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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการปั ญหาแถวคอยรถบรรทุกภายในโรงงานมันสาปะหลัง
โดยใช้เทคโนโลยี RFID และเว็บเซอร์ วิส มาใช้ร่วมกับทฤษฎี แถวคอยและทฤษฎี โลจิ สติ กส์ แบบลี น เพื่ อปรับ ปรุ ง
กระบวนการโลจิสติกส์ภายในโรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตัวแบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนา
และทดสอบประสิ ทธิ ภาพจากการปรับปรุ งเชิงกระบวนการ และการปรับปรุ งเชิงโครงสร้างที่หลากหลาย การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบใช้ตวั ชี้วดั เรื่ องการใช้เวลาในแถวคอยและความคุม้ ค่าจากการลงทุน จากการทดลองโดยการ
จาลองเหตุการณ์ หลากหลายกรณี พบว่าแบบจาลองที่ 6 ซึ่ งผสมผสานระหว่างการปรับปรุ งเชิ งกระบวนการโดยใช้
เทคโนโลยี RFID และเว็บเซอร์ วสิ กับการปรับปรุ งเชิงโครงสร้างด้วยการเพิ่มหน่วยบริ การ เป็ นตัวแบบที่ดีที่สุดสามารถ
ลดเวลาในแถวคอยลงได้ถึง 75.44 % จากระบบงานจริ งและมีความคุม้ ค่าในการลงทุน 38.64 % ภายในระยะเวลา 2 ปี
ABSTRACT
The purpose of this research was to develop management truck loading time problem in the Tapioca Starch
factory by using RFID technology and web service. Applying queuing theory and lean logistics theory had applied to reform
the more effective logistics procedure in the factory. Simulation computer model had been developed; tested process
performance improvement and multitudinous structure improvement. Simulation performance evaluation being indicator
using queuing time and worth of investment. Using experiment by various simulation events found that the 6th simulation
reform procedure used RFID technology and web service; base on interweave and structure improvement were the best
ultimate reduction queuing time up to 75.44% from real time working system and pay back rate 38.64% within 2 years.

