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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องการในปจจุปนสินคาเกษตรจําพวกขาว ไดมีราคาเพิ่มขึ้นสูงมากและสินคาเกษตรจําพวก
ขาวซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทยไดประสบกับการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากประเทศผู
ผลิตขาวสงออก อาทิเชน ประเทศ เวียดนาม และ ประเทศอินเดีย เนื่องจากกลยุทธทางดานการตลาด
ที่ขายตัดราคากันเอง ในขาวที่มีคุณภาพต่ํา ฉะนั้นประเทศไทยจะตองมีการพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อทําใหตนทุนในการผลิตขาวมีราคาต่ําลง เพื่อที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงไดโดยเฉพาะคูแขงที่มี
คาแรงถูกอยางประเทศเวียดนามและประเทศอินเดีย
ในกระบวนการสีขาวเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยในการลดตนทุนในการผลิตซึ่งสามารถที่จะทําให
กระบวนการนําขาวเปลือกเปนขาวสารไดมากขึ้นโดยการเพิ่มปริมาณการผลิตตอวัน โดยกรณีศึกษา
ของโรงสีขาวธัญญะรุงเรื่องชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนโรงสีขาวขนาดใหญ กําลังการผลิต
ประมาณ 10,000 ตันตอวัน ซึ่งกระบวนการสีขาวระบบปด ไมมีฝุนฟุงกระจายและไดมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่องรวมถึงมีฐานความรูในองคกรดวย
ปญหาสวนหนึ่งของกระบวนการสีขาวของโรงสีขาวธัญญะรุงเรื่องชัย ก็คือจํานวนรถบรรทุกที่
เขามาในโรงสีมีปริมาณมากเนื่องจาก รถบรรทุกตองรอคิวที่จะสงขาวใหกับกระบวนสี เพราะในการที่
จะนําขาวผานสายพานลําเลียงเพื่อที่จะนําขาวเปลือกผานขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการสีขาวเชนการ
ทําความสะอาดพบวกระบวนการนี้ ถึงแมวาจะมีชองในการรับรถบรรทุกถึง 4 ชองก็ตามแต สามารถที่
จะสงขาวไดที่ละ 1คัน เทานั้น เพราะถาสงขาวเปลือกไปยังกระบวนสีขาวพรอมๆ กันจะทําใหไม
สามารถที่จะแยกขาวเปลือกไดเนื่องจากจะตองมีกระบวนการที่จะตรวจสอบความชื้นของขาวกอนเขา
กระบวนการสี รวมถึงกระบวนการตรวจสอบน้ําหนัก ซึ่งกระบวนการตางๆ เหลานี้ทําใหเกิดปญหา
การรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกทั้งสิ้นเพราะจะตองมีการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกกอนเขาไป
ยังกระบวนการตางๆ ในขั้นตอนการสีขาว ซึ่งจํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกในแตละวันมีจํานวน
มากกวา 150 คันตอวัน จึงทําใหเกิดปญหาในการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก ผูวิจัยไดมองเห็นถึง
ผลกระทบตางๆ เหลานี้จึงไดหาวิธีการที่จะทําใหกระบวนการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกมีการรอ
คิวนอยลง ซึ่งก็เปนแนวทางศึกษาโดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประมวลผลทางสถิติ แลวใชทฤษฎี
ของการ Simulation เขามาชวยในการจําลองโมเดลตางๆ รวมถึงใช โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใชสราง
โมเดลที่เกิดขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
จุดประสงคหลักของการศึกษากระบวนการสีขาวเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสูงขึ้น โดย
จะเนนในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดปญหาการรอคิวมากกวาที่จะซื้อเครื่องจักรเพิ่ม
เพราะไมตองการใหเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต ซึ่งผูวิจัยไดใหความสําคัญในเรื่องของกระบวนนํา
ขาวเปลือกเขาสูกระบวนสีขาว โดยจุดที่จะตองปรับปรุงก็คือ การที่รถบรรทุกขาวเปลือกของชาวนาจะ
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สามารถสงขาวเปลือกเขาไปยังกระบวนการสีขาวโดยมีการรอคิวนอยที่สุด รวมถึงศึกษาการจัดการ
กระบวนการสงขาวเขาไปยังสถานีสงขาวซึ่งมีดวยกันทั้งหมด 4 สถานีดวยกัน
ในกระบวนการลําเลียงขาวเขาสูขั้นตอนการสีขาว ประสบปญหาอยางมากในเรื่องของการรอ
คิวของรถบรรทุกขาวเปลือกเพราะสถานีที่มี 4 สถานี แตสามารถที่จะเทขาวเขาสูกระบวนสีขาวได
เพียงทีละสถานีเทานั้นทําใหเกิดปญหาการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกในชวงฤดูการเก็บเกี่ยว
รวมถึงกระบวนการตางๆ ในการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือกกอนเขาสูกระบวนการ สีขาวดวย
ทั้งหมดสามารถที่จะทําใหเกิดปญหาการรอคิวของรถบรรทุกทั้งนั้น ฉะนั้นวัตถุประสงคของการวิจัยนี้ก็
เพื่อที่จะหารูปแบบที่เหมาะสมในการที่จะลดปญหาการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก
1.3 สมมติฐาน/ ขอสันนิษฐาน
เนื่องจากกระบวนการในการรับขาวของโรงสีขาว
ไดมีปญหาในเรื่องของการรับขาวจาก
ชาวนาเพราะเกิดคิวจํานวนมากเพราะทางโรงสีขาวสามารถที่จะสงขาวไปผานกระบวนไดเพียงทีละ
ครั้ง แต ชองการรับขาวมีถึง 4 ชอง ถาเราสามารถปรับปรุงกระบวนการ ของการเทขาวจากรถบรรทุก
ได โดยที่สามารถที่จะเทขาวไดพรอมๆกันหรือมีการบริหารจัดการกระบวนการขั้นตอนในเรื่องของ
การตรวจสอบคุณภาพของขาวกอนที่จะเขามายังกระบวนเทขาว ณ สถานี โดยผูวิจัยสันนิษฐานวาถา
มีการจัดการในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาว รวมถึงการจัดการบริหาร
กระบวนการเทขาว จะชวยลดปญหาที่เกี่ยวกับคิวของรถบรรทุกได และก็จะชวยลดปญหาในเรื่องการ
รอคอยของรถบรรทุกได
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของการศึกษาก็เพื่อปรับปรุงกระบวนการสีขาวในขั้นตอนของการรับขาวเพื่อผาน
กระบวนสี ใหสามารถที่จะรับขาวจากรถบรรทุกขาวเปลือกเขาไปสีไดพรอมๆกัน 4 สถานี โดยที่ขาว
แตละคันไมปนกัน ฉะนั้นขอบเขตของการศึกษาระบบก็ แยกเปน สองสมมุติฐานที่จะทําการปรับปรุง
การะบวนการลําเลียงขาวเขาสูกระบวนการผลิตก็คือ
1.4.1.กระบวนการปรับปรุงกระบวนการลําเลียงขาวจากสายพานลําเลียงไปยังกระบวนการสี
ขาว
1.4.2.กระบวนการปรับปรุงระบบการจัดการคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกที่จะเขาไปเทขาวยัง
สถานีเทขาว 4 สถานี
1.5 ขอจํากัดในการวิจัย
เนื่องจากกระบวนสีขาวของโรงสีขาวมีกระบวนที่แตกตางกันไมเปนมาตรฐานอาจเนื่องจาก
ขนาดของโรงสี และ ตนทุนการดําเนินงาน จึงทําใหเกิดขอจํากัดตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยที่
ผูวิจัยจะศึกษากระบวนการที่ดีที่สุด ที่ใชในการเพิ่มความสามารถในการสีขาว โดยที่ผูวิจัยไดเนนแค
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการสีขาวบางกระบวนการเชน ในเรื่องของการจัดการเรื่องกระบวนจัดการ
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ในเรื่องของจัดการคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก ซึ่งผูวิจัยสัณนิฐานวาถา สามารถรถบริมาณการรอคิว
นี้ไดแลวก็จะสามารถที่จะทําใหสามารถศึกษาและ พัฒนาไปยังกระบวนการตางๆ ตอไป
1.6 คํานิยามศัพท
Entity คือวัตถุที่ผูสรางสนใจใหเคลื่อนที่ไปในระบบแลว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะใน
ระบบ เชน ลูกคาเขามาในรานอาหาร วัตถุดิบเขามาในโรงงาน
Attribute คือ คุณลักษณะประจําตัวของวัตถุมีไวเพื่อแสดงเอกลักษณใหวัตถุ เชน สี ชื่อ
สวนสูง เพศ ชนิดของลูกคา โดยวัตถุทุกตัวจะมีคุณลักษณะประจําตัวติดตัวมาดวยคา (Value) ที่
แตกตางกัน เชน ลูกคาชั้นดี มีคุณลักษณะประจําตัวชื่อ Priority ติดตัวมาดวยคาเทากับ 1 แตลูกคา
ชั้นกลางมีคุณลักษณะประจําตัวชื่อ Priority ตัวมาดวยคาเทากับ 2
Entity. Type โปรแกรม Arena จะระบุเลขจํานวนเต็มโดยอัตโนมัติลงไปใหแตละชนิดของวัตถุ
Entity.Picture
รูปวัตถุที่ถูกําหนดใหเคลื่อนไหวระหวางการรันแบบจําลองโดยโปรแกรม
Arena จะระบุรูปกระดาษ (Picture.Report) ใหโดยอัตโนมัติ
Entity.Create Time จะเก็บคาเวลาปจจุปนที่วัตถุถูกสราง
Entity. Station ระบุสถานีปจจุปนที่วัตถุอยู หรือถาวัตถุกําลังถูกขนถายดวยอุปกรณลําเลียง
จะระบุถึงสถานีปลายทางที่วัตถุกําลังจะไปถึง
Entity. Sequence ขอมูลลําดับสถานีที่วัตถุถูกกําหนดใหเคลื่อนยายไป
Entity.JopStep ตัวเลขชีว้ า วัตถุนั้นอยูสถานีใด ในลําดับไหนของขอมูลลําดับสถานี
(Sequence) โดยตัวเลขนี้จะถูกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทีละ 1 โดยอัตโนมัติ เมื่อวัตถุถูกเคลื่อนยายไปสถานี
ถัดไป
Variable คือ ชื่อตัวแปรที่วัตถุทุกชนิดสามารถใชรวมกันได ตัวแปรนี้ไมไดระบุติดตัววัตถุมาเหมือน
คุณลักษณะประจําตัว แตตัวแปรนี้จะเปลี่ยนคาเมื่อวัตถุผานเขาในหนวยโมดูลที่ใสสูตรตัวแปรไว เพื่อ
บอกสถานะของระบบ เชน จํานวนคลังสินคาคงคลัง จํานวนลูกคาในระบบ จํานวนเครื่องจักรที่กําลัง
ทํางานหรือวางงาน
Resources คือทรัพยากรที่จะใชทํากิจกรรมรวมกับวัตถุ ซึ่งวัตถุจะเรียกใชทรัพยากรนั้นไดเมื่อ
ทรัพยากรนั้นวางงาน (Seize resource) และเมื่อทํากิจกรรมเสร็จสิ้นวัตถุนั้นจะปลอยทรัพยากร
(Release Resource) ใหทรัพยากรนั้นวาง เพื่อสามารถดําเนินกิจกรรมกับวัตถุถัดไปได ตัวอยาง
ทรัพยากร เชน คนงาน เครื่องจักร พื้นที่เก็บสินคาที่มีอยูอยางจํากัด
Queues คือแถวคอยที่วัตถุใชคอย เนื่องจากทรัพยากรไมวางใหบริการ
Event คือเหตุการณที่ทําใหเกิดเปลี่ยนสถานะของระบบ เชนการเขามา หรือ การออกไปของลูกคา
Central Tendency การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการหาคากลางของขอมูลเพื่อใชเปนตัวแทน
ขอมูลทั้งหมด เพื่อเปนประโยชนในการเปรียบเทียบขอมูลแตละชุด โดยไมจําเปนตองพิจารณาขอมูล
ทั้งหมดของแตละชุด สถิติที่นิยมใชในการวัดคาแนวโนมเขาสูสวนกลางมี 3 วิธีไดแก คาเฉลี่ย, คามัธย
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ฐาน, และคาฐานนิยม โดยจะแสดงทั้งแบบไมใชตารางแจกแจงความถึ่และแบบใชตารางแจกแจง
ความถี่
Mean คาเฉลี่ย หรือคามัชณิมเลขคณิต ใชสําหรับคาเฉลี่ยที่ไดมาจากกลุมตัวอยาง และ คาเฉลี่ยที่
ไดมาจากประชากรทั้งหมด
Median คามัธยฐาน คือ คาของขอมูลที่อยูตรงกลางของขอมูลทั้งหมดที่ไดมานําเรียงลําดับจากนอย
ไปหามาก การหาคามัฐยฐานสามารถคํานวณหาได 2 แบบ ไดแก การคํานวณหาคามัฐยฐานจาก
ขอมูลดิบที่ไมอยูในรูปของตารางแจกแจงความถึ่ และการคํานวณหาคามัฐยฐานจากขอมูลจัดกลุมที่
อยูในรูปของตารางแจกแจงความถึ่
Mode คาฐานนิยม คือ คาของขอมูลตัวที่มีคาซ้ํากันมากที่สุดในชุดขอมูลนั้นๆ การหาคาฐานนิยม
สามารถคํานวณหาได 2 แบบ ไดแก การคํานวณหาคาฐานนิยมจากขอมูลดิบที่ไมอยูในรูปของตาราง
แจกแจงความถึ่ และการคํานวณหาคาฐานนิยมจากขอมูลจัดกลุมที่อยูในรูปของตารางแจกแจงความถึ่
Quartile Deviation คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล คือคาที่แสดงใหเห็นวาขอมูลจํานวน 50 % ที่อยูตรง
กลางของขอมูลทั้งหมดแตกตางกันอยางไร สามารถหาคาสวนเบียงเบนควอไทล ได 2 แบบ คือ การ
คํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนควอไทลจากขอมูลดิบที่ไมอยูในรูปของตารางแจกแจงความถึ่ และการ
คํานวณหาคาสวนเบี่ยงเบนควอไทลจากขอมูลจัดกลุมที่อยูในรูปของตารางแจกแจงความถึ่
Standard Deviation: S.D. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือคารากที่สองของผลรวมของความ
แตกตางระหวางขอมูลดิบกับคาเฉลี่ยยกกําลังสอง (Sum of squares ของผลตาง) หารดวยจํานวน
ขอมูลทั้งหมด
Assumed Mean คาเฉลี่ยสมมติ ควรเปนคาที่อยูกึงกลางของชั้นที่อยูตรงกลางของจํานวนชั้นขอมูล
ทั้งหมด
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อเราสามารถที่จะปรับปรุงกระบวนการจัดการคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกได ผลที่ไดก็คือ
เราสามารถที่จะรูกําลังผลิตที่แทจริงของระบบ
เพื่อมาเปรียบเทียบกับปริมาณรถบรรทุกที่โรงสี
สามารถที่จะรองรับได เพื่อใชในการวิเคราะหแกไขปญหาในดานตางๆ เชน เมื่อผลการศึกษาจาก
โมเดลที่ไดใหผลวาความสามารถของกระบวนการตางๆของโรงสีสามารถที่จะรองรับรถบรรทุก
ขาวเปลือกไดจํานวนหนึ่งที่ทําใหไมเกิดคิวขึ้น ทําใหสามารถที่จะไปจัดการบริหารกระบวนการดาน
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศึกษานี้ ผูวิจัยไดคาดวานาจะเกิดประโยชนอยางมากในการที่จะ
ชวยใหผูบริหารโรงสี ตัดสินใจ ไมวาเปนการลดกระบวนการในการตรวจคุณภาพของขาว หรือ
พยายามที่ลดเวลาในการทํากระบวนการตาง ๆ ได
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาถึงกระบวนการในการจัดการดานคิวรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขามายังโรงสีขาว
ผูวิจัยจําเปนที่จะตองมีความรูดานตางๆ ในดานการเกษตรรวมถึง ทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรตางๆ
ไมวาจะเปนในเรื่องของความรูทางดานสถิต ทฤษฎีการจําลองโมเดล เพื่อสรางโมเดลและไดมีการนํา
โมเดลที่ไดไปจําลองดวยโปรแกรม Arena ความรูเหลานี้มีสวนสําคัญในการที่จะทําใหกระบวนการใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อที่จะใหผลลัพธของขอมูลที่ถูกตอง เพื่อนําไปสรางโมเดลจําลองวิเคราะหชวย
ในการจัดการบริหารระบบ และชวยใหสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
2.1 กระบวนการผลิตสีขาว
ในขั้นตอนในการสีขาวโดยทั่วๆ ไปจะประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ โดยเริ่มจาก
กระบวนการรับขาวเปลือก แลวผานกระบวนการ คือ
2.1.1 กระบวนการทําความสะอาดขาวเปลือก โดยผานเครื่องตะแกรงรอน แยก
2.1.2 กระบวนการกะเทาะขาวเปลือก ดวยเครื่องกะเทาะลูกยาง
2.1.3 กระบวนการแยกแกลบ ดวยเครื่องแยกแกลบ
2.1.4 กระบวนการคัดหิน กรวด ดวยเครื่องแยกหิน
2.1.5 กระบวนการแยกขาวกลอง ดวยตะแกรงโยก
2.1.6 กระบวนการขัดขาว 1 โดยการขัดขาวดวยเครื่องขัดแนวตั้ง
2.1.7 กระบวนการขัดขาว 2 โดยการขัดขาวดวยเครื่องขัดแนวนอน
2.1.8 กระบวนการปรับสภาพขาวโดยเครื่องลดความรอนขาว
2.1.9 กระบวนการขัดมัน ดวยเครื่องขัดมัน
2.1.10 กระบวนการคัดแยกขาวตน ดวยตะแกรงเหลี่ยม
2.1.11 กระบวนการแยกขาวทอน ดวยตะแกรงกลม
2.1.12 กระบวนการบรรจุกระสอบ

