấn đề phức tạp, đa tiêu 
chí theo cấu trúc thứ bậc như trong hình 1.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 1: Sơ đồ cấu trúc thứ bậc (Saaty, T.L., 1980) 

Sơ đồ cấu trúc thứ bậc bắt đầu với mục tiêu, được phân tích qua các tiêu chí lớn và 
các tiêu chí thành phần, cấp bậc cuối cùng thường bao gồm các phương án có thể 
lựa chọn. Quá trình đánh giá sử dụng ma trận so sách cặp với thang điểm 9, xác 
định trọng số dựa trên vector riêng ứng với giá trị riêng lớn nhất, sau đó kiểm tra 
hệ số nhất quán. Cuối cùng, tất cả các trọng số được tổng hợp lại để đưa ra quyết 
định tốt nhất. Quá trình phân tích, xác định các trọng số theo AHP được mô tả chi 
tiết trong các tài liệu tham khảo (Saaty, 1980; 1994; 1995; Saaty và Vargas, 1994).   

Đã có vài quyển sách giới thiệu ứng dụng của AHP. Saaty và Vargas (1994) giới 
thiệu ứng dụng của AHP để giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và thiết 
kế kỹ thuật. Trong đó, tác giả đề cập đến ứng dụng AHP trong lựa chọn mẫu kiến 
trúc, chiến lược giá, chiến lược marketing, lựa chọn công nghệ, …Thêm vào đó, 
Saaty (1995) thảo luận ứng dụng AHP cho việc lập kế hoạch, giải quyết xung đột, 
phân tích lợi ích / chi phí và phân bổ nguồn lực.   

Liberatore và Nydick (2008) đã tiến hành nghiên cứu tổng quan về ứng dụng của 
AHP trong 50 bài báo nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng trong y tế và chăm 
sóc sức khỏe. Hơn nữa, Vaidya và Kumar (2006) giới thiệu 150 bài báo ứng dụng 
của AHP trong các lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, sản xuất, công nghiệp, giáo 
dục, ngân hàng, xã hội, chính trị, ….Bên cạnh đó, Ho (2008) đã trình bày một tài 
liệu nghiên cứu về các ứng dụng của AHP kết hợp với các phương pháp khác thay 
vì sử dụng AHP riêng lẻ.  Các công cụ kết hợp với AHP bao gồm các mô hình toán 
học, QFD, meta-heuristics, phân tích SWOT, và DEA. 

Khác với các nghiên cứu trước, tác giả mong muốn giới thiệu chi tiết hơn về ứng 
dụng AHP trong quản lý chuỗi cung ứng và đề xuất định hướng nghiên cứu trong 
mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng. 
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2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu tổng quan về các ứng dụng phương pháp phân 
tích thứ bậc trong quản lý chuỗi cung ứng đã đăng trên các tạp chí khoa học quốc 
tế trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2009. Các bài báo được tìm thấy thông qua 
hai cơ sở dữ liệu ProQuest và ISI Web of Knowledge. Quá trình tìm kiếm sử dụng 
cụm từ ”Analytic Hierarchy Process” kết hợp với các từ khóa liên quan đến lĩnh 
vực quản lý chuỗi cung ứng như: “supplier”, “vendor”, “manufacturing”, 
“distribution”, “warehouse”,…đồng thời cố định danh sách các tạp chí có uy tín 
trong lĩnh vực quản lý điều hành.  Các bài báo được chọn thông qua việc kiểm tra 
(1) bài báo có sử dụng phương pháp AHP và (2) ứng dụng trong lĩnh vực quản lý 
chuỗi cung ứng.  Tổng cộng 70 bài báo đã được chọn trên các tạp chí tương ứng 
thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1: Danh mục tạp chí và số bài báo được chọn 

Tên tạp chí Số bài báo 
International Journal of Production Economics 25 
International Journal of Production Research 18 
Omega 7 
Supply Chain Management 6 
International Journal of Operations & Production Management 5 
European Journal of Operational Research 4 
IEEE Transactions on Engineering Management 4 
IEE Transactions 1 
Tổng 70 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ứng dụng AHP trong lựa chọn nhà cung ứng 