คาสาคัญ: โลจิสติกส์ภายใน แบบจาลองเหตุการณ์ RFID
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บทนา
ปั ญหาการเข้าแถวคอยเพื่อขายผลผลิ ตพื ชเศรษฐกิ จทางการเกษตรให้กับโรงงานแปรรู ป ไม่ว่าจะเป็ นมัน
สาปะหลังหรื ออ้อยมีผลเสี ยหายอย่างมากโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปอันเนื่ องมาจากการใช้วตั ถุดิบที่ มี
คุณภาพลดลง ไม่สดและใหม่ (ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ งประเทศไทย, 2548) อีกทั้งมี ความเสี ยหายต่อ
เกษตรกรที่ ตอ้ งเข้าคิ วรอคอยทั้งในเรื่ องเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเชื้ อเพลิ งรวมถึ งสู ญ เสี ยทางอ้อมอีกมากมาย เช่ น
มลพิษ กลิ่นเหม็น และการจราจร เป็ นต้น
มีงานวิจยั มากมายที่พยายามแก้ไขปั ญหานี้ เช่น การแก้ปัญหาแถวคอยการรอคิวชาร์ จไฟของรถยนต์ไฟฟ้ าใน
ชั่วโมงเร่ งด่ วน ด้ว ยการออกแบบจุ ด วางแท่ น ชาร์ จไฟใหม่ โดยใช้วิธีการ Flow-Refueling Location Mode (FRLM)
ร่ วมกับทฤษฎีแถวคอย ผ่านชุดการทดลองเชิงตัวเลข (Lu, Hua, 2015) ผลการทดลองพบว่าควรเพิ่มจานวนแท่นชาร์จไฟ
ให้มากขึ้น เพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการบริ การลงจะทาให้จานวนรถที่ใช้บริ การในชัว่ โมงเร่ งด่วนน้อยลง Chen และคณะ
(Chen และคณะ, 2013) ได้ทาการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาการล่าช้าในการขนส่ งอะไหล่รถยนต์จากคลังสิ นค้าไปยังร้านสาขา
ในภูมิภาคซึ่ งมีคิวของสิ นค้าที่ตอ้ งจัดส่งจานวนมาก โดยการใช้โลจิสติกส์แบบลีน และRFID ผลการวิจยั พบว่าสามารถ
ลดเวลาในการขนย้ายสิ นค้าได้ถึง 82 % นอกจากนี้ผลงานวิจยั ของอภิวชิ ญ์ (อภิวชิ ญ์, 2552) เพื่อแก้ปัญหาการรอคอยเป็ น
เวลานานของรถบรรทุกหัวมันสดเพื่อนขายโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง โดยใช้ RFID และเว็บเซอร์ วิสพบว่าสามารถทา
ให้รถเข้าสู่ ระบบผ่านสถานี งานแรก คือ ชัง่ หัวมันสดได้เพิ่มมากขึ้น แต่ยงั มีปัญหาเรื่ องแถวคอยในสถานี ลาดับถัดๆไป
อยู่
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ผา่ นมาดาเนิ นการแก้ปัญหาในหนึ่งมิติ คือใช้ทฤษฎีหรื อเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่ ง
งานวิจัยนี้ ได้ผสมผสานทฤษฎี แถวคอย ทฤษฎี ลีนและเทคโนโลยี RFID และเว็บเซอร์ วิสเพื่อพัฒ นาตัวแบบในการ
จัดการโลจิสติกส์ภายในโรงงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นซึ่งเป็ นปั ญหาหลักที่ทาให้เกิดปั ญหาแถวคอยทั้งกระบวนการ
โดยใช้โรงงานแปรรู ปแป้ งมันสาปะหลังเป็ นกรณี ศึกษา จาลองตัวแบบโดยใช้การจาลองทางคอมพิวเตอร์ และประเมิน
ประสิ ทธิภาพตัวแบบโดยใช้ตวั ชี้วดั คือ เวลาในแถวคอยที่ลดลงและความคุม้ ค่าจากการลงทุนปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ ภายในโดยใช้ทฤษฎี แถวคอย ทฤษฎี ลีนเทคโนโลยี RFID และเว็บ
เซอร์วสิ เพื่อให้ได้ตวั แบบที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
วิธีการวิจยั
วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปฏิ บัติการ (Action Research) ผูว้ ิจัยได้ทาการศึ กษาโครงสร้ างทางกายภาพของ
โรงงานมันสาปะหลัง และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจระบบโลจิสติกส์ท้ งั ระบบและวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุบัน หลังจากนั้นจะทาการออกแบบตัวแบบและแบบจาลองสถานการณ์ ต่างๆ โดยใช้แบบจาลองทาง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมจาลองสถานการณ์ Arena Simulation (รุ่ งรัตน์, 2553) เพื่อให้ได้ตวั แบบที่ สามารถลดเวลาใน
แถวคอยและคุม้ ค่าการลงทุนมากที่สุด การศึกษาประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) ศึกษากระบวนการทางานของโลจิสติกส์ภายใน 2) พัฒนาตัวแบบจาลองจากระบบงานจริ งดั้งเดิม 3) ศึกษา
ทฤษฎี แ ละงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ใช้แ ก้ปั ญ หาจากกรณี ศึ ก ษา 4) วิเคราะห์ แ ละออกแบบตัวแบบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
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ประสิ ทธิภาพ โดยปรับปรุ ง 2 ส่วน คือ ปรับปรุ งกระบวนการ และปรับปรุ งโครงสร้าง 5) เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของ
แบบจาลองระบบจริ ง จากขั้นตอนที่ 2 กับตัวแบบที่ พฒ
ั นาขึ้น (ออกแบบและทดลองซ้ าจนกว่าจะได้แบบจาลองที่ มี
ประสิ ทธิภาพ) 6) วิเคราะห์ความคุม้ ค่าการลงทุน ด้วยเทคนิค Cost Benefit Analysis ดังภาพที่ 1
1 Research Logistics System
Tapioca Starch Factory