รูปที่ 1 รูปแสดงกระบวนการสีขาวครบวงจร

6

ในกระบวนการสีขาวของแตละโรงสีจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่คลายคลึงกันดักระบวนการ
ที่กลาวมาขางตน แตสิ่งที่แตกตางกันก็คือวิธีการซึ่งนําไปสูกระบวนการดังกลาววาจะมีวิธีการที่การที่
แตกตางกัน ที่จะนําขาวผานกระบวนการตางๆ ซึ่งก็เปนความรูที่ทํากันมาของแตละโรงสีขาวและไดมี
การพัฒนากระบวนสีขาวขึ้นมาตามลําดับ
2.1.1 กระบวนการทําความสะอาดขาวเปลือก โดยผานเครื่องตะแกรงรอน แยก
เมื่อกระบวนขาวเปลือกจากรถบรรทุกขาวผานไปยังกระบวนการทําความสะอาดขาวโดยใช
เครื่องตะแกรงรอน เพื่อแยกสิ่งเจือปน ในขาวเปลือก ไมวาจะเปนหินกรวดทราย เพื่อที่จะได
ขาวเปลือกที่พรอมจะผานกระบวนการสีขาว กระบวนการทําความสะขาวเปนกระบวนการแรกในการ
ทําความสะอาดกอนเขาสูกระบวนการ

รูปที่ 2 ตัวอยางเครื่องทําความสะอาดแบบสั่นสะเทือน
การทํางานของเครื่องโดยจะทําความสะอาดขาวเปลือกแบบสั่นสะเทือนโดยใชมอเตอรสั่น
(VIBRATING MOTOR) 2 ตัวและ ตูสีฝดดูดฝุน และสิ่งเจือปนเบาสามารถทําความสะอาดขาวเปลือก และ
เมล็ดพืช โดยใชชุดตะแกรงติดตั้งอยูบนยางสปริงซึ่งติดอยูกับโครงเครื่อง ขับเคลื่อนในลักษณะเขยา
สั่นโดยมอเตอรสั่น 2 ตัวติดตั้งอยู 2 ขางของชุดตะแกรงแรงเขยา สามารถปรับไดตามความเหมาะสม
ของการใชงาน กลองรับขาวและดูดฝุนติดตั้งอยูดานหนาของเครื่อง เพื่อดูดฝุนละเอียดที่ติดกับเมล็ด
ขาวออก สามารถที่จะปรับกําลังลมดูดใหเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ตองการ
2.1.2 กระบวนการกะเทาะขาวเปลือก ดวยเครื่องกะเทาะลูกยาง
หลังจากผานกระบวนการทําความสะอาดขาวเปลือกแลวกระบวนการกะเทาะขาวเปลือกเปน
การบวนที่จะแยกขาวออกจากเปลือก เพื่อผานไปยังกระบวนการแยกแกลบตอไป ซึ่งกระบวนนี้
ก็จะบนกันระหวางขาวสารและแกลบขาว
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รูปที่ 3 ตัวอยางเครื่องกะเทาะเปลือกขาว
การทํางานของเครื่องกะเทาะเปลือกขาวจะมีถาดปอนขาวเปลือกระบบสั่น
(VIBRATING
FEEDER) ปอนขาวเปลือกลงสูชองกะเทาะของลูกยาง อยางสม่ําเสมอและเรียงเมล็ด ทําใหไดกําลัง
การผลิตสูงและไดขาวกลองเต็มเมล็ดมากกวา และใชสายพานแบบเฟองคูปอนการลืนไถลและใหรอบ
การหมุนคงที่ มีชุดตูลมแยกแกลบอยูในตัวเดียวกัน มีชุดบังคับลมหนา และหลังพรอมแผนบังคับทาง
ลม
ทําใหแยกแกลบไดอยางมีประสิทธิภาพสูงและพัดลมดูดจากภายนอกจะชวยระบายความรอน
ในขณะกะเทาะขาวไดเปนอยางดี
2.1.3 กระบวนการแยกแกลบ ดวยเครื่องแยกแกลบ
เมื่อเมล็ดขาวสารและแกลบบางสวนจากกระบวนการกะเทาะขาวเพื่อมาแยกแกลบสวนที่ยัง
ตกคางในเมล็ดขาวสาร ระบวนการแยกแกลบจึงเปนกระบวนการที่ทําใหไดเมล็ดขาวสารบริสุทธิ

รูปที่ 4 ตัวอยางเครื่องแยกแกลบ
การทํางานของเครื่อง จะชวยแยกแกลบออกจากขาวเปลือกและขาวกลอง ภายในตูแยกแกลบ
มีตวั กระจาย ขาวกลอง ขาวเปลือก แกลบ ใหไหลผานลงมาเต็มหนากวางเปนมานยาว ถูกลมในตูสี
ฝดแบงแยกออกเปน ขาวกลอง ขาวเปลือก แกลบ และปลายขาว
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2.1.4 กระบวนการคัดหิน กรวด ดวยเครื่องแยกหิน
เมื่อกระบวนการแยกแกลบ ออกจากขาวกลองแลวจะยังมีกรวด หรือเศษหินบางสวนที่ยัง
ตกคางอยู จึงจําเปนที่จะตองมีกระบวนการคัดหิน กรวด เพื่อแยก กรวด ออกจากขาวกลอง

รูปที่ 5 ตัวอยางเครื่องแยก กรวด หิน ออกจาก ขาวกลอง
การทํางานของเครื่องแยก กรวด หิน ออกจาก ขาวกลองเปนการแยกสิ่งเจือปนออกจากขาว
กลอง ที่มีความถวงจําเพาะมากกวาเมล็ดขาวกลอง เชนเศษ อิฐ หิน กรวด และเศษโลหะที่มีขนาด
ใกลเคียงกับเมล็ดพืชออก ซึ่งการคัดลอนดวยตะแกรงไมสามารถแยกออกได กระบวนการแยกขาว
กลอง ดวยตะแกรงโยกเมื่อผานกระบวนการแยก กรวด หิน ก็จะยังมี เศษสกปรกบางสวนที่ปนเปลื้อน
กับขาวกลองฉะนั้นกระบวนการแยกขาวกลอง จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่จะทําใหขาวสะอาดที่สุดกอน
เขาสูกระบวนการขัดขาว

รูปที่ 6 ตัวอยางเครื่องแยกขาวกลองดวยตะแกรงโยก
การทํางานของเครื่องแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลอง สามารถแยกขาวออกไดเปน สาม
สวน ขาวเปลือกถูกสงกลับไปเครื่องกะเทาะขาวเปลือก เปลือกผสมขาวกลองถูกเวียนกลับเขาเครื่อง
แยกขาวเปลือกอีกครั้ง และเฉพาะขาวกลองจะถูกแยกออกไปเครื่องขัดขาวตอไป
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2.1.5 กระบวนการขัดขาว โดยการขัดขาวดวยเครื่องขัดแนวตั้งและแนวนอน
เมื่อขาวกลองผานกระบวนการทําความสะอาดแลวก็จะตองมาถึงขั้นตอนที่ทําใหขาวขาวดวย
วิธีการขัดขาวดวยการขัดขาวทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อใหพื้นที่ทั่วถึง

รูปที่ 7 ตัวอยางเครื่องขัดขาว
การทํางานของเครื่องขัดขาวก็คือเพลาขัดแนวตั้งปอนขาวจากลางขึ้นบนโดยชุดเกลียว
ลําเลียงซึ่งสามารถปรับตั้งอัตราการไหลไดคงที่และสม่ําเสมอ มีระบายความรอนในขณะขัดโดยพัดลม
ความดันแรงสูงชวยลดการแตกหักของเมล็ดขาว
2.1.6 กระบวนการปรับสภาพขาวโดยเครื่องลดความรอนขาว
คุณสมบัติพิเศษของขาวสารนั้นจะมีประจุไฟฟาลบในตัว โดยหลัก ธรรมชาติ แลวสะสารที่มี
ประจุไฟฟาลบจะดูดเอาสะสารที่เปนประจุไฟฟาบวกเขาหาตัวเอง สะสารที่เปนประจุไฟฟาบวกที่
เกี่ยวของ
และมีปฏิกริยากับขาวสารมากที่สุดที่จะนํามากลาวใหไดทราบในที่นี้คือความชื้นใน
บรรยากาศ เมื่อสะสาร 2 อยางที่มีประจุไฟฟาตางกันดังที่ไดกลาวมานี้ ทําใหขาวสารดูดซับ
ความชื้นในบรรยากาศเขาหาตัวเองเพื่อรักษาความชุมชื้นของตัวมันเองอยูตลอดเวลา ดังนั้นหาก
ในกระบวนการสีขาวทําใหขาวสารนั้นเกิดความรอนจัด ก็จะมีผลทําใหความชื้นเดิม หรือความชื้น
ที่มีความหอมหวานที่ถูกสะสมมาจากการเพาะปลูกนั้นตองลดลงหรือพรองลงไป ซึ่งทําใหเกิดผล
เสียอยางมาก กลาวคือ เมื่อความชื้นของขาวพรองลงไปจะทําใหขาวทําปฏิกิริยาดูดซับความชื้นใน
บรรยากาศที่อาจจะมีแบคทีเรีย จุลลินทรีย หรือเชื้อโรคตางๆ เขาไปฝงตัวหรือปนเปอนในเมล็ด
ขาวทําใหขาวนั้นเนาเสียไดงาย อันเนื่องมาจากแบคทีเรียหรือจุลินทรียตางๆ เมื่อไดไปเกาะติดกับ
เมล็ดขาวที่มีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ ทําใหแบคทีเรียหรือจุลินทรียตางๆ เหลานั้นเกิดการ
เจริญเติบโต ฟกตัวเปนหนอน ซึ่งหลายทานอาจเคยพบเห็นมาแลว
2.1.7 กระบวนการขัดมัน ดวยเครื่องขัดมัน
เมื่อขาวถูกลดความรอนแลวก็จะผานมายังกระบวนการขัดมันเพื่อใหขาวมีความมันวาวและ
เพื่อแยกเมล็ดขาวที่มีสี และสิ่งปนเปอนออกจากขาวสาร โดยอัตโนมัติ กอนแยกบรรจุ
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รูปที่ 8 ตัวอยางเครื่องขัดมัน
การทํางานเพลาขัดและตะแกรงผลิตจาก สแตนเลส เพื่อการขัดขาวใหมันวาวมากขึ้นไมเกิด
สนิมและทําใหรําไมเกาะติดไดงาย มีอายุการใชงานที่ยาวนาน และลดการแตกหักของขาวดวยระบบ
พนน้ําอัตโนมัติและระบบน้ําอุนควบคุมอุณหภูมิของน้ําใหคงที่สม่ําเสมอ
2.1.8 กระบวนการคัดแยกขาวตน ดวยตะแกรงเหลี่ยม

รูปที่ 9 กระบวนการคัดแยกขาวตนดวยตะแกรงเหลี่ยม

2.1.9 กระบวนการแยกขาวทอน ดวยตะแกรงกลม
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รูปที่ 10 กระบวนการแยกขาวทอนดวยตะแกรงกลม
2.1.10 กระบวนการบรรจุกระสอบ
เมื่อมีการแยกประเภทของขาวดวยกระบวนการขาวทอนดวยตะแกรงกลมก็จะไดขาว
จากขอมูลการสงออกขาวจากสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาวกรมคาขาว ไดรายงานขอมูลของการสงออก
ขาวและราคาขาวของ ป 2551 ไวดังนี้
http://www.riceproduct.org/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=50
0

รูปที่ 11 รูปกราฟแสดงราคาขาวที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศประจําเดือนกันยายน
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รูปที่ 12 รูปแสดงราคาเฉลี่ยขายสงขาวในตลาดกรุงเทพฯ

รูปที่ 13 รูปแสดงราคาขาวสารสงออก (F.O.B.) ประจําเดือน กันยายน 2551
ทฤษฎีการจําลอง (Simulate)
เนื่องจากกระบวนการจัดการในเรื่องการสีขาวเปนเรื่องที่จะยุงยากและซับซอนที่จะ
ปรับเปลี่ยนการบวนการสีขาว
และยากในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรตางๆ
ใหกับ
กระบวนการสีขาวจริง โดยไมมีขอมูลในการทดลองมาชวยสนับสนุนผลของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
จะไปปรับปรุงกระบวนการสีขาว ฉะนั้น การสรางแบบจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรจีงเปน
ทางเลือกหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมของระบบ เพื่อที่จะนําแนวทางในการแกปญหาของกระบวนการ
สีขาวขางตน อีกทั้งการสรางแบบจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรยังสะดวกในการเปลี่ยนแปลงตัว
แบบจําลองเพื่อสรางแนวทางในการปรับปรุงระบบการสีขาวใหมีประสิทธิภาพ และใหประสิทธิผลที่ดี
ขึ้นโดย ไมจําเปนที่จะตองไปหยุดกระบวนการสีขาวเดิม โดยที่เราสามารถที่จะทดลองหารูปแบบที่
เหมาะสมกอนนําระบบไปใชทดลองจริง
การจําลองแบบปญหาดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมที่จําลองแบบปญหาดวยคอมพิวเตอรที่นิยมใชโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Arena
ซึ่งมีการใชงานอยางแพรหลายมาก สําหรับการสรางแบบจําลอง และดําเนินการทดลองไปกับตัว
แบบจําลอง โดยที่จําลองและทดสอบกระบวนการความคิดในคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ
ระบบ และนําไปสูแนวทางในการวิเคราะหปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม
Arena สามารถที่จะสรางภาพเคลื่อนไหวได เชน เครืองจักร รถบรรทุก สายพานลําเลียง โดยสามารถ
แสดงสถานะของทรัพยากรไดดวย วางงาน ทํางาน หรือ หยุดงาน
การสรางแบบจําลองเบื้องตน
ในการสรางแบบจําลองเราสามารถที่จะสรุปขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมดวย
Arena เปนลําดับขั้นตอนไดดังตอไปนี้

โปรแกรม
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การสรางแบบจําลองในสวนของ Flowchart view ในสวนนี้ใชสําหรับเชื่อมตอหนวยโครงสราง
เพื่อจําลองกระบวนการทํางานทั้งหมดของกระบวนการทํางานของระบบ โดยการสรางในสวนนี้ทําได
โดยการเลือกหนวยโครงสรางในสวนที่หนึ่ง ( Project bar )