AHP được ứng dụng rộng rãi trong quyết định lựa chọn nhà cung ứng.  24 bài báo 
liên quan đến lĩnh vực này chia làm 4 nhóm được liệt kê trong bảng 2.  Nhóm xác 
định tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng tập trung vào phân tích các tiêu chuẩn để chọn 
ra nhà cung ứng tốt nhất.  Ngoài các chỉ tiêu thông dụng như giá, chất lượng, thời 
gian giao hàng, độ linh hoạt, các bài báo còn phân tích các yếu tố để chọn nhà 
cung ứng xem xét các yếu tố môi trường, rủi ro khi chọn nhà cung ứng quốc tế hay 
các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn người cung cấp dịch vụ logistics. Nhóm phát 
triển mô hình đánh giá nhà cung ứng nghiên cứu việc kết hợp AHP với các phương 
pháp khác như thống kê, DEA, phân tích chi phí (TCO). Nhóm phân bổ đơn đặt 
hàng kết hợp AHP với các mô hình tuyến tính như quy hoạch mục tiêu (GP), quy 
hoạch tuyến tính nguyên (IP), quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu (MOIP, MOLP) 
để giải quyết hai vấn đề chính là xác định nhà cung ứng và tối ưu hóa việc phân bổ 
đơn đặt hàng.  Bên cạnh đó, việc quản lý nhà cung ứng cũng được quan tâm. 
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Bảng 2: Ứng dụng AHP trong lựa chọn nhà cung ứng  

Vấn đề Vấn đề cụ thể Tác giả 

Xác đinh tiêu chí lựa chọn 

nhà cung ứng 

 Masella và Rangone (2000); Chan 

(2003) 

 Cung cấp dịch vụ viễn 

thông 

Tam và Tummala (2001) 

 Cung cấp thực phẩm  Kahraman et al.  (2004) 

 Nhà cung ứng “xanh” Handfield et al.  (2002); Lu et al.

(2007) 

 Nhà cung ứng nước 

ngoài 

Chan và Kumar (2007); Chan et 

al.  (2008); Levary (2007) 

 Cung cấp dịch vụ 

logistics 

Gol và Catay (2007); Buyukozkan 

et al. ( 2008) 

Phát triển mô hình đánh giá 

nhà cung ứng 

 Muralidharan et al.(2001); Liu và 

Hai (2005); Bhutta và Huq (2002); 

Ramanathan (2007); Sevkli et al. 

(2007); Wang et al.  (2009) 

Phân bổ đơn đặt hàng tối ưu  Wang et al.  (2004); Chen và 

Huang (2007); Xia và Wu (2007); 

Ting và Cho (2008); Kull và 

Talluri (2008);  

Quản lý nhà cung ứng Xác định mối quan hệ 

người bán – người mua 

Lee et al.  (2001); Lee (2009) 

3.2 Ứng dụng AHP trong sản xuất 

Trong chuỗi cung ứng, các áp dụng AHP cho nhà sản xuất được quan tâm nghiên 
cứu nhiều nhất chiếm 53% tổng số bài báo tìm thấy được phân bố qua hầu hết các 
lĩnh vực quan trọng liên quan đến tất cả các cấp quản lý. Các nghiên cứu ứng dụng 
cho nhà sản xuất được liệt kê trong bảng 3. 
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Bảng 3: Ứng dụng AHP cho nhà sản xuất 

Vấn đề Vấn đề cụ thể Tác giả 

Đo lường hiệu quả hoạt động  Suwignjo et al.  (2000); Bititci et 

al.  (2001); Yurdakul và Ic (2004; 

2005); Dey et al.  (2006); Tseng 

et al.  (2009) 

Tái cấu trúc quy trình kinh doanh  Kwak và Lee (2002); Naesens et 

al.  (2009);  

Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng tổng thể Noci và Toletti (2000) 

 Kiểm soát chất lượng Huang et al.  (2009), Badri 

(2001)  

Thuê ngoài  Padillo và Diaby (1999); Yang et 

al.  (2007) 

Đánh giá dự án đầu tư  Wang et al.  (2005); Dey (2006); 

Huang et al.  (2008) 

Thiết kế hệ thống Hệ thống sản xuất linh hoạt Chan et al.  (2000); Rao và 

Parnichkun (2009) 