2

3

4 Design and Run Remodel

Review the Literature
Review Concept and Theory
Review Previous approach

Create Original Model

Upgrade
Process

5

Compare Original Model
and Remodel
Performance of Model

Upgrade
Structure

6

Bad Performance

Performance Good Performance

Analytic Model From
Cost Benefit Analysis

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดของการวิจยั นี้ คือ การพัฒนาตัวแบบเพื่อปรับปรุ งกระบวนการโลจิสติกส์ภายในโรงงานทั้งการ
เพิ่ม/ลดสถานีบริ การ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ภายในทั้งระบบ วิธีการทดสอบ
ตัวแบบใช้โปรแกรมจาลองทางคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบตัวแบบที่มีเหตุการณ์ (Scenario) ที่หลากหลาย
ภาพที่ 2 คือ กระบวนการพื้นฐานของโลจิ สติ กส์ ภายในของโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง ซึ่ งประกอบด้วย 4
สถานีหลักๆ

ภาพที่ 2 กระบวนการโลจิสติกส์ภายในระบบรับซื้อหัวมันสดโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง
จากภาพที่ 2 รถบรรทุกเข้าสู่ ระบบ รับบัตรที่ ป้อมยาม และจอดรอที่ ลานนอกหรื อแถวคอย Q0 จากนั้นเมื่อมี
แถวคอยว่าง รถจะเคลื่อนเข้าสู่สถานี งานจานวน 4 สถานี งานซึ่ งมีแถวคอยรู ปแบบต่างๆ คือ แถวคอยแบบ M/M/1 เป็ น
แถวคอยที่ สถานี งานมีหน่ วยบริ การเดี ยว และแถวคอยแบบ M/M/C เป็ นแถวคอยที่ สถานี งานมีหน่ วยบริ การมากกว่า
หนึ่ งหน่วย (ปานวิทย์, 2559) ระบบเริ่ มจากสถานี งานชัง่ ผลผลิต (S1) มีแถวคอย Q1 รู ปแบบ M/M/1 มีหน่วยบริ การ คือ
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เครื่ องชัง่ รถบรรทุก สถานีงานเทมัน (S2) มีแถวคอย Q2 รู ปแบบ M/M/C มีหน่วยบริ การ คือ แท่นเท สถานีงานชัง่ รถเปล่า
(S3) มีแถวคอย Q3 รู ปแบบ M/M/1 มีหน่วยบริ การ คือ เครื่ องชัง่ รถบรรทุก และสถานี งานจ่ายเงิน (S4) มีแถวคอย Q4 มี
หน่วยบริ การ คือ แคชเชียร์จ่ายเงิน ซึ่งแสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รู ปแบบของสถานีงานและแถวคอยของระบบรับซื้อหัวมันสด
การปรับปรุ งกระบวนการโลงจิสติกส์ภายใน การรับซื้ อหัวมันสดโรงงานแป้ งมันสาปะหลัง เป็ นการวิเคราะห์
หารู ปแบบการปรับปรุ งกระบวนการให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ ใช้ตวั ชี้วดั
ประสิ ทธิ ภาพตามทฤษฎี แถวคอย (Sundarapandian, 2009) ซึ่ งการปรับปรุ งแบบจาลองจะมี 2 ส่ วนคือ 1) การปรับปรุ ง
กระบวนการ คื อ การปรั บ ปรุ งกระบวนการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ข้ ึ น ตามแนวคิ ด โลจิ สติ กส์ แ บบลี น (Lean
