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กระบวนการปรับปรุงการสีขาวโดยวิธีการ Simulation เพื่อลดปญหาการรอคิวของ
รถบรรทุกขาวเปลือก
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บทคัดยอ
รายงานวิ จั ย นี้ ไ ด ดํ า เนิ น การเพื่ อ ที่ จ ะหารู ป แบบที่ เ หมาะสมในการจั ด การกั บ การรอคิ ว ของ
รถบรรทุ ก ข า วเปลื อ กที่ เ ข า มายั ง โรงสี ข า วเนื่ อ งจากว า ในป จ จุ ป น ในฤดู ก ารเก็ บ เกี่ ย วข า วนาป จะมี ป ริ ม าณ
รถบรรทุกขาวเปลือกเขามายังโรงสีตางๆ เปนจํานวนมาก ซึ่งในกระบวนการของโรงสีขาวในการรับขาวเปลือก
เพื่อที่จะนําขาวเปลือกไปผานขั้นตอนการสีขาว มีขั้นตอนตางๆ ที่ทําใหเกิดการรอคิวทั้งนั้น ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ
เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการตางๆ ที่ทําใหเกิดคิวขึ้นในกระบวนการ โดยที่ผูวิจัยไดใชการ
จําลองสถานการณ เขามาชวยในการทดสอบโมเดลที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จําเปน
เพื่อที่จะมาใชในการทดลอง โดยที่ผูวิจัยไดมีการลดกระบวนการในการที่จะทําใหเกิดคิวขึ้น กระบวนการทํางาน
ของโรงสีขาวกระบวนการใดบางสามารถที่จะทําพรอมกันได เพื่อใหใชเวลาในกระบวนการนั้นเร็วขึ้น นั่นจะ
สงผลตอการรอคิวของรถบรรทุก แลวนําผลที่ไดนํามาตัดสินใจวาจะสามารถมาปรับปรุงกระบวนการตางๆ
เหลานั้นไดหรือไม โดยที่ผูวิจัยไดคํานึงถึงในเรื่องของตนทุนการดําเนินการเปนสําคัญโดยที่จะไมเนนในเรื่องของ
การที่จะซื้อเครื่องจักรเพื่อเขามาชวยในการสีขาว โดยจะเนนในเรื่องของการปรับปรุงในดานการบริหาร
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กระบวนการปรับปรุงการสีขาวโดยวิธีการ Simulatlation เพื่อลดปญหาการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือก

ความเปนมา

เนื่องจากในสภาวะปจจุปนสินคาเกษตรโดยเฉพาะขาวซึ่งเปนสินคาเกษตรหลักของประเทศไทยมีราคา
สูงขึ้นมาก อีกทั้งประเทศไทยมีคูแขงที่มีความสามารถที่จะแขงขันไดในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นผูวิจัยได
คํานึงถึงในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตขาว โดยไดศึกษาวิจัยถึงกระบวนการสีขาว แต
เนื่ องจากในการปรั บปรุ งกระบวนการสี ข าวนั้ นจํ า เป น ที่จ ะตอ งเพิ่ ม เครื่ องจั กรที่ ใช ใ นการสี ข าว ซึ่ง ผู วิจั ย มี
ความเห็นวาอาจทําใหเกิดตนทุนในการสีขาวที่สูงขึ้น ฉะนั้นผูวิจัยไดเนนในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของ
กระบวนการกอนรถบรรทุกขาวเปลือกเขาสูกระบวนการสีขาว โดยไดเนนไปที่การศึกษาในเรื่องของการรอคิว
ของรถบรรทุกขาวเปลือก
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นของการที่ชาวนานํารถบรรทุกขาวเปลือกมายังโรงสีเปนจํานวนมากจึงทําใหเกิด
ปญหาการรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกของชาวนาซึ่งในฤดูการเก็บเก็บเกี่ยวขาวนาป รถบรรทุกขาวเปลือกจะ
เขามาในโรงสีเฉลี่ยวันละ กวา 150 คัน และอีกประการหนึ่งก็ เนื่องจากกําลังการผลิตของโรงสีขาวไมเพียงพอ แต
สวนหนึ่งก็เกิดจากการบริหารจัดการในเรื่องของกระบวนการกอนเขาสูกระบวนการสีขาวดวยโดยที่ผูวิจัยไดมี
แนวความคิดวากระบวนการตางๆ เหลานี้ไมวาจะเปนกระบวนการในการตรวจวัดความชื้นขาวเปลือก กอนเขา
กระบวนการหรือจะเปนขั้นตอนในการชั่งน้ําหนักขาว เปนปญหาในการทําใหเกิดคิวขึ้นในกระบวนการทั้งสิ้น จึง
เกิดเปนแนวทางในการศึกษาปญหาและหาวิธีการทีเหมาะสมในการที่จะมาชวยลดปญหาในเรื่องการเขาคิวของ
รถบรรทุกขาวเปลือกลง