 Tái cấu trúc hệ thống sản 

xuất 

Abdi và Labib (2003; 2004a, 

2004b); Abdi (2009) 

 Thiết kế hệ thống sản xuất 

theo tế bào 

Gungor và Arikan (2000) 

Lựa chọn máy móc công cụ  Bhattacharya et al.  (2005); Ayag 

(2007) 

Thiết kế mặt bằng  Yang et al.  (2000); Yang và Kuo 

(2003) 

Bảo trì  Wang et al.  (2007) 

Thiết kế, phát triển sản phẩm  Xây dựng nhóm liên chức 

năng 

Zakarian và Kusiak (1999); Chen 

và Lin (2004) 

 Thiết kế theo modul, Thiết 

kế bảo vệ môi trường  

Li et al.  (2008) 

 Xác định nguyên liệu Ozler et al.  (2008) 

 Lựa chọn ý tưởng Ayag (2005) 

 Lựa chọn công nghệ Kengpol và O'Brien (2001); Cho 

và Kwon (2004); Partovi (2007)  

Xác định năng lực sản xuất  Korpela et al.  (2002) 

Chính sách kiểm soát quá trình 

sản xuất 

 Chiang et al.  (2008) 
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3.3 Ứng dụng AHP trong phân phối 

Ứng dụng AHP trong phân phối được phân thành 2 nhóm chính: xác định vị trí 
một kho hàng và nhiều kho hàng. Xác định vị trí một kho hàng liên quan đến việc 
tối thiểu các khoản chi phí bao gồm chi phí đầu tư ban đầu, nguyên vật liệu, lao 
động, tồn trữ trong khi tối đa hóa các lợi ích do vị trí mang lại. Xác định vị trí 
nhiều kho hàng quan tâm đến mạng lưới sản xuất – phân phối sao cho chi phí vận 
chuyển thấp nhất đồng thời đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. 

Bảng 4: Ứng dụng AHP trong phân phối  

Vấn đề Tác giả 

Xác định vị trí một kho hàng  Min và Melachrinoudis (1999); Partovi (2006); 

Liu et al.  (2008) 

Xác định vị trí nhiều kho hàng  Badri (1999); Korpela et al.  (1999; 2001; 

2007); Kengpol (2004, 2008) 

3.4 Nhận xét chung 

Phương pháp AHP được ứng dụng rộng rãi để giải quyết các vấn đề quan trọng 
trong quản lý chuỗi cung ứng. Có 37 bài báo tìm được liên quan đến ứng dụng 
AHP trong lĩnh vực sản xuất, các ứng dụng cho giai đoạn bán lẻ và chuyển đến 
khách hàng ít được quan tâm.   

Có hai hướng nghiên cứu chính là xác định các tiêu chí đánh giá và phát triển 
phương pháp hỗ trợ ra quyết định.  Đã có nhiều tác giả thành công với việc sử 
dụng AHP như một phương pháp riêng lẻ để tìm ra phương án tốt nhất.  Một vài 
tác giả đã chuyển thang điểm 9 của Saaty thành thang điểm 5 hay 100.  Khi việc sử 
dụng AHP đã phổ biến, nhiều nghiên cứu đã kết hợp AHP với các phương pháp và 
công cụ khác như các mô hình toán học, Quality Function Deployment, Meta-
heuristics, … trong việc giải quyết vấn đề.  Thêm vào đó, mô hình AHP cũng được 
mở rộng bằng cách sử dụng lý thuyết mờ để khắc phục việc đánh giá không chắc 
chắn, giúp cho người người ra quyết định tự tin hơn. 

Phương pháp AHP có nhiều ưu điểm so với các phương pháp ra quyết định đa mục 
tiêu khác.Trước tiên, nhiều phương pháp ra quyết định đa tiêu chí gặp trở ngại 
trong việc xác định mức độ quan trọng của từng tiêu chí trong khi AHP là một 
phương pháp nổi tiếng trong việc xác định các trọng số này.  Chính vì vậy, AHP 
có thể kết hợp với các phương pháp khác dễ dàng để tận dụng được lợi thế của mỗi 
phương pháp trong giải quyết vấn đề.  Thêm vào đó, AHP có thể kiểm tra tính nhất 
quán trong cách đánh giá của người ra quyết định. Hơn nữa, quy trình phân tích 
theo thứ bậc dễ hiểu, xem xét nhiều tiêu chí nhỏ và phân tích cả yếu tố định tính 
lẫn định lượng. Hiện nay, AHP càng được phổ biến với sự hỗ trợ của phần mềm 
chuyên dụng Expert Choice.   