Logistics) (Liker, Meier, 2005) คือการลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการทางานให้ดีข้ ึน (ประดิษฐ์
และคณะ, 2552) ซึ่ งก็คือการนาเอาเทคโนโลยี RFID (สถาบัน ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางเทคโนโลยีอาเอฟไอดี แห่ ง
ประเทศไทย, 2556) มาใช้งานร่ วมกับเทคโนโลยี Web Service (สุธี, 2550) โดยการติดตั้ง RFID Reader 2-3 จุด คือ ป้ อม
ยาม สถานี S1 ชั่งหั ว มัน สด สถานี S3 ชั่งรถเปล่ า และเชื่ อ มโยงข้อ มู ล ระหว่าง RFID Reader และระบบ ERP ของ
โรงงานด้วย Web Service และให้รถบรรทุกแต่ละคันที่จะเข้ามาในระบบต้องมีบตั ร RFID ซึ่งบันทึกข้อมูลเกษตรกรไว้
(อภิวชิ ญ์, 2553) 2) การปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง คือ การปรับปรุ งเชิงกายภาพ โดยการเพิ่มหน่วยบริ การในสถานี งาน เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การของสถานี งานให้มากขึ้นตามทฤษฎีแถวคอย (ปานวิทย์, 2559) ได้แก่ เพิ่มเครื่ องชัง่
น้ าหนักในสถานีงานชัง่ หัวมันสด และเพิ่มแท่นเทในสถานีงานเทมัน
การออกแบบการทดลอง
การออกแบบการทดลอง โดยการสร้ างแบบจ าลองจากระบบงานจริ ง และสร้ างแบบจ าลองปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพอื่นๆ ทั้งปรับปรุ งเชิงกระบวนการและปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง ซึ่งได้แบบจาลองดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายการแบบจาลองปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
เชิงโครงสร้ าง
เชิงกระบวนการ
แบบจาลอง
(เทคโนโลยี RFID และ Web Service)
เครื่องชั่งนา้ หนัก
เพิม่ แท่ นเท
ระบบงานจริ ง
X
X
X
กรณี ที่ 1
X
X
/
กรณี ที่ 2
X
/
X
กรณี ที่ 3
/
X
X
กรณี ที่ 4
/
X
/
กรณี ที่ 5
/
X
/
กรณี ที่ 6
/
/
/
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จากตารางที่ 1 แบบจาลองแต่ละกรณี มีรายละเอี ยดดังนี้ 1) แบบจาลองระบบงานจริ ง คื อ แบบจาลองตาม
โครงสร้ างดั้งเดิ มของระบบงาน ยังไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพ 2) แบบจาลองกรณี ที่ 1 ไม่ มีก ารปรั บ ปรุ งเชิ ง
กระบวนการ แต่ มี ก ารปรั บ ปรุ งเชิ งโครงสร้ าง คื อ เพิ่ ม แท่ น เทจากเดิ ม 2 เครื่ องเป็ น 3 เครื่ อ งที่ สถานี งานเทมัน 3)
แบบจาลองกรณี ที่ 2 ไม่มีการปรับปรุ งเชิงกระบวนการ แต่มีการปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง คือ เพิ่มเครื่ องชัง่ น้ าหนักจาก
เดิ ม 1 เครื่ องเป็ น 2 เครื่ องที่ สถานี งานชัง่ หัวมันสด 4) แบบจาลองกรณี ที่ 3 มีการปรับปรุ งเชิ งกระบวนการ คือ ติดตั้ง
RFID Reader 2 จุด ที่ป้อมยามและสถานีงานชัง่ หัวมันสด แต่ไม่มีการปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง 5) แบบจาลองกรณี ที่ 4 มี