รูปที่ 14 รูปแสดงภาพ Project Bar
การใชงานในสวนของ Project Bar ก็จะลากแลวคลิก มาไวในสวนที่สอง คือ (Flowchart
view) โดยแตละหนวยโครงสรางจะถูกนํามาประกอบดวยกันดวยเสนเชื่อมตอ (Connect) กลายเปน
ผังโครงสรางการดําเนินงาน (Flowchart) โดยแตละหนวยโครงสรางที่ถูกสรางขึ้นในสวนนี้ สามารถ
เพิ่มเติมหรือแกไขขอมูลไดดวยการ ดับเบิลคลิกบนตําแหนงหนวยโครงสรางนั้น ณ สวน Flowchart
view หรือการดับเบิลคลิกบนตําแหนงแถวของหนวยโครงสรางนั้น ณ สวน Spreadsheet view
จากนั้นจะปรากฎหนาตางใหใสขอมูลตางๆ ลงในหนวยโมดูลโครงสรางได
การสรางแบบจําลองในสวน Spreadsheet view เปนสวนแสดงขอมูลตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
สรางแบบจําลอง เชน ตารางการดําเนินงาน, แผนการซอมบํารุง, จํานวนผูใหบริการ หรือลักษณะการ
ใหบริการ เปนตน ซึงแตละหนวยตารางจัดการขอมูล (Spreadsheet Module) ที่ถูกสรางนี้จะมี
ความสัมพันธกับหนวยโครงสรางเสมอ การเรียกใชตารางจัดการขอมูล ทําไดโดยการคลิกที่หนวย
ตารางจัดการขอมูล ที่ตองการในสวน Project bar จากนั้นหนวยตารางนั้นจะปรากฎขึ้นในสวน
Spreadsheet view ทันที
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รูปที่ 15 รูปภาพแสดง Spreadsheet view
ในแตละหนวยโมดูลของตารางจัดการขอมูล สามารถเพิ่มเติมหนวยตารางไดดวยการดับเบิล
คลิกบนตําแหนง “Double-click hear to add a new row” ในสวน Spreadsheet view จากนั้นจะ
ปรากฎหนวยตารางเพิ่มเขามาในสวน Spreadsheet view เพื่อใหผูสรางใสขอมูลลงไป โดยการใส
ขอมูลในแตละหนวยตาราง หรือปรากฎหนาตางใหใสขอมูลในหนวยตารางนั้นๆ และกรณีผสู รางตอง
ทําการลบหนวยตารางที่ไมจําเปนออกสามารถทําไดโดยคลิกเมาสปุมขวาบนตําแหนงแถวของหนวย
ตารางที่ตองการ แลวจะปรากฎเมนูใหเลือก “Delete Row” หนวยตารางนั้นจะถูกลบไป

รูปที่ 16 รูปภาพแสดงตัวแบบจําลองในสวน Flowchart view
การสั่งใหโปรแกรมทํางาน
หลังจากการสรางแบบจําลองโดยใชโปรแกรม Arena เรียบรอย การรันโปรแกรม Arena
สามารถทําไดโดยการเลือกไปที่แถบเครื่องมือ Run-> Setup > เลือกแถบ Replication Parameters
จะปรากฎหนาตางดังรูปที่ 3.32 เพื่อใหผูสรางกําหนดขอบเขตของการรับผล โดยการใสขอมูลที่ใชใน
การประเมินผลลงไปในชองวางที่ปรากฎ
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รูปที่ 17 รูปแสดงตัวอยางหนาตางของการกําหนดของเขตของการรันผล
ขอมูลที่ตองกรอกใน Replication Parameters มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Number of Replications: เปนจํานวนรอบของการประเมินผลซ้ําในการรัน
Start Date and Time : วันที่ตามปฎิทิน
Warm-up Period: ใชระบุชวงเวลาเริ่มตนที่มีการแกวง เนื่องจากในการทดลอง
ชวงแรก
อาจมีการแกวงของขอมูล เพราะระบบที่ศึกษายังทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ จึงไมควรนําผลการ
ทดลองชวงแรกมาทําการวิเคราะหผลลัพธ เพราะอาจทําใหสรุปผลผิดพลาดได จึงใสชวงเวลาที่มีการ
แกวงของขอมูลนั้นลงในชอง Warm-up Period จากนั้นเลือกหนวยของเวลาใสใน time units
Replication Length: เปนความยาวของการรัน เชน ทําการจําลองระบบ 365 วัน ใหนําเลข 365 ใสลง
ในชองนี้จากนั้นเลือก Time units เปนวัน (Days) หากวาไมมีการกําหนดคาในชองนี้แลวแบบจําลองก็
จะทําการรันอยางไมสิ้นสุด
Hours Per Day: ใชระบุเวลาที่ระบบทํางาน หนวยเปนชั่วโมงตอวัน
Base Time Units: เปนหนวยของเวลาที่ตองการใหแสดงผลลัพธหลังจากการันโดยจะมีหนวยเปน
วินาที, นาที, ชั่วโมง, วัน ใหเลือก
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Terminating Condition: เงือนไขการหยุด กําหนดสูตรที่ไดรับการประเมินโดยผานการดําเนินการออก
จากระบบครบ 10 คน ก็สามารถใสสูตรไดวา Customer.NumberOut=10 เปนตน โดยถาหากวาสูตร
ที่กําหนดเปนจริงแลว (หรือประเมินคาเปน 1) เวลาในการจําลองก็จะหยุดลง กรณีกําหนดเงือนไขการ
หยุด ในชองนี้ก็ไมจําเปนตองระบุความยาวของการรันในชอง Replication Length มิฉะนั้นจะ
หมายความวา เงือนไขในชอง Terminating Condition หรือ เงือนไขในชอง Replication Length ถา
เงื่อนไขใดเปนจริงกอน เวลาในการจําลองก็จะหยุดลง
รายงานผลลัพธจากโปรแกรม Arena
โปรแกรม Arena จะรายงานผลลัพธแบงตามประเภทของชนิดทางสถิติที่ผูสรางไดเลือกไว ดัง
รูปที่แสดงไวขางลาง

รูปที่ 18 รูปแสดงตัวอยางหนาตางของการกําหนดประเภทของรายงานผลลัพธทางสถิติ
ดังนั้นบางชนิดของสถิติที่ไมถูกอางถึงในแบบจําลองจะมีประเภทรายงานเกิดขึ้นแตผลลัพธ
ทางสถิติจะวางเปลา (Empty) ตัวอยางในรูปที่ 3.35 ชองซายมือสุดในบัญชีรายงาน (Reports) แสดง
รายงานผลแบงตามประเภทของสถิติ เมื่อตองการอานรายงานผลเกี่ยวกับวัตถุใหคลิกที่ Entities ณ
ปญชีรายงาน (Reposts)
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รูปที่ 19 แสดงรายงานผลแบงตามประเภททางสถิติ
รายงานวัตถุ(Entity Report)
รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ(Entity) ซึ่งประกอบดวย Time (เวลา) Value Add
Time (VA Time) คือมูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ ซึ่งเกิดจากเวลาที่วัตถุทํากิจกรรมอันทําใหเกิด
มูลคาเพิ่ม เชน การกําหนดวิธีจัดสรรตนทุน (Allocation) ที่เกี่ยวกับเวลาในการทํากิจกรรมในโมดูล
Process ใหเปนเวลาอันทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม (Value Added) ดังนั้นเวลาในโมดูล Process นี้ ก็จะถูก
นํามารวมไวเพื่อหาคาเฉลี่ยในสวนของ Value Add Time
Non Value Add Time (NVA Time) คือมูลคาไมเพิ่มเวลาโดยเฉลี่ยตอวัตถุ ซึ่งเกิดจากเวลาที่วัตถุทํา
กิจกรรมอันทําใหไมเกิดมูลคาเพิ่ม เชน การกําหนดวิธีจัดสรรตนทุน (Allocation) ที่เกี่ยวกับเวลา ใน
การทํากิจกรรมในโมดูล Process ใหเปนเวลาอันทําใหไมเกิดมูลคาเพิ่ม (Non-Value Added) ดังนั้น
ในเวลาในโมดูล Process นี้ ก็จะถูกนํามารวมไวเพื่อหาคาเฉลี่ยในสวนของ Non Value Add Time
Wait Time คือเวลาคอยรวมโดยเฉลี่ยตอวัตถุ ซึ่งเกิดจากการที่วัตถุรอคอยกอนเขารับบริการ ณ
หนวยงานตางๆ และเกิดจากเวลาที่วัตถุทํากิจกรรมอันทําใหเกิดการรอคอย (Wait)
Total Time คือเวลารวมทั้งหมดที่วัตถุอยูในระบบโดยเฉลี่ยตอวัตถุ
Half Width (ชวงความกวางระหวางจุดกึ่งกลาง)
ในกรณีที่จํานวนรอบการทําซ้ําตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป จะปรากฎคา Half Width ออกมา เปนคาที่
บงบอกถึงชวงความเชื่อมั่นของขอมูลตางๆ ในระบบที่ไดจากการประมวลผล ซึ่งการกําหนดจํานวน
รอบของการประมวลผลที่เพียงพอจะสามารถลดความแปรปรวนของผลลัพธได โดยผลของ Half
Width จะระบุคาออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะดังนี้
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Insufficient คือการบงชี้วา มีขอมูลไมเพียงพอที่จะใชในการคํานวณคา Half Width
Value คือการบงชี้วา มีขอมูลพอที่จะใชในการคํานวณคา Half Width แตขอมูลนี้ไมไดบงวา
ขอมูลนั้นพอเพียงกับการนําไปวิเคราะหผลลัพธ เพราะถาจํานวนรอบการทําซ้ํามากขึ้น จะทําใหคา
Value นั้นมีคานอยลง ซึ่งทําใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือมากขึ้น
Other (อื่นๆ, จํานวน)
Number In คือจํานวนวัตถุทั้งหมดที่เขามาในระบบ
Number Out คือจํานวนวัตถุทั้งหมดที่ออกจากระบบ
WIP คือ จํานวนวัตถุเฉลี่ยที่อยูในระบบ
รายงานแถวคอย (Queue Report)
รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกระบวนการดําเนินงานที่มีการรอคอย เพื่อใชทรัพยากรและ
อุปกรณลําเลียงในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย
Waiting Time คือ เวลารอคอยเฉลี่ยตอวัตถุของแตละหนวยโมดูล ที่ทําใหเกิดจากการรอคอย
กอนเขาหนวยโมดูล ซึ่งจะมีผลลัพธเปนหนวยแวลาแยกออกมาในแตละโมดูล (หนวยบริการ)
Number of waiting คือจํานวนวัตถุที่คอยเฉลี่ยกอนเขาหนวยโมดูลในแตละหนวยบริการ ซึ่ง
จะมีผลลัพธเปนจํานวนวัตถุแยกออกมาในแตละโมดูล (หนวยบริการ)
รายงานทรัพยากร (Resource Report)
เปนรายงานการใชทรัพยากรทั้งหมดของระบบ ซึ่งประกอบดวย
Number busy คือจํานวนหนวยเฉลี่ยของทรัพยากรกําลังทํางานอยู
Number Scheduled คือจํานวนหนวยเฉลี่ยของทรัพยากรถูกกําหนดตารางเวลา
Instantaneous Utilization คือ คาอรรถประโยชนของทรัพยากร แสดงสัดสวนเฉลี่ยเวลาใน
การทํางานของทรัพยากรตอเวลาที่ระบบมีทงั้ หมด ผลลัพธนี้ใชในกรณีกําลังผลิตคงที่ ( Fixed
Capacity)
Scheduled Utilization คือสัดสวนเฉลี่ยเวลาในการทํางานของทรัพยากรตอเวลา ที่ทรัพยากร
ตัวนั้นมีทั้งหมด (ระยะเวลาที่ถูกกําหนดตามตารางเวลา) ผลลัพธนี้จะใชในกรณีทีทรัพยากร
ตัวนั้น มีกําลังการผลิตไมคงที่ขึ้นกับตารางกําหนดเวลา (Based on Schedule) แตในกรณีที่
ทรัพยากรตัวนั้นมีกําลังการผลิตคงที่ ผลลัพธที่ไดจาก Schedule Utilization จะมีคาเทากับ
ผลลัพธที่ไดจาก Instantaneous Utilization
Total Number Seized คือ จํานวนครั้งที่ทรัพยากรถูกจอบเรียกใช
ทฤษฎีการจําลองสถานการณ
ในการนําตัวแบบเชิงปริมาณตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวไปใช ไมวาจะเปนตัวแบบกําหนดการเชิง
เสน ตัวแบบปญหาการขนสง ตัวแบบการกําหนดงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบขายงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบการตัดสินใจ หรือตัวแบบที่ใชทฤษฎีการแขงขัน จะเห็นไดวาจะตองเปนไปตาม
สมมติฐานของตัวแบบ หรือใชไดกับลักษณะของปญหาเฉพาะอยางเทานั้น เชน การจะนําตัวแบบการ

19

คํานวณปริมาณการสั่งประหยัดสุด (EOQ model) ไปใชนั้นจะตองตรวจสอบวาสินคานั้นมีปริมาณ
ความตองการที่สม่ําเสมอและทราบแนชัด สามารถประมาณตนทุนการสั่งซื้อและตนทุนการเก็บรักษา
สินคาได สินคาที่สั่งไปจะตองมาสงทั้งจํานวนโดยไมมีกรณีสินคาไมพอ หรือการคํานวณความนาจะ
เปนในการจะทําโครงการไดเสร็จตามกําหนดเวลาโดยเฉลี่ยที่คํานวณไดนั้นมีสมมติฐานวาเวลาแลว
เสร็จโดยเฉลี่ยนั้นมีการกระจายแบบปกติ หรือตัวแบบแถวคอย M/M/1 จะนําไปใชไดกับกระบวน
แถวคอยที่มีลักษณะตามที่ระบุไวเทานั้น กลาวคือ เปนการใหบริการขั้นตอนเดียวและมีหนวยบริการ
หนวยเดียว อัตราการเขามารับบริการและอัตราการใหบริการมีการกระจายแบบปวซง จํานวน
ประชากรและความยาวของแถวคอยมีไมจํากัด ระเบียบการใหบริการเปนแบบมากอนรับบริการกอน
ถาลักษณะของระบบแตกตางไปจากนี้จะใชตัวแบบนี้ไมได ตองใชตวั แบบอื่น ซึ่งอาจจะไมมีตัวแบบใด
ที่เขากับลักษณะของระบบที่เปนอยูจริงไดเลยก็เปนได
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีตัวแบบที่สรางขึ้นมา
เพื่อใหเหมาะกับลักษณะของปญหานั้นๆ
ตัวแบบการจําลองสถานการณ
ตัวแบบการจําลองสถานการณ (Simulation model) เปนตัวแบบเชิงปริมาณที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายเนื่องจากเปนตัวแบบที่มีความยืดหยุนสูง
สามารถสรางใหเขากับสภาพของปญหาทุก
รูปแบบโดยใชหลักการทางสถิติจําลองสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใชในการศึกษาและวิเคราะห
สภาพการดําเนินงาน คาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ประเมินผลของทางเลือกตางๆที่มีอยู ชวยให
ผูบริหารสามารถวางแผน แกปญหา และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวแบบการจําลอง
สถานการณมีลักษณะแตกตางจากตัวแบบทางคณิตศาสตรอื่นๆ ที่ไดกลาวมาแลวขางตน ไมวาจะเปน
ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน ตัวแบบปญหาการขนสง ตัวแบบการกําหนดงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง ซึ่ง
มุงเนนในการแกปญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตรเพื่อใหไดผลเฉลยเหมาะที่สุด
เชนปญหาการ
กําหนดสวนคละผลิตภัณฑของบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งมีเวลาในแผนกๆจํากัด ใช
กําหนดการเชิงเสนแกปญหาเพื่อใหไดการตัดสินใจที่กอใหเกิดผลกําไรมากที่สุดหรือในการแกปญหา
การขนสง ก็เพื่อใหไดการจัดสรรสินคาที่มีคาใชจายในการขนสงตําที่สุด หรือในการวิเคราะหระบบ
แถวคอย ตองการหาจํานวนหนวยบริการที่เหมาะสมคือมีคาใชจายของระบบรวมแลวต่ําที่สุด เปนตน
ตัวแบบดังกลาวจัดวาเปนตัวแบบที่ตองการหาผลเฉลยเหมาะที่สุด (optimization model) ในขณะที่ตัว
แบบการจําลองสถานการณเปนตัวแบบลักษณะพรรณนา(descriptive model)
เนื่องจากบางปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงนั้นไมสามารถใชตัวแบบที่ตองการหาผลเฉลยเหมาะ
ที่สุดไดเพราะมีลักษณะที่ไมเปนไปตามสมมติฐานของตัวแบบนั้นๆ จึงตองใชตัวแบบที่สรางขึ้นสําหรับ
ปญหานั้นโดยเฉพาะ
ตัวแบบการจําลองสถานการณมิไดมุงเนนการหาผลเฉลยเหมาะที่สุดในการแกปญหา แตเนน
ที่วาในบรรดาทางเลือกที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาภายใตขอมูลที่มีอยูนั้นทางเลือกใดนาพอใจที่สุด แต
ในปจจุปนซึ่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีกาวหนาไปอยางรวดเร็วทําใหสามารถหาผลเฉลยที่ดีขึ้นหรือ
ใกลเคียงกับผลเฉลยเหมาะที่สุดไดมากขึ้น เนื่องจากการใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณสามารถ
หยิบยกทางเลือกมาพิจารณาไดมากขึ้น
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ขั้นตอนการจําลองสถานการณ
1.ศึกษารายละเอียดของปญหา
2.สรางตัวแบบการจําลองสถานการณ
3.ทดสอบตัวแบบการจําลองสถานการณ
4.คํานวณ
5.ประเมินผล
6.นําไปใช