2. การสรางรูปแบบของกระบวนการเพื่อลดปญหาการรอคิว

การสรางรูปแบบในการจัดการลดปญหาคิวไดมีการ ศึกษาและไดจําลองรูปแบบเดิมที่ไดดําเนินการกอน
โดยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล ไมวาจะเปนเวลาในการทํางานของแตละกระบวนการ เชนกระบวนการตรวจสอบ
ความชื้น กระบวนการชั่งน้ําหนัก หรือกระบวนการที่รถบรรทุกขาวเปลือกเทขาวเขาสูกระบวนการสีขาว โดยได
นําขอมูลเหลานั้นมาเพื่อสรางโมเดล จําลองเขาไปยังโปรแกรม Arena แลวนําผลลัพธที่ไดมาวิเคราะห เพื่อศึกษา
ความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ ตอไป
2.1 ขั้นตอนในการสรางกระบวนการเพื่อลดปญหาการรอคิว
สําหรับขั้นตอนในการสรางโมเดล โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการสีขาว แลวหลังจากนั้นไดเก็บ
รวบรวมขอมูลดานตางๆ อทิเชน ชวงเวลาที่อยูในชวงเวลาเก็บเกี่ยวขาวนาป คือชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม โดย
มีการนําขอมูลเดิมที่มีการเก็บขอมูลไวมาเปนตัวอางอิง รวมถึงปริมาณขาวเปลือกที่นําเขามาในชวงเวลาดังกลาว
ดวย โดยไดศึกษากระบวนการที่สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาคิวขึ้นซึ่งมีดวยกัน 4 กระบวนการ คือ กระบวนการที่
รถบรรทุกขา วเปลือกเดิ นทางมาถึง โรงสี, กระบวนการตรวจสอบความชื้นของขาวเปลือก, กระบวนการชั่ ง
น้ําหนักและ กระบวนการเทขาวเปลือกเขาไปยังกระบวนการสีขาว
1. เก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของรถบรรทุกขาวเปลือก 100 ตัวอยางเพื่อคํานวณหาอัตราเวลาเฉลี่ยที่
รถบรรทุก เดิ น ทางมาถึ ง รวมถึง เก็ บ รวมรวมอัต ราการรั บ บริ การของกระบวนการตรวจสอบความชื้ น
กระบวนการชั่งน้ําหนัก และกระบวนการเทขาวเปลือก
2. นําขอมูลที่ไดที่เปนขอมูลดิบนํามาคํานวณผานโปรแกรม Arena คํานวณหาคาทางสถิติ เชนเปนการกระจาย
ขอมูลแบบใด เพื่อใชในการกําหนดหลังทําการสรางโมเดลเสมือนแลว ทดสอบโปรแกรม
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3. เมื่อไดขอมูลทางสถิติที่ผานการคํานวณคาจากโปรแกรม Arena ก็จะมีขอมูลทางสถิติที่ตองใช ไมวาจะเปน
เรื่องการกระจายของขอมูล คาต่ําสุด คาสูงสุด Mean และ Std Dev นําคาที่ไดจากการคํานวณไป สรางโมเดล
ในแตละกระบวนการสรางเปนโมเดลเสมือน เพื่อทดสอบผลขอมูลทางสถิติ แลวใหผลเปนรายงานของแตละ
กระบวนการ
4. ทดสอบโมเดล ที่หลากหลายโมเดล โดยมีการยุบรวมกระบวนการบางอยางที่สามารถที่จะทําพรอมกันได
แลวทําการสรางโมเดล ผานโปรแกรม Arena โดยมีการทดสอบดังตอไปนี้
แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น