การปรับปรุ งเชิงกระบวนการเหมือนดังกรณี ที่ 3 และมีการปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง คือ เพิ่มแท่นเทจากเดิม 2 เครื่ องเป็ น 3
เครื่ องที่สถานีงานเทมัน 6) กรณี ที่ 5 มีการปรับปรุ งเชิงกระบวนการ คือ ติดตั้ง RFID Reader 3 จุด ที่ป้อมยาม สถานีงาน
ชัง่ หัวมันสดและสถานี ชงั่ รถเปล่า และมีการปรับปรุ งเชิ งโครงสร้าง คือ เพิ่มแท่ นเทจากเดิ ม 2 เครื่ องเป็ น 3 เครื่ องที่
สถานี งานเทมัน 7) กรณี ที่ 6 มีการปรับปรุ งเชิงกระบวนการเหมือนกรณี ที่ 5 และมีการปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง คือ เพิ่ม
แท่นเทจากเดิม 2 เครื่ องเป็ น 4 เครื่ องที่สถานีงานเทมัน
การทดลอง
การทดลองแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การหาเวลาในการเข้าสู่ระบบของรถบรรทุก 2) การจาลองสถานการณ์ของ
แบบจาลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1) การหาเวลาในการเข้าสู่ระบบ คือ การหาระยะห่ างของช่วงเวลาที่รถบรรทุกแต่ละคันเข้าสู่สถานี งาน S1 ชัง่
หัวมันสด ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้เพราะถื อเป็ นตัวแปรหลักในการหาอัตราการเข้าสู่ ระบบตามทฤษฎี แถวคอยโดยใช้การ
คานวณทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ
1.1) หาอัตราความเร่ งของรถบรรทุก จะใช้สูตรหาความเร่ ง ดังสมการที่ 1
(1)
โดยกาหนดให้ D1 คื อระยะทางที่ จุดเริ่ มต้น ซึ่ งในกรณี ศึกษาเป็ นการเคลื่ อนที่ จากจุดหยุดนิ่ ง จึ งกาหนดให้
เท่ากับ 0 D2 คือ ระยะทางที่ จุดสิ้ นสุ ด เนื่ องจากเป็ นการเคลื่อนที่เพื่อแทนที่รถคันหน้า ระยะทางที่ จุดสิ้ นสุ ดจึงเท่ากับ
ความยาวโดยเฉลี่ยของรถบรรทุก t1 คือ เวลาที่ จุดเริ่ มต้น ซึ่ งเป็ นการเคลื่อนที่ จากจุดหยุดนิ่ ง จึงกาหนดให้เท่ากับ 0 t2
คือ เวลา ณ จุดสิ้นสุด เนื่องจากเป็ นการเคลื่อนที่เพื่อแทนที่รถคันหน้า ซึ่งรถจะไม่เคลื่อนจนกว่าจะมีรถได้รับบริ การแล้ว
เสร็ จจากสถานีงาน เวลา ณ จุดสิ้นสุดจึงเท่ากับเวลาในการให้บริ การของสถานีงาน
1.2) หาเวลาในการเคลื่อนที่ เพื่อแทนที่รถคันหน้า ซึ่ งรถจะไม่เคลื่อนที่ตราบใดที่ยงั ไม่ได้รับสัญญาณ ดังเช่น
งานวิจยั ของ Tomoyuki Tange และคณะ ที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของรถเมื่อติดไฟแดง ซึ่ งเมื่อรถได้รับสัญญาณไฟเขียว รถ
ก็จะเคลื่อนที่ออกจากแถวคอย (Tomoyuki และคณะ, 2014) และในงานวิจยั นี้ สัญญาณที่กล่าวถึง คือ การเคลื่อนที่ของ
รถคันหน้า ซึ่ งเมื่อรถบรรทุกคันหน้าเคลื่อนที่ รถคันหลังจะเคลื่อนไปแทนที่ รถคันหน้า ซึ่ งการคานวณหาเวลาในการ
เคลื่อนที่เพื่อแทนที่รถคันหน้าเป็ นดังสมการที่ 2