สรางตัวแบบ

ทดสอบตัวแบบ

ศึกษา
รายละเอียด

คํานวณ

ประเมินผล

นําไปใช

รูปที่ 20 รูปแสดงขัน้ ตอนการสรางตัวแบบจําลอง

ตัวแบบแถวคอย
เปนที่ยอมรับวาในชีวิตประจําวันของคนเราในสังคมยุคปจจุปนจะตองเขาไปมีสวนรวมใน
ระบบ แถวคอย หรือ ระบบคิว (Queuing system) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน รอรถประจําทาง
รอซื้อตั๋วเขาชมภาพยนตร รอยืม/ คืนหนังสือที่หองสมุด รอเบิกของจากคลังพัสดุ รอใหแพทยตรวจ
รักษา ซึ่งที่ยกตัวอยางมานี้ลวนเปนระบบที่ผูรอรับบริการเปน บุคคลทั้งสิ้น แตระบบแถวคอยมิได
จํากัดอยูเพียงเทานี้ ผูที่รอรับบริการอาจจะไมไดเปนบุคคลก็ได แตอาจจะเปนสิ่งอื่นๆ เชนรถยนต
เครื่องจักร หรือสิ่งของที่รอการซอมแซม รถบรรทุก เรือ หรือรถไฟที่รอการขนถายสินคา สินคาที่รอ
การขนยาย เครื่องบินที่รอขึ้นลงสนามบิน เอกสารที่รอการจัดพิมพ ทั้งนี้ บุคคลหรือสิ่งที่รอรับบริการ
อาจเรียงกันอยูในรูปของแถวคอย(queue) เชน รอจายเงินที่ศูนยหนังสือ รอลงทะเบียน รถยนตที่รอ
เติมน้ํามัน เปนตน หรือผูรับบริการอาจไมไดเรียงกันเปนแถวคอย แตใชสิ่งอื่นสรางแถวคอยแทน เชน
สมุดเงินฝากธนาคาร บันทึกแจงเรื่องเครื่องจักรขัดของ เปนตน ขึ้นอยูกับลักษณะและการจัดระบบ
แถวคอยนั้นๆ จึงอาจเกลาวไดวาแถวคอยจะเกิดขึ้นเมื่อผูตองการรับบริการซึ่งเราเรียก ลูกคา
(customer) หรือ ผูมารับบริการ(arrival) เขามาในระบบเพื่อรับบริการ แตไมไดรับบริการในทันทีที่
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มาถึงเนื่องจากผูใหบริการซึ่งเรียกวา หนวยใหบริการ(service unit) กําลังใหบริการลูกคารายอื่นอยูจึง
ตองรอ
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวามีระบบแถวคอยในลักษณะตางๆมากมายในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนในการดําเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่ผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และธุรกิจบริการ จึงมี
การพัฒนาศาสตรในดานนี้ขึ้นมา เรียกวา ทฤษฎีแถวคอย(Queuing Theory) โดยมี เอ.เค. เออรแลง
(A.K.Erlang) วิศวกรชาวเดนมารกเปนผูริเริ่มพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2543 เพื่อแกปญหาการรอคอยของ
ผูใชโทรศัพท ตอจากนั้นมาก็มีผูทําการศึกษาระบบแถวคอยในลักษณะอื่นๆ และนําทฤษฎีแถวคอยไป
ใชชวยในการคํานวณเพื่อการวิเคราะหและการตัดสินใจ ทําใหตัวแบบแถวคอยเปนเทคนิคเชิงปริมาณ
ที่มีรูปแบบหลากหลายซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของระบบแถวคอยนั้นๆ อยางไรก็ตามตัวแบบแถวคอย
ทุกๆ
ตัวแบบมุงที่จะอธิบายหรือวิเคราะหระบบแถวคอยโดยการแสดงขอมูลตัวเลขตางๆ
นอกเหนือจากการหาวิธีที่ดีที่สุด ในการแกปญหาดังเชนตัวแบบเชิงปริมาณอื่นๆ
แถวคอย เกิดขึ้นเมื่อความตองการรับบริการมีมากกวา ความสามารถในการใหบริการ ดังนั้น
การจัดใหมีจํานวนหนวยใหบริการที่เพียงพอจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
ซึ่งในการจัดการบริการให
เพียงพอกับความตองการนั้นจําเปนตองทราบวาจะมีลูกคาเขามารับบริการเปนจํานวนเทาใดแลเมื่อไร
ตลอดจนเวลาที่ใชในการบริการลูกคาแตละราย
ถามีจํานวนหนวยใหบริการนอยเกินไปจะเกิด
แถวคอยซึ่งนับเปนการสูญเสียคาใชจายอยางหนึ่ง นอกจากนั้นยังอาจทําใหเสียลูกคาดวย ในทางตรง
ขามถากิจการจัดใหมีหนวยบริการมากเกินไปก็จะทําใหเกิดคาใชจายเกินจําเปน
กลาวคือหนวย
ใหบริการมีเวลาวางมากเกินไปผูบริหารจึงตองจัดหาจํานวนหนวยใหบริการที่เหมาะสมคือมีความ
สมดุลกันระหวางคาใชจายในการใหบริการกับคาใชจายในการรอรับบริการ ทั้งนี้ สามารถนําเทคนิค
เชิงปริมาณมาชวยพิจารณาในประเด็นนี้ได
ดังไดกลาวมาแลวขางตนวาคนสวนใหญเขาไปใชบริการของระบบแถวคอยระบบใดระบบหนึ่ง
หรือหลายระบบ จึงมีประสบการณและเขาใจถึงความรูสึกของผูรับบริการเมื่อตองใชเวลารอรับบริการ
ในระบบแถวคอย
ในการศึกษาตัวแบบแถวคอยนั้นจะศึกษาในลักษณะที่ผูเรียนเปนเจาของระบบ
แถวคอยมิใชเปนลูกคา เจาของระบบยอมตองการที่จะใหบริการแกลูกคาใหดีที่สุดเทาที่จะทําได โดย
ใชทรัพยากรใหเปนประโยชนอยางเต็มที่
ตัวแบบเชิงปริมาณที่ใชวิเคราะหปญหาแถวคอยนั้นมีมากมาย ขึ้นอยูกับลักษณะในดานตางๆ
ของระบบแถวคอยที่กําลังทําการศึกษา ไดแก ดานระบบแถวคอย ดานลูกคา และดานหนวยใหบริการ
นอกจากนั้น ยังอาจขึ้นอยูกับเงือนไขอื่นๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาของระบบ ที่กําลังศึกษาดวย
ในสวนนี้ จะอธิบายถึงโครงสรางทั่วๆ ไป ของระบบแถวคอย ลักษณะตางๆของระบบแถวคอยที่
จําเปนตองทราบ การวิเคราะหตัวแบบแถวคอยแบบพื้นฐาน 4 ตัวแบบ การวิเคราะหเกี่ยวกับ
คาใชจายของระบบแถวคอยเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกหนวยใหบริการ
ตลอดจนกําหนดจํานวน
หนวยใหบริการที่เหมาะสม
โครงสรางของระบบแถวคอย
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อาจกลาวไดวา ระบบแถวคอยทุกระบบจะมีโครงสรางเหมือนกัน กลาวคือ ประกอบดวยสวน
ที่สําคัญ 3 สวน ไดแก
1.ลูกคา
2.รูปแบบของระบบบริการ
3.หนวยใหบริการ
ผูมารับบริการ

แถวคอย

หนวยใหบริการ ผูที่ไดรับบริการแลว

ประชากร

รูปที่ 21 ประกอบระบบแถวคอย
ดังนั้นในการศึกษาแถวคอยใดๆ จึงควรแยกแยะสวนประกอบของระบบนั้นใหชัดเจนวาระบบ
นั้นคือระบบอะไร เชน เปนระบบแถวคอยของเครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ ปมน้ํามันที่จุดบริการเติม
น้ํามันหรือปมน้ํามันที่จุดบริการลางอัดฉีด จากนั้นก็ระบุวาลูกคาของระบบคือใครหรืออะไร หนวย
บริการคืออะไร ใหบริการอะไร หมายความวาผูที่จะออกจากระบบไปจะตองไดรับบริการนั้นๆ
เรียบรอยแลว จําเปนที่จะตองรูจักระบบนั้นในรายละเอียดมากขึ้น นั่นคือตองทราบลักษณะพื้นฐานที่
สําคัญของระบบแถวคอยนั้นๆ คือลักษณะของระบบแถวคอย ลักษณะลูกคา และลักษณะของหนวย
ใหบริการ
ลักษณะของลูกคา
ลูกคาที่เขามารับบริการในระบบจะมาจากกลุมประชากรตางๆ ซึ่งเมื่อมีความตองการจะใช
บริการก็จะเขามาสูระบบ
จํานวนประชากร(Population) คือผูที่มีโอกาสจะเขามาใชบริการในระบบ ซึ่งในบางครั้งจะ
พบวาผูที่สามารถจะเขามาในระบบไดนั้นมีมากมาย กรณีนี้เราเรียกวาจํานวนประกรมี ไมจํากัด เชน
คลินิกแพทย ธนาคาร ปมน้ํามัน ซูเปอรมารเก็ต แตระบบแถวคอยบางระบบจะมีจํานวนผูที่เขามาใช
บริการไดนอยมาก เรียกวามีจํานวนประชากรจํากัด เชน แผนกซอมเครื่องจักรของโรงงาน ซึ่งมี
เครื่องจักรในโรงงานอยูเพียง 10 เครื่อง เปนตนในการวิเคราะหระบบแถวคอยตางๆ ตองสามารถระบุ
ไดวาประชากรของระบบนั้นๆมีจํานวนจํากัดหรือไมจํากัด
ลักษณะการเขามารับบริการ(Arrival characteristic) หมายถึงลักษณะการเขามารับบริการ
ของลูกคา ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ
1.การเขามารับบริการในอัตราคงที่ กลาวคือ ลูกคาเขามาในลักษณะสม่ําเสมอเชน 10 คน
ทุกๆชั่วโมง หรือลูกคาเขามาในระบบทุกๆ 6 นาที ดังจะเห็นไดจากการผลิตในสายการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม เชน ในโรงงานผลิตน้ําอัดลมขวดที่บรรจุน้ําอัดลมเต็มแลวจะเคลื่อนเขามาที่จุดที่
ทําการปดฝาขวด โดยจะเคลื่อนเขามาในอัตราคงที่ เขารับบริการคือปดฝาขวดโดยใชเครื่องจักร
2.การเขามารับบริการในแบบสุม กลาวคือ ลูกคาเขามาในลักษณะที่ไมแนนอนไมสม่ําเสมอ
ไมสามารถทราบลวงหนา และการเขามาของลูกคาแตละรายเปนอิสระตอกัน เชนลูกคาที่มาเบิกเงินที่
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เครื่องรับจายเงินอัตโนมัติ ลูกคาที่มาจายเงินที่แคชเชียรในซูเปอรมารเกตหรือศูนยหนังสือ รถยนตที่
เขาเติมน้ํามันที่ปม เปนตน ในบางเวลาอาจมีลูกคาเขามามากราย บางเวลาอาจมีนอยรายหรือไมมี
เลย ในการใชเทคนิคเชิงประมาณเพื่อวเคราะหระบบแถวคอยนั้นๆจึงจําเปนตองใชคาเฉลี่ยของการ
เขามารับบริการ ทั้งนี้ ตองศึกษาการแจกแจงความนาจะเปนของการเขามารับบริการดวยวาเปนแบบ
ใด เชน แบบปกติ (normal distribution) แบบปวซง(position distribution)
ในการเก็บขอมูลการเขามารับบริการของลูกคานั้นสามารถทําไดใน 2 ลักษณะ คือในลักษณะ
อัตราการเขารับบริการ (arrival rate) กลาวคือ ลูกคาเขามารับบริการโดยเฉลี่ยกี่คนในหนึ่งหนวยเวลา
เชน รถเขามาเพื่อเติมน้ํามัน 10 คันตอชั่วโมง หรือจะเก็บขอมูลในลักษณะเวลาระหวางการเขามารับ
บริการ (arrival time) คือเวลาหางโดยเฉลี่ยระหวางลูกคาแตละคน เชน รถแตละคันมาหางกัน 6 นาที
ลักษณะของระบบแถวคอย
ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวระบบแถวคอยจะเนนใน 3 ดาน คือรูปแบบของระบบ ระเบียบ
การใหบริการและความยาวของแถวคอย
1.ระบบแถวคอยแบบชองทางเดียว-ขั้นตอนเดียว (single-channel-single-phase system)
คือระบบแถวคอยที่มีหนวยบริการหนวยเดียวและมีขั้นตอนการบริการขั้นตอนเดียว
เมื่อลูกคารับ
บริการเสร็จแลวก็จะออกจากระบบไป เชน มีตูเอทีเอ็ม 1 ตู เมื่อลูกคาทํารายการเสร็จก็จะออกจาก
ระบบไป หรือรานอาหารแบบฟาสตฟูด มีพนักงานคนเดียวซึ่งทําหนาที่รับคําสั่งนําอาหารมาใหและ
เก็บเงิน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลวลูกคาก็จะออกจากระบบไป

รูปที่ 22 ระบบแถวคอยแบบชองทางเดียว-ขั้นตอนเดียว
2.ระบบแถวคอยแบบชองทางเดียว-หลายขั้นตอน (single-channel-multiple-phase system)
คือระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน
ซึ่งคําวาหลายขั้นตอนในที่นี้หมายความวา
มากกวา 1 ขั้นตอน และแตละขั้นตอนมีหนวยบริการหนวยเดียว เชน แผนกจายยาในโรงพยาบาล
คนไขจะนําใบสั่งยาไปใหพนักงานที่ทําหนาที่คิดราคายา จากนั้นนําใบสั่งยาที่คิดเงินแลวไปจายเงินที่
แคชเชียร เมื่อเรียบรอยแลวจึงนําหลักฐานไปรับยาจากเภสัชกรที่ชองจายยา แลวจึงออกจากแผนก
จายยาไป

รูปที่ 23 ระบบแถวคอยแบบชองทางเดียว-หลายขั้นตอน
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3.ระบบแถวคอยแบบหลายชองทาง-ขั้นตอนเดียว (multiple-channel-single-phase system)
คือระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนการบริการขั้นตอนเดียว แตมีหลายหนวยบริการ (มากกวา 1 หนวย)
เชนธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจัดใหมีตูเอทีเอ็ม 2 ตูในที่เดียวกัน เมื่อลูกคามาถึงถาเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
วางก็จะเขาใชบริการ แตถาเครื่องไมวางจะรออยูแถวคอยซึ่งมีแถวเดียว เมื่อเครื่องใดวาง คนที่อยูหัว
แถวจะเขาใชบริการเมื่อเสร็จแลวจะออกจากระบบไป

รูปที่ 24 ระบบแถวคอยแบบหลายชองทาง-ขั้นตอนเดียว
4.ระบบแถวคอยแบบหลายชองทาง-หลายขั้นตอน
(multiple-channel-multiple-phase
system) คือระบบแถวคอยที่มีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนมีหลายหนวยบริการ
เชน ถาแผนกจายยาในโรงพยาบาลมีเจาหนาที่คิดราคายามากกวา 1 คน มีแคชเชียรมากกวา 1 คน
และมีเภสัชกรผูทําหนาที่จายยามากกวา 1 คน