3.5 Các yếu tố để áp dụng AHP thành công 

Qua phân tích cho thấy một vài yếu tố giúp cho việc áp dụng AHP thành công.   
- Ra quyết định theo nhóm khách quan hơn nhận định của cá nhân.  Nhiều người 

với nhiều quan điểm và thông tin khác nhau sẽ làm cho vấn đề được phân tích 
toàn diện hơn. Tuy nhiên, số lượng các thành viên trong nhóm quá lớn sẽ làm 
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cho quá trình đánh giá và tổng hợp phức tạp hơn.  Nhiều tình huống chọn số 
lượng người tham gia từ 3 đến 7.   

- Quá trình phân tích theo AHP có thể mất nhiều thời gian vì phải tiến hành theo 
nguyên tắc so sánh cặp và kiểm tra hệ số nhất quán. Khi hệ số nhất quán vượt 
quá giới hạn, người ra quyết định cần phải xem xét và điều chỉnh lại bảng đánh 
giá.  Để khác phục vấn đề này, Chen and Lin (2004) đề xuất cách đánh giá theo 
chuỗi thay vì theo từng cặp, cách này cho phép giảm số lần điều chỉnh. 

- Tính phức tạp của quá trình đánh giá sẽ tăng khi ta tăng số lượng các tiêu chí 
hay phương án lựa chọn.  Vì vậy, các yếu tố nên được trình bày trong nhóm các 
chuyên gia để loại bỏ các yếu tố kém quan trọng trước khi áp dụng AHP. 

3.6 Định hướng nghiên cứu 

Qua quá trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy khuynh hướng tiềm năng cho việc áp 
dụng AHP trong chuỗi cung ứng rất to lớn. Trong lựa chọn nhà cung ứng, các 
nghiên cứu đã xem xét chỉ tiêu môi trường trong đánh giá nhà cung ứng, công việc 
sắp tới có thể kiểm tra liệu tiêu chuẩn ISO 14000 có thể sử dụng như nhóm tiêu chí 
đại diện cho nhà cung ứng “xanh’ hay không. Bên cạnh đó, việc xem xét yếu tố 
môi trường là cần thiết để lựa chọn nhà cung ứng nước ngoài. Hơn nữa, có thể xem 
xét đến chính sách quản lý hàng tồn kho hay kết hợp lý thuyết mờ trong xác định 
khối lượng đơn hàng tối ưu. Phương pháp phân tích mạng (Analytic Network 
Process – ANP) có thể sử dụng trong đo lường hiệu quả hoạt động hoặc đánh giá 
dự án đầu tư khi ta cần xem xét tác động qua lại giữa các tiêu chí. Mặt khác, xác 
định vị trí kho hàng cần xem xét thêm các yếu tố rủi ro hoặc không chắc chắn ảnh 
hưởng dài hạn đến quá trình kinh doanh. Trong chuỗi cung ứng, các ứng dụng của 
AHP đối với giai đoạn bán lẻ và khách hàng còn hạn chế.  

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Bài báo đã giới thiệu khái quát về ứng dụng của AHP trong quản lý chuỗi cung 
ứng trong giai đoạn 1999-2009. AHP được áp dụng trong các lĩnh vực quan trọng 
bằng cách xem xét cả các yếu tố định tính lẫn định lượng. Các ứng dụng tìm thấy 
tập trung nhiều trong lĩnh vực lựa chọn nhà cung ứng, sản xuất và phân phối.  Bài 
viết đã đề xuất được định hướng nghiên cứu trong tương lai và chỉ ra các yếu tố để 
áp dụng AHP thành công. 

Tuy nhiên, bài viết đã tập trung nhiều vào tìm hiểu các ứng dụng của AHP mà 
chưa quan tâm đến việc cải tiến mô hình AHP. Hơn nữa, bài viết cũng chưa tìm 
hiểu việc ứng dụng phương pháp phân tích mạng (ANP) để so sánh phương pháp 
nào ứng dụng rộng rãi hơn. 
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