ชั่งน้ําหนัก
เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก
เทขาวเปลือก

(1) ใชโมเดลเดิม แต กําหนดเวลาในการทดสอบ เปน 90 วันตอเนื่อง และในแตละวันมี เวลา 10
ชั่วโมง ในการทํางาน และมีการ ทดสอบจํานวน 100 ครั้ง
แจกบัตรคิว

แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น
ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก
ชั่งน้ําหนัก
เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

(2) ใชโมเดลที่มีการลดกระบวนการตรวจสอบความชื้นและ ชั่งน้ําหนัก โดยมีการกําหนดระยะเวลา
การทํางาน เปน 90 วันตอเนื่อง และทําการทดสอบจํานวน 100 ครั้ง
แจกบัตรคิว

แจกบัตรคิว

ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก

ตรวจสอบความชื้น
ชั่งน้ําหนัก
และสถานีเพื่อเทขาวเปลือก

เขาไปประจําสถานีเพื่อ
เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

เทขาวเปลือก

(3) ใชโมเดลที่ลดการทํางานเปนการทํางาน ณ จุดเดียว แตกําหนดระยะเวลาการทดสอบเปน 90 วัน
ตอเนื่อง แตละวันละทํางาน 10 ชั่วโมง และทําการทดสอบจํานวน 100 ครั้ง
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2.2 การทดสอบความนาเชื่อถือของการทดลอง
ในการวิเคราะหความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผลการทดลองผูวิจัยผูวจิ ัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) ซึ่งผลของการทดสองทัง้ สามโมเดลไดใช
วิเคราะหจากผลของการ ใช Samples T Test เนื่องจากผูวิจัยไดกําหนด คา α .05 ก็คือคาความเชื่อมัน 95 %
โดยผลของการทดสอบของทัง้ สามโมเดลใหผลของความนาเชื่อถือของ โมเดลเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ไดกับ
โมเดลทีห่ นึ่งซึ่งเปนโมเดลที่ใชในปจจุปน กับ โมเดลที่สอง ซึ่งมี คา P(ความนาจะเปน)= 0.00 , α (ระดับ
นัยสําคัญ) = 0.05 ดังนั้นคา P นอยกวาคา α จึงยอมรับคาของ H1 ที่ผลของการทดลองโมเดลทีห่ นึง่ และโมเดล
ที่สองมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยขอมูลมีความแปรปรวนของกลุมเทากัน และ
ผลของการทดสอบโมเดลทีห่ นึ่งกับ โมเดลที่สาม มีคา P(ความนาจะเปน) = 0.00,α(ระดับนัยสําคัญ) = 0.05
ดังนั้นคา P นอยกวาคา α จึงยอมรับคาของ H1 ที่ผลของการทดลองโมเดลที่หนึง่ และโมเดลที่สามมีความแตกตาง
ของขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยขอมูลมีความแปรปรวนของกลุมไมเทากัน
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (Anova) เพื่อวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรเปนรายกลุม
สําหรับจํานวนคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูในกระบวนการ โดยจากผลของ Anova พบวา มีคา P(ความนาจะ
เปน)=0.00 ,α = 0.05 ซึ่งมีความแตกตางกันระหวางกลุม(Sig.) จึงตองมีการทดสอบรายคูต อไปดวย แตเมื่อมีการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูแลวกลับไมพบความแตกตางเปนรายคู
Multiple Comparisons
VAR00002
Scheffe
(I)