รูปที่ 25 รูประบบแถวคอยแบบหลายชองทาง-หลายขั้นตอน
ระเบียบการใหบริการ
ระเบียบการใหบริการหมายถึงกฏเกณฑที่ระบบนั้นใชในการกําหนดวาจะใหบริการแกลูกคา
รายใดกอนเชน
1.ลูกคาที่มากอนจะไดรับบริการกอน (first come, first serve,FCFS)
2.ลูกคาที่มาทีหลังจะไดรับบริการกอน (last come, first serve,LCFS)
3.ลูกคาที่มีความจําเปนมากกวาจะไดรับบริการกอน
ความยาวของแถวคอย
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ในบางครั้งพบวาพื้นที่ในระบบแถวคอยมีจํากัด ทําใหจํานวนลูกคาที่อยูในแถวคอยมีจํานวน
จํากัด ไปดวย ดังนั้นลูกคาบางรายอาจจะไมสามารถเขามาในระบบได เชน ปมน้ํามัน รานอาหาร ราน
ทําผม ถาที่นั่งรอเต็มแลวลูกคาจะเขามาในระบบอีกไมได ตองไปใชบริการที่อื่นหรือไมก็กลับมาใหม
ภายหลัง ในขณะที่บางระบบลูกคาสามารถรอในแถวคอยได ไมจํากัด เชน เอกสารที่รอการพิมพ รถที่
รอจายเงินทางดวน ลูกคาในธนาคาร เปนตน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ในเรื่องของประชากรและกลุมตัวอยางจะใชวิธีเขาไปศึกษาและเก็บขอมูลประมาณรถบรรทุก
ขาวเปลือกของชาวนาที่จะมาขายใหกับโรงสีขาว โดยจะมีชวงเวลาที่ขาวเก็บเกี่ยวของขาวนาปรังและ
ขาวนาป แตชวงเวลาที่ขาวเริ่มเก็บเกี่ยวไดที่มีปริมาณเยอะที่สุดก็คือขาวนาป คือชวงเวลาระหวาง
เดือน ตุลาคม และ ธันวาคม ของทุกป และปริมาณขาวนาปรังที่ออกมาสูตลาดจะเริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม จนถึงเดือน ตุลาคมของทุกป ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําในฤดูกาลนั้นๆ ดวย
เมื่อพิจารณาถึงชวงเวลาที่ขาวออกสูตลาดมากที่สุดก็คงจะเปนชวงเวลาของเดือน ตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคมของทุกป เพราะฉะนั้นปริมาณที่ขาวเปลือกจะมากที่สุดในชวงนี้ทําใหปริมาณรถที่จะนํา
ขาวเปลือกเขามาขายใหกับโรงสีมีจํานวนมาก ในเนื้อหาของการวิจัยนี้จะเนนในเรื่องของการปรับปรุง
กระบวนการผลิตในเรืองของกระบวนการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับรถบรรทุกขาวเปลือก
และ
ปรับปรุงกระบวนการในการนําขาวเขาสูกระบวนการสีขาวโดยไดมีการนําขอมูลทางสถิติของปริมาณ
รถบรรทุกขาวเปลือกในชวงเวลาของขาวนาปเริ่มเก็บเกี่ยวของโรงสีขาวธัญญารุงเรื่อง
จังหวัด
นครราชสีมา
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ก็คือบริมาณรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขาไปในโรงสีธัญญารุงเรืองชัย
ในแตละวันในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวขาว (ตุลาคม – ธันวาคม) ซึ่งกําลังการผลิตของโรงสีมีกําลังการ
ผลิต ประมาณ 3,000 ตันตอวัน ซึ่งถือวาเปนโรงสีขาวขนาดใหญ และจากขอมูลการบรรทุกของ
รถบรรทุกขาวซึ่งน้ําหนักพิกัดโดยเฉลี่ยแลวบรรทุกไดไมเกิน 21 ตันตอคัน ซึ่งถาเปนอยางนี้แลวในแต
ละวันจะมีปริมาณรถบรรทุกที่เขาไปในโรงสีขาว ประมาณวันละ 143 คันตอวัน ซึ่งจากขอมูลทางสถิต
ของโรงสีในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวขาวนาป มีดังตอไปนี้
เดือน
จํานวนวันที่เปดทํางาน จํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขามาเฉลี่ยตอวัน
ตุลาคม
31
150 คัน
พฤศจิกายน
30
143 คัน
ธันวาคม
31
140 คัน
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือก
จากขอมูลจํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่บรรทุกขาวมาในแตละวันซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการ
ที่จะมีการจัดคิวในการผานกระบวนการตรวจสอบขาว เชนตรวจความชื้น จนกระทั้งผานไปยัง
กระบวนการเทขาวเขาสูกระบวนการ สี ในกระบวนการขั้นตอนแรก ซึ่งถาบางวันปริมาณรถบรรทุก
ขาวเปลือกเขามามาก จนเกินกําลังการผลิตของโรงสี ก็จะทําใหมีปญหาอยางมาก และถามี
กระบวนการจัดการในเรื่องของ การจัดลําดับคิวไมดีแลว ก็จะทําใหกระบวนการสีขาวเปนไปไดอยาง
ลาชา โดยกระบวนการนําขอมูลมีการเก็บรวมรวมเปนสถิติไว ในชวงปริมาณขาวเขามามากที่สุด
ฉะนั้นกลุมขอมูลที่สําคัญก็คือ ปริมาณของรถสิบลอ หรือรถบรรทุกขาวเปลือก
เมื่อรถบรรทุกขาวเปลือกไดผานเขามา ขั้นตอนแรกที่จะตองทําก็คือ ตรวจวัดความชื้นของ
ขาว และหลังจากนั้นก็จะผานกระบวนการชั่งน้ําหนักแลวรถก็จะตองผานเขาไปยังสถานีเทขาวเขาสู
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กระบวนการสี ขาว ซึ่งขั้นตอนนี้ จะมีสถานีเทขาวอยูทั้งหมด 4 สถานี ซึ่งในกระบวนการนี้นาจะมีการ
วิจัยในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการจัดการคิว เพือใหรถปญหาการรอ คิวของรถบรรทุกข
ขาวเปลือก ซึ่งการวิจัยนี้ก็เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมมาชวยในการปรับปรุงกระบวนการสีขาว รวมถึง
ลดเวลาในการทํางานในแตละกระบวนการ
3.2 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดผลการวิจัยก็คือ ระยะเวลาในแตละกระบวนการสีขาว และ
จํานวนคิวที่ รถบรรทุกขาวเปลือกจะสงตอไปยังกระบวนการสีขาวรวมถึงปริมาณรถบรรทุกขาวเปลือก
ที่เขามาในแตละวัน ซึ่งทั้งหมดเปนตัวแปรที่สําคัญในการที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งนั้น แตในการ
วิจัยชิ้นนี้จะเปนการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก
ฉะนั้นตัวแปรที่
สําคัญก็คือปริมาณรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขามาในแตละวันนั่นเอง ซึ่งถาปริมาณรถบรรทุกมีมากก็จะ
ทําใหสงผลทําใหประสิทธิภาพในการผลิตลดนอยลง นั้นหมายถึงจํานวนรถบรรทุกที่จะตองรอคิวมี
ปริมาณมากขึ้น ซึ่งโดยปกติปริมาณรถบรรทุกที่เขามาในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในฤดูขาวนาป จะมี
ปริมาณมากทุกวันเกินกําลังการผลิตของโรงสีอยูแลว
เดือน
ปริมาณเฉลี่ยของขาวเปลือกตอวัน(ตัน) จํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขา
มาเฉลี่ยตอวัน
ตุลาคม
3500 ตัน
150 คัน
พฤศจิกายน
3750 ตัน
143 คัน
ธันวาคม
2970 ตัน
140 คัน
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือก
ในกระบวนการกอนการเทขาวเปลือกเขาสูกระบวนการสีขาว จะตองผานขั้นตอน 4 ขั้นตอนมี
ดังตอไปนี้
1.กระบวนการที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึงโรงสี
2.กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก
3.กระบวนการชั่งน้ําหนัก
4.กระบวนการเทขาวเปลือก
ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการของการ
จัดการคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกได เพราะถามีการจัดการที่เหมาะสมก็จะสามารถรถปริมาณคิวของ
รถบรรทุกที่อยูในระบบได
และจากการเก็บรวบรวมขอมูลจับเวลารถบรรทุกที่เดินทางมาถึง
โรงสีจากการเก็บขอมูลจากตัวอยาง 100 ตัวอยางมีระยะหางกันเฉลี่ยดังตารางขางลาง
กระบวนการ
อัตราการเวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกเดินทางมาถึง
รถบรรทุกขาวเปลือก 100 คัน
4.5 นาที
ตารางที่ 2 การอัตราเวลาเฉลี่ยที่รถเดินทางมาถึง
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กระบวนการ
อัตราการรับบริการ( Service rate)
กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก
5 นาที
กระบวนการชั่งน้ําหนัก
6 นาที
กระบวนการเทขาวเปลือก
8 นาที
ตารางที่ 3 การเก็บขอมูลของการรับบริการในแตละสถานี
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยจะเนนในเรื่องของการออกแบบรูปแบบใหมของระบบการตัดสินใจเครื่องมือที่จะใช
ในการชวยในการตัดสินใจก็มีดวยกันหลายสวนดวยกันอธิเชน
1.กระบวนการสถิติเพื่อที่นําขอมูลดิบที่ไดมาประมวลผล
2.ทฤษฎีของแถวคอย
3.ทฤษฎีการทํา Simulation
4. Software Arena เพื่อใชในการ Simulation จําลองโมเดล
จากเครื่องมือที่ใชทั้งหมดในกระบวนจัดคิวรถบรรทุกขาวเปลือกเพื่อปอนใหกระบวนการสีขาว
โดยที่ใชรูปแบบ Simulate และ โปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อวา Arena เพื่อสราง โมเดลจําลอง เพื่อใหเห็น
ภาพการทํางานอยางชัดเจน
3.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการใช โปรแกรม Arena เพื่อออกแบบระบบและมีการทดลองโปรแกรมที่สรางขึ้น
เปรียบเทียบกับทฤษฎีที่ออกแบบไววาเปนไปตามทฤษฎีหรือไม
โดยเริ่มจากกระบวนการที่ศึกษา
กระบวนการสีขาว ซึ่งมี 4 กระบวนการที่จะตองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อใชในการประกอบการ
วิเคราะหเพื่อใหเห็นภาพถึงการกระจายของขอมูล เพื่อนําเขาไปในโปรแกรม Arena เพื่อทดสอบคา
จากโมเดลที่ออกแบบ ซึ่งขอมูลที่จะตองใชในการทดสอบก็คือระยะเวลาในกระบวนการกอนนําขาวเขา
สูกระบวนการสีขาว โดยจะเปนเก็บจํานวนระยะเวลาที่รถบรรทุกผานกระบวนการ ทั้ง 3 กระบวนการ
คือ
1.ระยะเวลาที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึง โรงสีขาว
1.กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก
2.กระบวนการชั่งน้ําหนัก
3.กระบวนการเทขาวเปลือก
จากการเก็บรวบรวมขอมูลการใชเวลาของแตละกระบวนการในโดยใชกลุมขอมูลทั้งหมด 100
ตัวอยางของทั้งสามกระบวนการ แลวตัวอยางขอมูลเขาไปวิเคราะหที่โปรแกรม Arena จะใหผลการ
วิเคราะหไดดังตอไปนี้
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ระยะเวลาที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึงโรงสี
ขาว

รูปที่ 26 รูปแสดงการนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลผานทางโปรแกรม Arena
จากผลของการนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลผานโปรแกรม Arena ผลที่ไดแสดงใหเห็น
ดังตอไปนี้
Data Summary
Number of Data Points
=
100
Min Data Value
=
3
Max Data Value
=
19
Sample Mean
=
6.68
Sample std Dev
=
3.54
Histogram Summary
Histogram Range
=
2.5 to 19.5
Number of Intervals
=
17
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รูปที่ 27 รูปแสดงการกระจายขอมูลของระยะเวลาที่รถบรรทุกขาวเปลือกมาถึงโรงสี
จากการที่ ทําการทดลองโดยการใช Fix all จะเห็นผลของการทดลองการกระจายของขอมูล
ไดดังตอไปนี้
Distribution Summary
Distribution :
Exponential
Expression :
2.5 + EXPO (4.18)
Square Error :
0.007917
Chi Square Test
Number of intervals =
Degrees of freedom =
Test Statistic
=
Corresponding p-value=
Data Summary

6
4
3.5
0.482
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กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก

รูปที่ 28 รูปแสดงอัตราการใหบริการหลังนําขอมูลดิบผานกระบวนการวิเคราะหดวย Arena
จากรูป จะเห็นไดวา ขอมูลดิบที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใช Input Analyzer ของ
กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือกซึ่งใหผลการวิเคราะหคือ
Number of Data Points = 100
Min Data Value
= 3.4
Max Data Value
= 8
Sample Mean
= 4.99
Sample Std Dev
= 0.756
หลังจากไดขอมูลที่ผานการวิเคราะหดวย Arena แลวขั้นตอนตอไปก็จะตองนําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบกับรูปแบบการแจกแจงตางๆ วามีรูปรางเปนการกระจายแบบใด โดยไปที่เมนู Fit เลือก
ลักษณะการแจกแจงขอมูลที่ตองการทดสอบ ดังแสดงดังรูป
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รูปที่ 29 แสดงการทดสอบการกระจายของขอมูล ดวยการ Fix all ในโปรแกรม Arena
จากการทดสอบคาระดับนัยสําคัญ โดยจะยอมรับสมมติฐาน หลัง H0 มิฉะนั้นจะปฎิเสธสมมติ
ฐานหลัก Ho ดังนั้นจะตองมีการตั้งสมมติฐานและตรวจสอบคา P-Value ทุกครั้งกอนนําการกระจายที่
ไดไปเปนตัวแทนขอมูล เพื่อใชเปนตัวแทนขอมูลนําเขาไปกับตัวแบบจําลองตอไป
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กระบวนการชั่งน้ําหนัก

รูปที่ 30 แสดงอัตราการใหบริการกระบวนการชั่งน้ําหนัก
จากการน้ําขอมูลดิบจํานวน 100 ตัวอยาง เขาไปสูกระบวนการวิเคราะหขอมูลของโปรแกรม
Arena จะเห็นผลลัพธที่ไดดังตอไปนี้
Data summary
Number of Data Points
=
100
Min Data Value
=
3.45
Max Data Value
=
7.54
Sample Mean
=
5.51
Sample STD Dev
=
0.994
Histogram summary
Histogram Range
=
3.03 to 7.96
Number of Intervals
=
10
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หลังจากที่ทําการ ใสขอมูลเขาไปยังโปรแกรม Arena แลว ขั้นตอนตอไปก็คือกระบวนการนํา
ขอมูลที่เปนกราฟแทงที่ไดมาเปรียบเทียบกับรูปแบบการแจกแจงตางๆ วามีรูปรางเปนการกระจาย
แบบใด วิธีเลือกคาการกระจายที่ตองการจะทดสอบ ซึ่งก็ทําไดโดยใช เมนู Fit ที่โปรแกรม Arena

รูปที่ 31 การทดสอบการกระจายขอมูลของกระบวนการชั่งน้ําหนัก
จากกระบวนการเปรียบเทียบหารูปรางรูปแบบการแจกแจงของขอมูลจะเห็นไดวาเปนการกระ
จายขอมูลแบบ Triangular Distribution ซึ่งมีผลขอมูลดังตอไปนี้
Distribution Summary
Distribution: Triangular
Expression: TRIA (3.03, 5.25, 7.96)
Square Error: 0.003325
Chi Square Test
Number of intervals = 6
Degrees of freedom = 4
Test Statistic
= 2.2
Corresponding p-value = 0.702
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Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic = 0.0852
Corresponding p-value > 0.15
Data Summary
Number of Data Points= 100
Min Data Value
= 3.45
Max Data Value
= 7.54
Sample Mean
= 5.51
Sample STD Dev
= 0.994
Histogram Summary
Histogram Range
= 3.03 to 7.96
Number of Intervals = 10
กระบวนการเทขาวเปลือก

รูปที่ 32 รูปแสดงอัตราการใหบริการของสถานีเทขาวเปลือก
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จากผลของการวิเคราะหดวยโปรแกรม Arena มีผลลัพธดังตอไปนี้
Data Summary
Number of Data Points
=
100
Min Data Value
=
7.1
Max Data Value
=
9.6
Sample Mean
=
8.18
Sample STD Dev
=
0.588
Histogram summary
Histogram Range
=
7 to 9.65
Number of intervals
=
10