(2)
โดยก าหนดให้ S คื อ ระยะทางในการเคลื่ อนที่ ซ่ ึ งเท่ ากับ ความยาวเฉลี่ ยของรถบรรทุ ก คื อ 25 เมตร U คื อ
ความเร็ วต้น โดยกาหนดให้เท่ากับ 0 เนื่องจากเป็ นการเคลื่อนที่ ณ จุดหยุดนิ่ง t คือ เวลาในการเคลื่อนที่เพื่อแทนที่รถคัน
หน้า 𝑎 คือความเร่ งซึ่ งหาได้จากสมการที่ 1 ดังนั้นจากสมการที่ 2 กาหนดให้ความเร็ วต้นเท่ากับ 0 จึ งสามารถแปลง
สมการได้ดงั สมการที่ 3
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(3)
1.3) หาเวลาในการเคลื่อนที่ เข้าสู่ ระบบ (ระยะห่ างที่ Entity แต่ละหน่ วยจะเข้าสู่ ระบบ) การที่ รถบรรทุกจะ
เคลื่อนที่เข้าสู่ ระบบได้ก็ต่อเมื่อ 1) มีพ้ืนที่ วา่ งในแถวคอย ซึ่ งการจะมีที่วา่ งได้น้ นั หมายความว่า ต้องมีรถเคลื่อนที่ออก
จากแถวคอยเพื่อไปรับบริ การจากสถานี งาน 2) เมื่อมีพ้ืนที่ วา่ งในแถวคอย รถบรรทุกจะเคลื่ อนที่ ไปแทนรถคันหน้า
กล่าวได้วา่ เวลาในการเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบ คือ ผลรวมของเวลาในสถานี งานและเวลาในการเคลื่อนที่เข้าสู่ ระบบของรถ
ดังสมการที่ 4
(4)
โดยกาหนดให้ t คื อเวลาในการเคลื่ อนที่ เข้าสู่ ระบบโดยเฉลี่ย tt คื อเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ ของรถเพื่อ
แทนที่รถด้านหน้าที่หาได้จากสมการที่ 3 และ ts คือเวลาให้บริ การเฉลี่ยของสถานี งาน เมื่อหาเวลาในการเคลื่อนที่เข้าสู่
ระบบได้ ก็นาไปกาหนดค่า Value ของหน่วย Create Module ในแบบจาลอง Arena
2) การสร้างแบบจาลองและแทนค่าตัวชี้ วดั ต่างๆ ตามข้อมูลในแบบจาลองในโปรแกรมจาลองสถานการณ์
Arena Simulation จะใช้ Module ตามทฤษฎี แถวคอย คื อ การเข้าสู่ ระบบ ใช้ Create Module การให้บริ การของสถานี
งาน ใช้ Process Module ซึ่ ง มี ท้ งั หมด 4 สถานี งานคื อ S1 ชัง่ หัวมัน สด (Weight In) S2 เทมัน (Pick Up) S3 ชัง่ รถเปล่า
(Weight Out) และ S4 จ่ายเงิ น (Cashier) การออกจากระบบ ใช้ Dispose Module มี Entity ที่ สนใจคือ รถบรรทุ ก และ
รู ปแบบของแถวคอยเป็ นแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งได้โครงสร้างของแบบจาลอง ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แบบจาลองระบบงานโดยใช้โปรแกรม ARENA Simulation
การวัดประสิทธิภาพ
ในการทดลอง มีการวัดประสิ ทธิภาพของแบบจาลอง โดยมีตวั ชี้วดั ดังนี้ 1) การวัดประสิ ทธิภาพของสถานีงาน
มีตวั ชี้วดั คือ เวลารอคอยในแถวคอย (Waiting Time) ขนาดของแถวคอยหรื อจานวนรถที่อยูใ่ นแถวคอย (Capacity of
Queue) และประสิ ทธิภาพการใช้หน่วยบริ การ (Utilization) 2) การวัดประสิ ทธิภาพของระบบ มีตวั ชี้วดั คือ เวลารอคอย
ในระบบ (Waiting Time) เวลาที่รถบรรทุกอยูใ่ นระบบ (Total Time) จานวนรถบรรทุกที่อยูใ่ นระบบ (Work in Process
: WIP) และจานวนรถบรรทุกที่ แล้วเสร็ จและออกจากระบบ (Entity Complete) 3) ความคุม้ ค่าในการลงทุน มีตวั ชี้วดั
คือ มูลค่าการลงทุนของแบบจาลอง (Cost) ความคุม้ ค่าในการลงทุน (ROI) และระยะเวลาคืนทุน (Break Event Point)
ผลการวิจยั
ผลจากการทดลอง แสดงผลดังนี้ 1) การวัดประสิ ทธิ ภาพของสถานี งาน 2) การวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบ 3)
ความคุม้ ค่าในการลงทุนของแบบจาลอง
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1) การวัดประสิ ทธิภาพของสถานี งาน มีท้ งั หมด 3 ตัวชี้วดั คือ เวลารอคอยในแถวคอย (Waiting Time) ขนาด
ของแถวคอยหรื อจานวนรถที่อยูใ่ นแถวคอย (Capacity of Queue) และประสิ ทธิ ภาพการใช้หน่ วยบริ การ (Utilization)
ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 2 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงเวลารอคอยในแถวคอย (Waiting Time)
เวลาในการรอคอยในแถวคอย (นาที)
แบบจาลอง
ชั่งผลผลิต
เทมัน
ชั่งรถเปล่ า
จ่ ายเงิน
ระบบงานจริ ง
11.80
142.51
0.56
0.00
กรณี ที่ 1
51.58
0.00
1.00
0.00
กรณี ที่ 2
0.72
164.34
0.42
0.00
กรณี ที่ 3
14.97
321.79
0.25
0.00
กรณี ที่ 4
23.83
164.04
80.81
0.00
กรณี ที่ 5
41.90
178.30
0.55
0.00
กรณี ที่ 6
15.64
9.70
0.54
0.00
ตารางที่ 3 แสดงขนาดของแถวคอยหรื อจานวนรถที่อยูใ่ นแถวคอย (Capacity of Queue)
แบบจาลอง
ระบบงานจริ ง
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
กรณี ที่ 3
กรณี ที่ 4
กรณี ที่ 5
กรณี ที่ 6