(J)

95% Confidence Interval

VAR0000 VAR0000 Mean Difference
1

1

1.0000

2.0000

.0830860

3.0000

.1748710

1.0000

-.0830860

3.0000

.0917850

1.0000

-.1748710

2.0000

-.0917850

2.0000

3.0000

(I-J)

Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

*

.0000842

.000

.082879

.083293

*

.0000842

.000

.174664

.175078

*

.0000842

.000

-.083293

-.082879

*

.0000842

.000

.091578

.091992

*

.0000842

.000

-.175078

-.174664

*

.0000842

.000

-.091992

-.091578

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

2.3 การวิเคราะหผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดปญหาการรอคิว
ในการวิเคราะหผลการทดลองในโมเดลทีห่ นึ่ง เปรียบเทียบกับโมเดลที่สอง และ โมเดลที่หนึง่
เปรียบเทียบกับโมเดลที่สาม เพื่อที่จะวิเคราะหผลจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดปญหาการรอคิว โดยที่มี
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การนําเสนอผลการวิเคราะหผลการทดลอง ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว
ตามลําดับดังนี้
2.3.1 จากผลการทดลองที่ได ที่มกี ารเปรียบเทียบโมเดลที่ใชอยูในปจจุปน คือโมเดลทีห่ นึ่ง กับโมเดลที่
สองที่มีการปรับปรุงกระบวนการในสวนของ การตรวจสอบความชื้น และ กระบวนการชั่งน้ําหนักใหสามารถ
กระทําพรอมกันได โดยผลการทดลองที่ได สามารถที่จะลดเวลาของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูใ นคิวของ
กระบวนการได จาก 0.31 ชั่วโมง เหลือ 0.23 ชั่วโมง โดยผลของการยืนยันทางสถิติมคี วามแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยขอมูลมีการแปรปรวนของกลุมเทากัน
2.3.2 ผลของการทดลองที่ได จากการเปรียบเทียบโมเดลที่หนึ่งกับโมเดลที่สามที่มีการปรับปรุง
กระบวนการใหเปน One Stop Service ซึ่งคือ ใหทุกระบวนการสามารถที่จะกระทําทีจ่ ุด ๆ เดียวคือ เริ่มตั้งแต รถ
เขามาที่โรงสีขาว มายังสถานีเทขาวเปลือก ณ ที่สถานีเทขาว กระบวนการตรวจสอบความชื้น และ ชั่งน้ําหนัก
สามารถกระทําไดกอนที่รถบรรทุกจะเทขาวเปลือกผานไปยังสายพานลําเลียงขาว ซึ่งผลการทดลองที่ไดสามารถ
ลดเวลาของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูในคิวของกระบวนการไดจาก 0.31 ชั่วโมง เหลือ 0.14 ชั่วโมง โดยผลของ
การยืนยันทางสถิติมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดยขอมูลมีความแปรปรวนของกลุมไม
เทากัน
จากผลการทดลองฉะนั้นผูวจิ ัยสามารถบอกไดวาคามาตรฐานในการทดสอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน
กับ การทดสอบดวยระยะเวลาจริงฉะนั้นเงือนไขที่ใชในการวิเคราะหผลการทดลอง จึงอยูท ี่การปรับลกระบวน
การที่กอใหเกิดปญหาการรอคิวซึ่งโดยดูผลในเรื่องของเวลาที่ รถบรรทุกขาวเปลือกอยูใน ขั้นตอนนัน้ วาใชเวลา
ในการทํากระบวนการนัน้ เทาไหรและอีกอีกเงื่อนไข ที่นํามาใชในการวิเคราะหผลการทดลองก็คือ จํานวน
รถบรรทุกทีเ่ ขามาในระบบ และออกจากระบบ
2.4 การวิเคราะหในเรื่องตนทุนการดําเนินการ
จากการวิเคราะหในเรื่องของตนทุนการดําเนินการสามารถที่จะวิเคราะหไดในสอง กรณีคือ กรณีที่วิเคราะห
ในเรื่องของตนทุนในโมเดลที่ สอง และ วิเคราะหตนทุนในโมเดลที่ สาม เพื่อที่จะทําการลดกระบวนการในการ
รอคิวลง โดยวิเคาะหไดเปนสองกรณีดังนี้
2.4.1 วิเคราะหตนทุนกรณีปรับเปลี่ยนเปนโมเดลที่สอง เนืองจากวาเปนการนําระบบที่มีอยูมาใชใหมี
ประสิทธิภาพจึงไมจําเปนตองเสียคาใชจายในเรื่องของอุปกรณ ไมวาจะเปนอุปกรณชั่งน้ําหนัก หรือ อุปกรณ
ตรวจสอบความชื้นแตอาจเสียคาใชจายในดานการทํางานวิศวกรรมรวมถึงการติดตั้งระบบโปรแกรมใหมซึ่งคาใช
จะอยูที่ 1,500,000 บาท ซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียด
ราคา
คาวิศวกรรม
1,000,000 บาท
คาติดตั้งระบบโปรแกรมที่ใชในการเก็บขอมูล
500,000 บาท
รวม
1,500,000 บาท
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2.4.2 การวิเคราะหตนทุนกรณีปรับเปลียนเปนโมเดลที่สาม เนืองจากการปรับเปลี่ยนในโมเดลที่สามจะตอง
อุปกรณเพิ่มตามจํานวนสถานีเท ขาวเปลือกซึ่งมี สี่ สถานีดวย ฉะนั้นจากอุปกรณที่มีอยู หนึ่ง ชุด จําเปนที่จะตอง
เพิ่มอีก 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
จากการวิเคราะหในเรื่องของตนทุนในการปรับเปลี่ยนโมเดลจะเห็นไดวาถึงแมวาโมเดลที่สามจะสามารถลด
การรอคิวของรถบรรทุกขาวเปลือกไดมาก เหลือ 0.14 ชั่วโมงนั้นคือสามารถลดไดเกินกวาครึ่งหนึ่งของระบบเดิม
แตก็จ ะมีปญหาในเรื่อ งของต นทุนมากดวยเชนกัน ซึ่งจะต องมีการเพิ่มในเรื่องของอุป กรณในเรื่องของการ
ตรวจสอบความชื้นและชั่งน้ําหนัก รวมถึงในเรื่องของการทําวิศวกรรมดวย สวนโมเดลที่สองก็จะมีคาจายที่ถูกขึ้น
แตก็สามารถที่จะลดการรอคิวแค 0.23 ชั่วโมง

3. ผลการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการรอคิว
จากการทดลองในของเขตของขอสันนิฐานในกรณีตางๆ โดยผูวจิ ัยไดทําการสราง โมเดลในการทดสอบ
ผลของการสราง โมเดลใน โปรแกรม Arena โดยใชขอมูลทีผ่ ูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากการเก็บรวบรวม
ขอมูลภายในโรงสีขาว แลวนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล เพื่อหาคาทางสถิติ ดวย
Input Analyzer ก็จะไดขอมูลที่ นําไปกําหนดคาใน โมเดล ที่สรางจาก Arena โดยที่ ผูวจิ ัยได สราง โมเดล ของ
ระบบเดิม จากการรวบรวมขอมูลและประมวลผล แลวนําผลการทดลองที่ไดมาเปรียบเทียบกับ โมเดลทีผ่ ูวิจัยได
ออกแบบ ซึ่ง โมเดลดังกลาวได ถูกออกแบบไวตามขอสัณนิฐาน ที่วา ผูวิจัยพยายามที่จะลดการรอคิวของ
รถบรรทุกขาวเปลือกโดยการ ออกแบบทีเ่ นนในเรื่องของการลดกระบวนการในการตรวจสอบ วัดน้ําหนัก และ
เทขาวเปลือกเขาสูสถานี เพื่อสูขั้นตอนการสีขาว ตอไป โดยทีใ่ นการสรางโมเดลจําลองผูวิจัยไดสรางโมเดลศึกษา
ไว 3 กรณี ดวยกันดังตอไปนี้
1.โมเดลศึกษาดวยระบบการบริหารจัดการคิวระบบที่เปนอยูปจ จุปน
2.โมเดลศึกษาที่ออกแบบขึ้นใหมโดยใชขอสมมุติฐานในเรื่องของการลดกระบวนการตางๆเชน
กระบวนการตรวจวัดความชื้น และ กระบวนการชั่งน้ําหนักรถบรรทุก
3.โมเดลศึกษาในการทีจ่ ะพัฒนาระบบการจัดการคิวเพื่อเขาในลักษณะ One Stop Service โดยเชื่อวา
กรณีศึกษาเชนนีจ้ ะชวยลดกระบวนการจัดการคิว
ซึ่งผลการศึกษาทั้ง 3 กรณีผูวิจัยไดทําการสรุปผลไวดังตารางขางลางนี้
กรณีศึกษา
โมเดล 1
โมเดล 2
โมเดล 3
เวลาเฉลี่ยที่รถบรรทุกขาวเปลือกอยูในระบบ
0.31 ชั่วโมง
0.23 ชั่วโมง
0.14 ชั่วโมง
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จากตารางสรุปผลการวิจัยโดย การสรางโมเดลการทดลองดวยการจําลองสถานการณ ซึ่งผลจาก ตาราง
สรุปผล จะเห็นไดวา โมเดลทั้งสามแบบมีผลการทดลองที่ตา งกัน โดยถาพิจารณาในเรื่องของเวลาเฉลี่ยที่
รถบรรทุกอยูในระบบ จะเห็นไดวา ใน โมเดลที่ หนึ่งก็ระบบดังเดิมจะมีเวลา เฉลี่ยที่ มากที่สุด คือ 0.31 ชั่วโมง
หลังจากไดมีการปรับปรุงระบบ เปน โมเดลที่ 2 จะเห็นวาทําใหเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือกมีอัตราที่ลดลง
คือ 0.23 ชั่วโมง จากผลการทดลองเราสามารถปรับปรุงระบบใหมีกระบวนการลดนอยลงโดยใหเปนกระบวนการ
ในลักษณะของ one stop service ซึ่งผลทําใหเวลาโดยเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือกลดนอยลงอีกเปน 0.14
ชั่วโมง ดวยเหตุผลที่วา การทํางานในลักษณะ one stop service คือการที่ เปนการทํางานทุกกระบวนการ ณ จุด
บริการจุดเดียวไมวาจะเปนการตรวจสอบความชื้น และกระบวนการชั่งน้ําหนัก กอนทีจ่ ะรถบรรทุกจะเท
ขาวเปลือกเขาสูสายพานลําเลียงขาว ณ สถานีเทขาว
จากผลการทดลองจะทําใหสรุปในสวนของเวลาเฉลี่ยในระบบวา ถาเราจัดการบริหารกระบวนการใหมี
ขั้นตอนที่นอยที่สุด ผลก็คือจะทําใหเวลาเฉลี่ยของรถบรรทุกขาวเปลือกที่อยูในระบบมีการใชเวลานอยลง สงผล
ใหจํานวนคิวในระบบลดลง แตเมื่อพิจารณาในเรื่องของตนทุนก็คอ นขางสูงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโมเดล
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