รูปที่ 33 รูปแสดงแบบการกระจายแบบ Triangular Distribution
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จากกราฟที่ไดจากการนําไปเปรียบเทียบกับวิธีการแจกแจงแบบ Triangular Distribution ซึ่ง
จะไดมีการอธิบายผลลัพธดังตอไปนี้ โดยจากขอมูลที่ได ใน Distribution summary เราจะเห็นไดวา
จํานวนขอมูลตัวอยางมี มากกวา 50 ขอมูล ซึ่งคาที่ใชในการวัดคือคา P-value
Distribution Summary
Distribution:
Triangular
Expression:
TRIA (7, 7.7, 9.85)
Square Error:
0.005264
Chi Square Test
Number of intervals =
6
Degrees of freedom =
4
Test Statistic
=
3.18
Corresponding p-value =
0.531
Kolmogorov-Smirnov Test
Test Statistic
=
0.0655
Corresponding p-value >
0.15

Data Summary
Number of Data Points
=
Min Data Value
=
Max Data Value
=
Sample Mean
=
Sample STD Dev
=

100
7.1
9.6
8.18
0.588

Histogram Summary
Histogram Range
Number of Intervals

=
=

7 to 9.85
10

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีการเขาไปศึกษาดูกระบวนการสีขาวของโรงสี
เพื่อเก็บขอมูลและนํามาปรับปรุง
กระบวนการสีขาวใหมเพื่อใหไดเพื่อที่จะลดปริมาณการเขาคิวในการนํารถบรรทุกผานไปยังกระบวน
การสีขาว โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดดําเนินการเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
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3.5.1 ผูวิจัยไดทําการเขาไปเก็บขอมูลและจับเวลาในกระบวนการสําคัญ 4 กระบวนการที่
เกี่ยวของกับการลดปริมาณคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก ก็คือระยะเวาที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทาง
มาถึงโรงสีขาว, ระยะเวลาในการเขารับบริการของกระบวนการตรวจสอบความชื้นขาว, ระยะเวลาใน
การเขารับบริการของกระบวนการชั่งน้ําหนักขาวเปลือกกอนเขารับการสี และ กระบวนการเท
ขาวเปลือกเขาไปยังกระบวนการสีขาว
3.5.2
ผูวิจัยไดนําไดนําขอมูลทางสถิติของโรงสีขาวในเรื่องของความสามารถในการรับ
ขาวเปลือกในชวงเวลา เก็บเกี่ยวขาวนาป ในป 2550 มาประเมินผลเฉลี่ยขาวตอวันในแตละเดือน เพื่อ
นําไปหาปริมาณจํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขามาเฉลี่ยตอวัน
3.5.3 ผูวิจัยไดนําผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยใช ทฤษฎี
ของการ Simulate และ ใช โปรแกรม Arena ชวยในการสรางโมเดล จากการออกแบบและมีการ
ทดสอบ โมเดล ตางๆที่คิดถึง เพื่อหา โมเดลที่เหมาะสมในการชวยลดคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก
3.6 การวิเคราะหขอมูล
ในโปรแกรม Arena นั่นมีคาการกระจายใหเลือกมากมายในสูตร (Expression) โดยแตละการ
กระจายผูสรางจําเปนตองใสคาตัวแปรเสริม (Parameter) เขาไป ดังสรุปในรูปที่ 3.5 หลักที่สองแสดง
ชื่อยอของแตละการกระจายและหลักสุดทายแสดงถึงคาตัวแปรเสริม (Parameter) ของแตละการ
กระจาย
Distribution
Parameter Values
Beta
BETA
Beta, Alpha
Continuous
CONT
Cump,Val,…Cump,Val
Discrete
DISC
ExpoMean,k
Erlang
ERLA
Mean
Exponential
EXPO
Mean
Gamma
GAMM
Beta, Alpha
Johnson
JOGN
Gamma,Delta,Lambda,Xi
Lognormal
LOGN
LogMean, LogStd
Normal
NORM
Mean,StdDev
Poisson
POIS
Mean
Triangular
TRIA
Min,Mode,Max
Uniform
UNIF
Min,Max
Weibull
WEIB
Beta, Alpha
ตารางที่ 4 ตารางแสดง Summary of Arena’s Probability Distributions
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จากผลขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจะเห็นไดวาในขั้นตอนตางๆ นั้น ผลที่ไดจากการเก็บ
ขอมูลของรถบรรทุกขาวเปลือก 100 ตัวอยาง แยกเปนการวิเคราะหแตละกระบวนการไดดังนี้
3.4.1 ระยะเวลาที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึงโรงสี ซึ่งผลจากการทดลองดวยการ
Simulate จะเห็นไดวา
3.7 การนําเสนอขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบที่ โดยวิธีการ Simulate นํามาสรางรายงานเพื่อวิเคราะหการ
ตัดสินใจเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการคิวในขั้นตอนการนํารถขาวเปลือกผานเขากระบวนการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากผลของการรวบรวมขอมูลผานกระบวนการวิเคราะหเพื่อหาคาพารามิเตอรเพื่อที่จะใชใน
การออกแบบโมเดลที่จะสามารถลดปริมาณรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูคิว
ซึ่งแนวทางในการศึกษา
ผูวิจัยไดทําการทดลองดวยการ Simulate โดยใช โปรแกรมทาง Arena ชวยในการสรางโมเดล โดยที่
ผูวิจัยไดมีแนวความคิดในการปรับปรุงรูปแบบของการจัดการคิวไว 2 สวน ก็คือ
1.ลดกระบวนการในการรอคิว โดยที่ผูวิจัยเห็นวากระบวนการในการชั่งน้ําหนักรถบรรทุกกับ
กระบวนการตรวจสอบความชื้นขาวเปลือกสามารถทําพรอมกันได
2.เพิ่มสถานีเทขาวเปลือกเพื่อเขาสูกระบวนการสีขาว
ซึ่งในระบบเดิมสถานีเทขาวเขาสู
กระบวนการสี จะมีทั้งหมด 4 สถานี แต รถบรรทุกที่อยูแตละสถานีสามารถเทขาวไดทีละคันเทานั้น
เพราะชองทางในการเขาสูกระบวนการสีขาวมีชองทางเดียว ผูวิจัยมีความคิดวา ถา สามารถเพิ่ม
สถานีเทขาวจาก 4 สถานี เปน 8 สถานี ไดก็จะสามารถรถคิวของรถบรรทุกได
จากแนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดทําการทดลอง โดยใชโปรแกรม Arena เพื่อให
ไดผลของขอมูลทั้งระบบ เกา และระบบที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นเพื่อเปรียบเทียบ วาสามารถที่จะรถ
จํานวนคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกไดหรือไม
4.1 ระบวนการวิจัยและวิเคราะหระบบเดิมของการรอคิวระบบเดิม
ในกระบวนการจัดการระบบเดิมทางโรงสีไดแบงกระบวนการจัดการคิวรถบรรทุกขาวเปลือก
ดังรูป Flowchart ของระบบ
แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น

ชั่งน้ําหนัก
เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก
เทขาวเปลือก

รูปที่ 34 Flowchart ของระบบการจัดการคิวเดิมในกระบวนการสีขาว
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จากผลการวิเคราะหขอมูลจาก Input Analyzer เพื่อนําผลขอมูลที่ไดมาสรางเปนโมเดลจําลอง
โดยใชโปรแกรม Arena จากกระบวนการคิวดังที่กลาวมาขางตน ไดทําการนําโครงสรางของ
กระบวนการรอคิวของระบบ มาสรางโมเดลจําลองการทํางานของระบบดวย Arena ไดดังรูป

รูปที่ 35 รูปแสดงภาพการจําลองระบบการจัดการคิวของระบบเดิมดวย Arena
จากรูประบบที่เกี่ยวของกับคิวมีดวยกัน 4 ระบบ ซึ่งมีรายละเอียดและแสดงไดดังตอไปนี้
Truck Arrives to Silo =
กระบวนการคิวเมื่อรถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึง
Moistness
=
กระบวนการรอคิวในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบความชื้น
Weight
=
กระบวนการรอคิวในการชั่งน้ําหนัก
Overturn
=
กระบวนการรอคิวในการเทขาวเปลือกเพื่อเขาสูกระบวนการสีขาว
Truck Out
=
กระบวนการรถบรรทุกขาวออกไป
การกําหนดคาคุณสมบัติของแตละกระบวนการในโปรแกรม Arena ในแตละกระบวนการมี
การใสคาตามที่ไดจากการวิเคราะหโดย โปรแกรม input Analyzer จะวิเคราะหไดคาที่เหมาะสมกับ
การกระจายของขอมูล ซึ่งผลที่ไดนําไปใสคาในสวนตางๆ ของระบบซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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กระบวนการคิวเมื่อรถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึง(Truck Arrives to Silo)

รูปที่ 36 รูปแสดงคา Config ของกระบวนการคิวเมื่อรถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึง
จากกระบวนการที่รถบรรทุกขาวเปลือกเดินทางมาถึงจะมีการแจกบัตรคิวใหกับรถบรรทุก
ขาวเปลือกเพื่อเขาไปยังกระบวนการตรวจสอบความชื้นตอไป
ในการกําหนดคุณสมบัติของ
กระบวนการนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้
Name
Entity Type
Type
Value
Units
Entities per Arrival
Max Arrivals
First Creation

:
:
:
:
:
:
:
:

Truck Arrives to Silo
Truck
Random (Expo)
6.68
Minutes
1
Infinite
0
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กระบวนการรอคิวในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบความชื้น(Moistness)

รูปที่ 37 รูปแสดงคา Config ของกระบวนการคิวในกระบวนการตรวจวัดความชื้น
จากรูปแสดงคา Config ของกระบวนการคิวในกระบวนการวัดความชื้นขาวมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
Name
Type
Action
Delay Type
Units
Allocation
Value (Mean)
Std Dev

:
:
:
:
:
:
:
:

Moistness
Standard
Delay
Normal
Minutes
Value Added
4.99
0.756
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กระบวนการคิวในขั้นตอนกระบวนการชั่งน้ําหนัก

รูปที่ 38 รูปแสดงกระบวนการคิวในขั้นตอนการชั่งน้ําหนัก
จากคาที่แสดงในโปรแกรม Arena ซึ่งมีรายละเอียดในการกําหนดคาตางๆ ในโปรแกรมดัง
รายละเอียดดังตอไปนี้
Name
:
Weight
Type
:
Standard
Action
:
Delay
Delay type
:
Triangular
Units
:
Minutes
Allocation
:
Value Added
Minimun
:
3.45
Value(Most Likely) :
5.51
Maximun
:
7.54
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กระบวนการเทขาวเปลือกที่สถานีเทขาวเปลือก

รูปที่ 39 รูปแสดงคา Config ในกระบวนการเทขาวที่สถานีเทขาว
จากรายละเอียดในกระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานีสงขาวเปลือกเขาสูกระบวนการสีขาวมี
การกําหนดคา Config ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
Name
Type
Delay Type
Units
Allocation
Minimum
Value (Most Likely)
Maximum

:
:
:
:
:
:
:
:

Overturn
Standard
Triangular
Minutes
Value Added
7.1
8.18
9.6
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ขั้นตอนออกจากกระบวนการหลังจากที่รถบรรทุกเทขาว ณ สถานี

รูปที่ 40 รูปขั้นตอนสุดทายหลังจากทํากระบวนการเทขาว
จากกระบวนการทดสอบการทํางานของโมเดลที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม
กําหนดคา Config ตางๆ เพือ่ ใหโปรแกรมทํางาน ซึ่งคาตางๆ ในการกําหนด

รูปที่ 41 รูปแสดงการกําหนดคาตางๆ เพื่อทําการทดสอบโมเดล

Arena

ไดมีการ

47

จากการกําหนดคาในการกําหนดคุณสมบัติเพื่อทดสอบโมเดลที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Arena
เพื่อจําลองระบบใหมีคาเสมือนกับการทดสอบจริง จึงมีการกําหนดคาดังรายละเอียดดังตอไปนี้

1. Number of Replications
2. Warm-up Period
3. Time Units
4. Replication Length
5. Time Units
6. Hours Per Day

:
:
:
:
:
:

1
0.0
Hours
1
Days
10

ในการกําหนดรายละเอียดดังกลาวก็เพื่อศึกษาการทํางานเพื่อศึกษาระบบคิวการทํางานในแต
ละวันโดยจะเห็นวา ขอ 1 ไดมีการกําหนดการทํางาน ไว 1 รอบการทํางาน และ ชวงเวลา Warm-up
กําหนดใหเปน 0.0 และกําหนดหนวยของเวลา (Time Units) เปน ชั่วโมง โดยคํานวณระยะเวลา
เพียง 1 วัน เพื่อดูวาผลของการจัดการคิวเปนอยางไร โดยกําหนดเวลาการทํางาน เปน 10 ชั่วโมง ซึ่ง
ก็กําหนดตามเวลาการทํางานจริงในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะมีการกําหนดเวลาการทํางานใหเร็ว
ขึ้น เนื่องจากปริมาณรถบรรทุกขาวเปลือกมีเขามาจํานวนมาก
ผลการการทดลองของกระบวนการทดสอบโมเดลระบบเกาเมื่อผานการทํางาน 1 วัน
จากผลการทดลองไดวิเคราะหผลออกหลายดานซึ่งไดผลจากการคํานวณผานรายงานของ
โปรแกรม Arena โดยมีหัวขอการรายงานดังตอไปนี้
1.รายงานวัตถุ (Entity Report)
2.รายงานกระบวนการ (Process Report)
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1.รายงานวัตถุ (Entity Report)
จากผลการทดลองดวยการ Simulation ในระบบการจัดการคิวของรถบรรทุกในระบบ ซึ่งผล
การทดลองที่ไดเปนไปดังตอไปนี้

รูปที่ 42 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 1
จากผลการทดลองตามรูปการรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 1 สามารถอธิบายผล
การทดลองไดดังตอไปนี้
1.เวลาโดยเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ 0.31 ชั่วโมง
2.จํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่เขามาในระบบ จํานวน 80 คัน
3.จํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกที่ออกจากระบบ จํานวน 77 คัน
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รูปที่ 43 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 2
จากผลการทดลองในการรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2 ซี่งผลการทดลองจะ
ผลลัพธไดดังตอไปนี้
1.เวลาที่ใชในระบบเฉลี่ย 0.31 ชั่วโมง เวลา ต่ําสุด 0.26 ชั่วโมง สูงสุด 0.36 ชั่วโมง
2.จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ 80 คัน จํานวนรถบรรทุกที่ ออกจากระบบ 77 คัน
3.จํานวนเวลาในระบบโดยเฉลี่ย 2.47 ชั่วโมง
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2.รายงานกระบวนการ (Process Report)

รูปที่ 44 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ (Processes) 1
ผลจากการทดสอบระบบกระบวนในกระบวนการที่มีผลตอบริหารจัดการระบบคิว ซึ่งในแตละ
กระบวนการใหผลการทดลองไดดังตอไปนี้
1. Moistness (กระบวนการตรวจสอบความชื้น) มีเวลาเฉลี่ยที่อยูในระบบ 0.08 ชั่วโมง การ
เพิ่มมูลคาของกระบวนการตรวจสอบความชื่น มี มูลคาเพิ่มของระบบ 6.53 ชั่วโมง และ มี รถบรรทุก
ขาวเขาไปยังกระบวนการ 80 คัน รถบรรทุกออก 80 คัน
2. Overtum (กระบวนการเทขาวเขาสูขั้นตอนการสีขาว) มีเวลาโดยเฉลี่ยในกระบวนการ
0.14 ชั่วโมง และมีเวลามูลคาเพิ่มกับระบบแลว 10.73 ชั่วโมง มีรถบรรทุกเขาไปยังกระบวนการ 79
คัน และมี รถบรรทุกออกจากระบบ 77 คัน
3. Weight (กระบวนการชั่งน้ําหนัก) มีเวลาเฉลี่ยของระบบ 0.09 ชั่วโมง โดยการเพิ่มมูลคา
ของระบบ 7.30 ชั่วโมง และมีรถบรรทุกเขาไปยังระบบ 80 คัน และรถบรรทุกออกจากระบบ 79 คัน
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รูปที่ 45 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ (Processes) 2
จากผลรายงานที่ไดจากการทดสอบระบบโดยการรันผานโปรแกรม Arena จากรายงานคา
ทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 2 มีผลการทดลองดังตอไปนี้
1. Moistness (กระบวนการตรวจสอบความชื่น) ใหผลมีมูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ 0.81
ชั่วโมง และมีคา ต่ําสุด 0.048 ชั่วโมง และ มีคาสูงสุด 0.11 ชั่วโมง และมีคาเวลาสะสมเฉลี่ยของ
มูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ย 6.5 ชั่วโมง โดยที่จํานวนรถบรรทุกที่เขาระบบ 80 คัน และ รถบรรทุกที่ออกจาก
ระบบ 80 คัน
2. Overtum (กระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานี) ใหผลมูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ 0.13
ชั่วโมง และมีคาต่ําสุด 0.12 ชั่วโมง คาสูงสุด 0.15 ชั่วโมง และมีคาเวลาสะสมเฉลี่ยของมูลคาเพิ่ม
10.72 ชั่วโมง โดยที่จํานวนรถบรรทุกที่เขาไปในระบบ 79 คัน และจํานวนรถที่ออกจากระบบ 77 คัน
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รูปที่ 46 แสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ (Processes) 3
3. Weight (กระบวนการชั่งน้ําหนัก) ใหผลมูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ 0.092 ชั่วโมง และมี
คาต่ําสุด 0.059 ชั่วโมง คาสูงสุด 0.12 ชั่วโมง และมีคาเวลาสะสมเฉลี่ยของมูลคาเพิ่ม 7.29 ชั่วโมง
โดยที่จํานวนรถบรรทุกที่เขาไปในระบบ 79 คัน และจํานวนรถที่ออกจากระบบ 80 คัน
ผลการทดลองของกระบวนการทดสอบโมเดลระบบเกาเมื่อทําการทดลองตลอดฤดูเก็บเกี่ยวขาว
จากการทดลองเพื่อประมวลผลตลอดฤดูการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดผลของขอมูลที่มีความถูกตอง
มากขึ้นโดยมีการปรับเปลี่ยนคาในการทดสอบระบบเปนการทํางานเพิ่มขึ้นจากปกติกําหนดคาทดสอบ
เบื้องตนทํางาน 1 วัน โดยแตละวันมีระยะเวลาการทํางาน 10 ชั่วโมงเปนเพิ่มคาการทดสอบ เปน
ทํางานตอเนื่อง 3 เดือน เพื่อใหไดผลการทดลองที่ถูกตอง
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รูปที่ 47 รูปแสดงการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบโปรแกรม 90 วัน ทดสอบ 100 ครั้ง
จากผลการเปลี่ยนเงือนไขในการทดสอบ เมื่อทดสอบโปรแกรม Arena ขอมูลทางสถิติที่
เกี่ยวของกับวัตถุ 1 มีผลการทดสอบดังตอไปนี้
1.รายงานวัตถุ 1 (Entity Report) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ

รูปที่ 48 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ Entity 1 เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ
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จากผลการทดลองสรุปเปนคารายงานทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 1 (รถบรรทุกขาวเปลือก)
ไดดังตอไปนี้
เงื่อนไขการทดสอบ
ผลลัพธ
1.เวลาโดยเฉลี่ยของรถบรรทุกอยูในระบบ
0.31 ชั่วโมง
2.จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ ( 3 เดือน ) 7,980 คัน
3.จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบ ( 3 เดือน ) 7,981 คัน
ตารางที่ 5 ตารางการสรุปผลการทดสอบเมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบเปน 90 วัน

รูปที่ 49 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 2) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการ
ทดสอบ
จากผลการทดลองในรายงานคาสถิติของ Entity 2 เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ ซึ่ง
ผลลัพธของการทดลองไดผลดังตอไปนี้
เงื่อนไขการทดลอง
ผลลัพธการทดลอง
1.เวลาที่ใชเฉลี่ยในระบบ
ต่ําสุด 0.23 ชั่วโมง สูงสุด 0.38 ชั่วโมง
2.จํานวนรถบรรทุกที่เขา/ออก ระบบ
เขาระบบ 7,980 คัน ออกระบบ 7,981 คัน
3.จํานวนเวลาในระบบโดยเฉลี่ย
2.78 ชั่วโมง
ตารางที่ 6 ตารางสรุปผลการทดลองของ Entity 2 เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาทดสอบ
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2.รายงานกระบวนการ (Process Report) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ

รูปที่ 50 รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของเมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ(Process Report 1)
ผลจากการทดสอบระบบกระบวนการ ที่มีผลตอการบริหารจัดการระบบคิว เมื่อเปลี่ยน
ระยะเวลาทดสอบใหผลการทดลองไดดังตอไปนี้
เงือนไขการทดสอบ
ผลลัพธ
1.Moistness(กระบวนการทดสอบความชื้น) เวลาเฉลี่ย
0.08 ชั่วโมง
2.Overtum(กระบวนการเทขาวเปลือกเขาสูขั้นตอนการสี 0.14 ชั่วโมง
ขาว) เวลาเฉลี่ย
3.Weight ( กระบวนการชั่งน้ําหนัก) เวลาเฉลี่ย
0.09 ชั่วโมง
ตารางที่ 7 ตารางสรุปผลการทดลองของกระบวนการ 1 เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ
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รายงานกระบวนการ 2 (Process report 2)

รูปที่ 51
ระยะเวลาทดสอบ

รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ(Processes2)

เมื่อเปลี่ยน
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จากผลรายงานที่ไดจากการทดสอบระบบโดยการทดสอบผานโปรแกรม Arena มีผลการ
ทดลองตอไปนี้
1. Moistness (กระบวนการตรวจสอบความชื้น)
เงือนไขการทดสอบ
ผลลัพธ
1.1 เวลาเฉลี่ยตอวัตถุ
0.083 ชั่วโมง
1.2 เวลาต่ําสุด
0.036 ชั่วโมง
1.3 เวลาสูงสุด
0.13 ชั่วโมง
ตารางที่ 8 สรุปผลการทดลองของกระบวนการตรวจสอบความชื้นเมื่อปรับระยะเวลาทดสอบ
2. Overtum (กระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานี)
เงือนไขการทดสอบ
ผลลัพธ
2.1 เวลาเฉลี่ยตอวัตถุ
0.13 ชั่วโมง
2.2 เวลาต่ําสุด
0.11 ชั่วโมง
2.3 เวลาสูงสุด
0.15 ชั่วโมง
ตารางที่ 9 สรุปผลการทดลองของกระบวนการเทขาวเปลือกเมื่อเปลี่ยนระยะเวลาทดสอบ
3. Weight (กระบวนการชั่งน้ําหนัก)
เงือนไขการทดสอบ
ผลลัพธ
3.1 เวลาเฉลี่ยตอวัตถุ
0.09 ชั่วโมง
3.2 เวลาต่ําสุด
0.057 ชั่วโมง
3.3 เวลาสูงสุด
0.12 ชั่วโมง
ตารางที่ 10 สรุปผลการทดลองของกระบวนการชั่งน้ําหนักเมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบ
4.2 ระบวนการวิจัยและวิเคราะหระบบที่ผูวิจัยคาดวาจะลดปญหาการรอคิวของรถบรรทุกได
จากกระบวนการศึกษาวิจัยพบวาแนวทางการออกแบบ รูปแบบการลดปญหาคิวของ
รถบรรทุกขาวเปลือก ผูวิจัยไดมีแนวทางในการที่จะลดปญหาไว 2 ขอสมมุติฐาน คือ
4.2.1 แนวความคิดในการลดกระบวนการหรือขั้นตอนลงเพื่อใหลดการรอคิวในระบบ
4.2.2แนวความคิดที่จะพัฒนาขั้นตอนในกระบวนการที่จะทําใหปญหาการรอคิวนั้น
ลดลง
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4.2.1 แนวความคิดในการที่จะลดกระบวนการหรือขั้นตอนลง
แนวความคิดในการลดกระบวนการลงโดยผูวิจัยไดมองเห็น 2 กระบวนการที่สามารถที่จะลด
กระบวนการลงโดยให 2 กระบวนการนี้ทําพรอมกัน ก็คือ กระบวนการในการชั่งน้ําหนัก และ
กระบวนการในการตรวจวัดความชื้นของขาวเปลือก จากแนวความคิดนี้กระบวนการในการบริหาร
จัดการคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกไดเปลี่ยนแปลงไป ดังรูป Flowchart

แจกบัตรคิว

แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น
ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก
ชั่งน้ําหนัก
เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

รูปที่
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แสดงการลดกระบวนการของกระบวนการตรวจสอบความชื้นและกระบวนการชั่ง

น้ําหนัก
จากขอมูลทีผานกระบวนการ วิเคราะห ดวย Input Analyzer แลวไดผลลัพธทางสถิติพบวา
คาเฉลี่ย mean ของกระบวนการชั่งน้ําหนักจะใชเวลามากกวา คาเฉลี่ยของกระบวนการตรวจสอบ
ความชื้น และเมื่อเรารวม ทั้ง 2 กระบวนเขาดวยกัน จึงตองพิจารณา นําขอมูลที่ไดจากการชั่งน้ําหนัก
มาใช
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รูปที่ 53 รูปแสดงการจําลอง Model หลังลดกระบวนการลง
1.รายงานวัตถุ (Entity Report)
จากผลการทดลองดวยการ Simulation ในระบบการจัดการคิวของรถบรรทุกในระบบ ซึ่งผล
การทดลองที่ไดเปนไปดังตอไปนี้
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รูปที่ 54 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 1
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 1 จะพบวาเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุก
ขาวเปลือกที่อยูในระบบ 0.23 ชั่วโมง และจํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ 88 คัน สวนจํานวน
รถบรรทุกที่ออกจากระบบมี 85 คัน
สรุปรายงานผล
รายงาน
ผลลัพธ
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
0.23 ชั่วโมง
จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ
88 คัน
จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบ
85 คัน
ตารางที่ 11 ตารางสรุปผลการทดลองคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 1
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รูปที่ 55 รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 2
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2 จากผลของการทดสอบจะเห็นไดวา
มูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ ในระบบ 0.23 ชั่วโมง โดยที่มี คา ต่ําสุด 0.19 ชั่วโมง และ สูงสุด 0.27
ชั่วโมง
สรุปรายงานผล
รายงาน
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบ
มูลคาเพิ่มตําสุด
มูลคาเพิ่มสูงสุด
จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบโดยเฉลี่ย
จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบโดยเฉลี่ย
ตารางที่ 12 ตารางสรุปผลการทดลองคาสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2

ผลลัพธ
0.23 ชั่วโมง
0.19 ชั่วโมง
0.27 ชั่วโมง
88 คัน
85 คัน
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รูปที่ 56 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ(Processes) 1
ผลสรุปรายงานคาทางสถิตที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 1 ซึ่งไดผลลัพธดังตอไปนี้ มูลคาเพิ่ม
ของกระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานี มี เวลา เฉลี่ยเทากัน 0.14 ชั่วโมง และ มูลคาเพิ่มของ
กระบวนการที่ผานการปรับปรุงกระบวนการคือกระบวนการชั่งน้ําหนักและกระบวนการตรวจวัดความ
ชื้น มี เวลา 0.09 ชั่วโมง และเวลามูลคาเพิ่มสะสมของ กระบวนการเทขาวอยูที่ 11.79 ชั่วโมงสวน
กระบวนการ ชั่งน้ําหนักและวัดความชื้น อยูที่ 7.95 ชั่วโมง และจํานวนรถบรรทุกที่เขาสูกระบวนการ
เทขาวเปลือก มีทั้งหมด 86 คัน และ ออกจากกระบวนการเทขาวเปลือก 85 คัน สวนกระบวนการชั่ง
น้ําหนักและวัดความชื้นมีจํานวนรถบรรทกเขาในระบบ 88 คัน และออกจากระบบ 86 คัน
สรุปรายงานผล
รายงาน
ผลลัพธ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบกระบวนการเทขาว
0.14 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยของกระบวนการชั่งน้ําหนักและวัดความชื้น
0.09 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยสะสมตอวัตถุในระบบกระบวนการเทขาว
11.79 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยสะสมของกระบวนการชั่งน้ําหนักและวัดความชื้น
7.95 ชั่วโมง
จํานวนรถบรรทุกที่เขาระบบเทขาวเปลือกโดยเฉลี่ย
86 คัน
จํานวนรถบรรทุกที่เขาจากระบบวัดน้ําหนักและวัดความชื้นโดย
88 คัน
เฉลี่ย
จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบวัดน้ําหนักและวัดความชื้นโดย
86 คัน
เฉลี่ย
ตารางที่ 13 ตารางสรุปผลการทดลอง
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จากแนวความคิดในการลดกระบวนการหรือขั้นตอนลงเพื่อใหสอดคลองกับระบบการทํางาน
จริงของระบบจึงไดมีการ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทํางานในการทดสอบโปรแกรมใหสอดคลองกับ
ขั้นตอนการทํางานจริง คือมีการใหมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบโปรแกรม เปน 90 วัน
1.รายงานวัตถุ (Entity Report) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบโปรแกรม
จากผลการทดลองเมื่อปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการทดสอบโปรแกรม เปน 90 วันใหผลการ
ทดลองไดดังตอไปนี้

รูปที่ 57 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 1) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาทดลอง
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุหลังปรับเปลี่ยนระยะเวลาทดสอบ เปน 90 วันมีผล
การทดลองดังตอไปนี้
รายงาน
ผลลัพธ
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
0.23 ชั่วโมง
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รูปที่ 58 รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 2) เมื่อเปลี่ยนระยะเวลาทดลอง
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 2) หลังจากที่มีการเปลี่ยนเวลาการทดลอง
เปน 90 วัน ผลของการทดลองที่ไดเปนดังตอไปนี้
รายงาน
ผลลัพธ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบ
0.23 ชั่วโมง
ตารางที่ 14 ตารางสรุปผลการทดลองคาสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2

รูปที่ 59 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ (Processes 1) เมื่อปรับเวลา
ทดลอง
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สรุปผลการทดลองหลังจากการมีการปรับเวลาในการทดลอง
รายงาน
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในกระบวนการเทขาว
0.14
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยของกระบวนการชั่งน้ําหนักและ 0.09
วัดความชื้น
ตารางที่ 15 ตารางสรุปผลการทดลอง ของกระบวนการที่ 1

ผลลัพธ

4.2.2 แนวความคิดในการที่จะลดกระบวนการหรือขั้นตอนลง
แจกบัตรคิว

แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก

ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก
และสถานีเพื่อเทขาวเปลือก

เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

รูปที่ 60 รูปแนวคิดการลดกระบวนการของการรอคิว
จากแนวความคิดวาถาเราลดกระบวนการในการรอคิวลงก็จะทําให สามารถที่จะลดปริมาณ
จํานวนรถบรรทุกขาวเปลือกในคิวได ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลจะพบวากระบวนการในการเท
ขาวเปลือกจะใชอัตราการรับบริการ (Service Rate) มากที่สุด
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กระบวนการ
อัตราการรับบริการ( Service rate)
กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก
5 นาที
กระบวนการชั่งน้ําหนัก
6 นาที
กระบวนการเทขาวเปลือก
8 นาที
ตารางที่ 16 ตารางสรุปผลการรวบรวมขอมูล
จากการทดลองลดกระบวนการโดยการจําลองโมเดลโดยใหกระบวนการตรวจสอบความชืน
และกระบวนการชั่งน้ําหนักสามารถที่จะทําพรอมกันได จึงไดเกิดแนวความคิดที่วา ทุกกระบวนการ
สามารถที่จะเขามาทําในขั้นตอนการเทขาวเปลือกได เพราะจาก กระบวนการเทขาวเปลือกที่มี สถานี
บริการ 4 สถานี แตสามารถที่จะเทขาวไดครั้งละ 1 สถานีเทานั้น ผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะทําใน
ลักษณะของ one Stop service คือ รถบรรทุกทุกคันสามารถเขามาเทขาวเปลือกไดที่สถานีเดียว แต
สถานีนี้สามารถที่จะทํากระบวนการ ตรวจสอบความชื้น และ กระบวนการชั่งน้ําหนักดวย พรอมกัน
โดยใชโปรแกรม Arena ในการที่จะจําลองโมเดล ในครั้งนี้ และ รายงานผลการทดลองตามขอ
สมมุติฐาน ซึ่งมีการออกแบบโมเดลดังรูปขางลาง

รูปที่ 61 รูปแสดงการจําลองโมเดลแบบ One Stop Service
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จากการทดลองและทําการทดสอบ โมเดลซึ่งใหผลการทดลองดังตอไปนี้
1.รายงานวัตถุ (Entity Report)
จากผลการทดลองดวยการ Simulation ในระบบการจัดการคิวของรถบรรทุกในระบบ ซึ่งผล
การทดลองที่ไดเปนไปดังตอไปนี้

รูปที่ 62 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 1
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 1 จะพบวาเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุก
ขาวเปลือกที่อยูในระบบ 0.14 ชั่วโมง และจํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ 82 คัน สวนจํานวน
รถบรรทุกที่ออกจากระบบมี 78 คัน
สรุปรายงานผล
รายงาน
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ
จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบ

ผลลัพธ
0.14 ชั่วโมง
82 คัน
78 คัน
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รูปที่ 63 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity) 2
จากรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2 จากผลของการทดสอบจะเห็นไดวา
มูลคาเพิ่มเวลาเฉลี่ยตอวัตถุ ในระบบ 0.13 ชั่วโมง โดยที่มี คา ต่ําสุด 0.11 ชั่วโมง และ สูงสุด 0.15
ชั่วโมง
สรุปรายงานผล
รายงาน
ผลลัพธ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบ
0.13 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มตําสุด
0.11 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มสูงสุด
0.15 ชั่วโมง
จํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบโดยเฉลี่ย
82 คัน
จํานวนรถบรรทุกที่ออกจากระบบโดยเฉลี่ย
78 คัน
ตารางที่ 17 ตารางสรุปผลการทดลองรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ 2
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รูปที่ 64 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ(Processes) 1
ผลสรุปรายงานคาทางสถิตที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 1 ซึ่งไดผลลัพธดังตอไปนี้ มูลคาเพิ่ม
ของกระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานี มี เวลา เฉลี่ยเทากัน 0.14 ชั่วโมง , เวลามูลคาเพิ่มสะสมของ
กระบวนการเทขาวอยูที่ 10.89 ชั่วโมงรถบรรทุกที่เขาไปในกระบวนการมีทั้งหมด 82 คัน และ ออก
จากกระบวนการเทขาวเปลือก 78 คัน
สรุปรายงานผล
รายงาน
ผลลัพธ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบกระบวนการเทขาว
0.14 ชั่วโมง
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยสะสมตอวัตถุในระบบกระบวนการ
10.89 ชั่วโมง
จํานวนรถบรรทุกที่เขาระบบเทขาวเปลือกโดยเฉลี่ย
82 คัน
จํานวนรถบรรทุกที่เขาจากระบบวัดน้ําหนักและวัดความชื้นโดย
78 คัน
เฉลี่ย
ตารางที่ 18 ตารางสรุปผลการทดลองสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ processes 1
เมื่อปรับเวลาในการทดลองใหมี ชวงเวลาในการทํางานของระบบ เพิ่มขึ้นเปน 90 วัน
หลังจากทําการทดลองแลวใหผลการทดลองดังตอไปนี้
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รูปที่ 65 รูปรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 1)
สรุปผลการทดลอง
รายงาน
ผลลัพธ
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
0.14 ชั่วโมง
ตารางที่ 19 ตารางสรุปผลการทดลอง
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รูปที่ 66 รูปแสดงรายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับวัตถุ (Entity 2) เมื่อปรับเวลาในการ
ทดลอง
ผลการทดลอง
รายงาน
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบ
มูลคาเพิ่มต่ําสุด
มูลคาเพิ่มสูงสุด
ตารางที่ 20 ตารางสรุปผลการทดลอง

ผลลัพธ
0.13 ชั่วโมง
0.11 ชั่วโมง
0.15 ชั่วโมง
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รูปที่ 67 รายงานคาทางสถิติที่เกี่ยวของกับกระบวนการ (Processes 1) เมื่อปรับเวลาทดลอง
สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองในกระบวนการ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการทดลอง เปน 90 วัน ใหผล
การทดลองดังตอไปนี้ คือมูลคาเพิ่มของกระบวนการเทขาวเปลือก ณ สถานี มีเวลา เฉลี่ยเทากัน 0.14
ชั่วโมง
รายงาน
ผลลัพธ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอวัตถุในระบบกระบวนการเทขาว
0.14 ชั่วโมง
ตารางที่ 21 ตารางสรุปผลการทดลอง
4.3 การวิเคราะหตนทุนการดําเนินการ
จากการวิเคราะหในเรื่องของตนทุนการดําเนินการสามารถที่จะวิเคราะหไดในสอง กรณีคือ กรณีที่
วิเคราะหในเรื่องของตนทุนในโมเดลที่ สอง และ วิเคราะหตนทุนในโมเดลที่ สาม เพื่อที่จะทําการลด
กระบวนการในการรอคิวลง โดยวิเคาะหไดเปนสองกรณีดังนี้
2.3.1 วิเคราะหตนทุนกรณีปรับเปลี่ยนเปนโมเดลที่สอง เนืองจากวาเปนการนําระบบที่มีอยูมาใช
ใหมีประสิทธิภาพจึงไมจําเปนตองเสียคาใชจายในเรื่องของอุปกรณ ไมวาจะเปนอุปกรณชั่งน้ําหนัก
หรือ อุปกรณตรวจสอบความชื้นแตอาจเสียคาใชจายในดานการทํางานวิศวกรรมรวมถึงการติดตั้ง
ระบบโปรแกรมใหมซึ่งคาใชจะอยูที่ 1,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รายละเอียด
คาวิศวกรรม
คาติดตั้งระบบโปรแกรมที่ใชในการเก็บขอมูล
รวม

ราคา
1,000,000 บาท
500,000 บาท
1,500,000 บาท

2.3.2 การวิเคราะหตนทุนกรณีปรับเปลียนเปนโมเดลที่สาม เนืองจากการปรับเปลี่ยนในโมเดลที่
สามจะตองอุปกรณเพิ่มตามจํานวนสถานีเท ขาวเปลือกซึ่งมี สี่ สถานีดวย ฉะนั้นจากอุปกรณที่มีอยู
หนึ่ง ชุด จําเปนที่จะตองเพิ่มอีก สาม ชุด ดังนั้นวิเคราะหคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังนี้
รายละเอียด
ราคา
คาวิศวกรรม( คาใชจายในการยายอุปกรณ จากของเดิม+คาติดตั้งระบบ) 1,500,000 บาท
คาอุปกรณวัดความชื้น 3 ชุด
2,000,000 บาท
คาอุปกรณชั่งน้ําหนัก 3 ชุด
900,000 บาท
คาวิศวกรรม( คาใชจายในการติดตั้งระบบ )
3,500,000 บาท
รวม
7,900,000 บาท
จากการวิเคราะหในเรื่องของตนทุนในการปรับเปลี่ยนโมเดลจะเห็นไดวาถึงแมวาโมเดลที่สามจะ
สามารถลดการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกไดมาก เหลือ 0.14 ชั่วโมงนั้นคือสามารถลดไดเกินกวา
ครึ่งหนึ่งของระบบเดิม แตก็จะมีปญหาในเรื่องของตนทุนมากดวยเชนกัน ซึ่งจะตองมีการเพิ่มในเรื่อง
ของอุปกรณในเรื่องของการตรวจสอบความชื้นและชั่งน้ําหนัก รวมถึงในเรื่องของการทําวิศวกรรมดวย
สวนโมเดลที่สองก็จะมีคาจายที่ถูกขึ้นแตก็สามารถที่จะลดการรอคิวแค 0.23 ชั่วโมง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อทดสอบขอสมมุติฐาน จากการทดลองในของเขต
ของขอสันนิฐานในกรณีตางๆ โดยผูวิจัยไดทําการสราง โมเดลในการทดสอบผลของการสราง โมเดล
ใน โปรแกรม Arena โดยใชขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากการเก็บรวบรวมขอมูลภายใน
โรงสีขาว แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล เพื่อหาคาทางสถิติ ดวย
Input Analyzer ก็จะไดขอมูลที่ นําไปกําหนดคาใน โมเดล ที่สรางจาก Arena โดยที่ ผูวิจัยได สราง
โมเดล ของระบบเดิม จากการรวบรวมขอมูลและประมวลผล แลวนําผลการทดลองที่ไดมา
เปรียบเทียบกับ โมเดลที่ผูวิจัยได ออกแบบไว แลวมีการทดสอบการทํางานของแตละโมเดลเก็บขอมูล
ทางจากการทําการทดสอบผล 100 ครั้ง แลวนําผลที่ไดมาประมวลผลทางสถิติเพื่อที่จะทดสอบความ
นาเชื่อถือของการทดลอง
ในการออกแบบโมเดลดังกลาวได ถูกออกแบบไวตามขอสัณนิฐาน ที่วา ผูวิจัยพยายามที่จะ
ลดการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกโดยการ ออกแบบที่เนนในเรื่องของการลดกระบวนการในการ
ตรวจสอบ วัดน้ําหนัก และเทขาวเปลือกเขาสูสถานี เพื่อสูขั้นตอนการสีขาว ตอไป โดยที่ในการสราง
โมเดลจําลองผูวิจัยไดสรางโมเดลศึกษาไว 3 กรณี ดวยกันดังตอไปนี้
1.โมเดลศึกษาดวยระบบการบริหารจัดการคิวระบบที่เปนอยูปจจุปน
2.โมเดลศึกษาที่ออกแบบขึ้นใหมโดยใชขอสมมุติฐานในเรื่องของการลดกระบวนการตางๆ
เชนกระบวนการตรวจวัดความชื้น และ กระบวนการชั่งน้ําหนักรถบรรทุก
3.โมเดลศึกษาในการที่จะพัฒนาระบบการจัดการคิวเพื่อเขาในลักษณะ One Stop Service
โดยเชื่อวากรณีศึกษาเชนนี้จะชวยลดกระบวนการจัดการคิว
จากโมเดลทั้งสาม แบบ ไดนํามาวิเคราะหความนาเชื่อถือ ดวยวิธี T Test และ วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ( Anova) ซึ่งไดมีการเปรียบเทียบเปน สองเงื่อนไข คือ โมเดลที่หนึ่ง-โมเดลที่สอง
และ โมเดลที่หนึ่ง-โมเดลที่สาม
เมื่อมีการปรับเวลาเพื่อทดสอบโมเดลทั้ง 3 โมเดล เปน 90 วัน เพื่อใหไดผลเหมือนจริงกับฤดู
เก็บเกี่ยวขาวของชาวนา และมีผลการทดสอบดังตอไปนี้
กรณีศึกษา
โมเดล 1
โมเดล 2
โมเดล 3
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
0.31 ชั่วโมง 0.23 ชั่วโมง 0.14 ชั่วโมง
ตารางที่ 24 ตารางสรุปผลการทดลองเมื่อปรับระยะเวลาการทดลองเปน 90 วัน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
เมื่อการทดลองมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทดลอง เปน 90 วัน ผลของการทดลองมีคาที่
ใชในการทดสอบมีคาไมแตกตางกันกับคาเดิมที่ทดสอบ จากตารางสรุปผลการวิจัยโดย การ Simulate
ดวย การสรางโมเดลการทดลองดวยโปรแกรม Arena จากซึ่งผลจาก ตารางสรุปผล จะเห็นไดวา
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โมเดลทั้งสามแบบมีผลการทดลองที่ตางกัน โดยถาพิจารณาในเรื่องของเวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกอยูใน
ระบบ จะเห็นไดวา ใน โมเดลที่ หนึ่งก็ระบบดังเดิมจะมีเวลา เฉลี่ยที่ มากที่สุด คือ 0.31 ชั่วโมง
หลังจากไดมีการปรับปรุงระบบ เปน โมเดลที่ 2 จะเห็นวาทําใหเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือกมี
อัตราที่ลดลง คือ 0.23 ชั่วโมง ผูวิจัยจึงคาดวาถาเราสามารถปรับปรุงระบบใหมีกระบวนการลดนอยลง
โดยใหเปนกระบวนการในลักษณะของ one stop service ซึ่งผลทําใหเวลาโดยเฉลี่ยของรถบรรทุก
ขาวเปลือกลดนอยลงอีกเปน 0.14 ชั่วโมง
ในการวิเคราะหความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผลการทดลองผูวิจัยผูวิจัยไดใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ซึ่งผลของการทดสองทั้งสาม
โมเดลไดใชวิเคราะหจากผลของการ ใช Samples T Test เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนด คา α .05 ก็คือคา
ความเชื่อมัน 95 %
โดยผลของการทดสอบของทั้งสามโมเดลใหผลของความนาเชื่อถือของ โมเดลเมื่อเปรียบเทียบกับผล
ที่ไดกับโมเดลที่หนึ่งซึ่งเปนโมเดลที่ใชในปจจุปน กับ โมเดลที่สอง ซึ่งมี คา P(ความนาจะเปน)= 0.00 ,
α (ระดับนัยสําคัญ) = 0.05 ดังนั้นคา P นอยกวาคา α จึงยอมรับคาของ H1 ที่ผลของการทดลอง
โมเดลที่หนึ่งและโมเดลที่สองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยขอมูลมี
ความแปรปรวนของกลุมเทากัน และผลของการทดสอบโมเดลที่หนึ่งกับ โมเดลที่สาม มีคา P(ความ
นาจะเปน) = 0.00,α(ระดับนัยสําคัญ) = 0.05 ดังนั้นคา P นอยกวาคา α จึงยอมรับคาของ H1 ที่ผลของ
การทดลองโมเดลที่หนึ่งและโมเดลที่สามมีความแตกตางของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 โดยขอมูลมีความแปรปรวนของกลุมไมเทากัน
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova ) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปน
รายกลุมสําหรับจํานวนคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูในกระบวนการ โดยจากผลของ Anova พบวา
มีคา P(ความนาจะเปน)=0.00 ,α = 0.05 ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางกลุม(Sig.) จึงตองมีการทดสอบ
รายคูตอไปดวย แตเมื่อมีการทดสอบความแตกตางเปนรายคูแลวกลับไมพบความแตกตางเปนรายคู
จากผลการทดลองจะทําใหสรุปในสวนของเวลาเฉลี่ยในระบบวา
ถาเราจัดการบริหาร
กระบวนการใหมีขั้นตอนที่นอยที่สุด ผลก็คือจะทําใหเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูในระบบ
มีการใชเวลานอยลง สงผลใหจํานวนคิวในระบบลดลง นั่นคือ โมเดลที่สามที่เปนการทํางานในลักษณะ
ของ One stop service จะชวยลดปญหาในเรื่องของการรอคิวลงได มากกวา 50% ของ โมเดลที่หนึ่ง
5.3 ขอเสนอแนะ
จากผลการทดลองจะเห็นไดวา การที่ผูวิจัยพยายามที่จะลดคิวของรถบรรทุกโดยภายใตสัณนิ
ฐานที่วาการลดกระบวนการตางๆ ทีทําใหเกิดคิวจะชวยลดจํานวนคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกลง แต
จากการทดลอง ทั้ง 2 โมเดลจะเห็นไดวา เมื่อผูวิจัยไดพยายามที่จะปรับปรุงใหเปน One Stop
Service เพื่อที่จะใหกระบวนการในการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกมีขั้นตอนการรอคิวที่นอยลง
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เมื่อจากขอมูลจริง ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจํานวนรถบรรทุกที่เขามาในระบบ ประมาณ 150 คันตอ
วัน แตโดยระบบเกาสามารถรองรับได 80 คัน ตอวัน เพราะฉะนั้นยอมที่จะเกิด คิวขึ้น เพราะฉะนั้น
นอกจากที่จะปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนแลว ยังควรที่จะปรับปรุงการทํางานแตละกระบวนการใหมี
เวลาที่ลดนอยลงดวย เพื่อที่จะทําใหสามารถที่จะลดจํานวนคิวของรถบรรทุกไดอีก
แตถาเราทําเพียงสองกระบวนการก็คือ ปรับปรุงดวย โมเดลที่ 2 เราก็จะชวยใหกระบวนการ
รอคิวนอยลง แตถาเราลดกระบวนเปน One Stop Sevice จะทําใหจํานวนคิวที่อยูในระบบลดลงเหลือ
ประมาณ 50% แตตองคํานึงถึงในเรื่องของตนทุนที่เพิ่มขึ้นดวย
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