ขนาดของแถวคอยหรือจานวนรถทีอ่ ยู่ในแถวคอย (คัน)
ชั่งผลผลิต
เทมัน
ชั่งรถเปล่ า
3.18
38.43
0.12
14.33
0.00
0.28
0.20
48.79
0.09
2.83
60.78
0.05
6.37
43.86
21.60
12.69
53.99
0.17
6.44
3.99
0.22

จ่ ายเงิน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 4 แสดงประสิ ทธิภาพการใช้หน่วยบริ การ (Utilization)
แบบจาลอง
ระบบงานจริ ง
กรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2
กรณี ที่ 3
กรณี ที่ 4
กรณี ที่ 5
กรณี ที่ 6

ชั่งผลผลิต
95.17
98.66
49.08
42.50
60.34
68.25
92.78

ประสิทธิภาพการใช้ หน่ วยบริการ (%)
เทมัน
ชั่งรถเปล่ า
99.63
74.59
87.14
97.58
99.69
74.97
88.86
66.65
83.63
94.68
94.89
67.70
96.79
91.71
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จ่ ายเงิน
45.07
59.33
45.18
31.12
44.14
49.97
67.77
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2) การวัดประสิ ทธิ ภาพของระบบ มี ตวั ชี้ วดั ทั้งหมด 4 ตัว คื อ เวลารอคอยในระบบ (Waiting Time) เวลาที่
รถบรรทุกอยูใ่ นระบบ (Total Time) จานวนรถบรรทุกที่อยูใ่ นระบบ (Work in Process : WIP) และจานวนรถบรรทุกที่
ระบบดาเนินการแล้วเสร็ จและออกจากระบบ (Entity Complete) ซึ่งแสดงผลในตารางที่ 5
ตาราง 5 แสดงผลการวัดประสิ ทธิภาพของระบบ

จากตารางที่ 5 พบว่า กรณี ที่ 6 มีเวลาในการรอคอยในระบบต่าที่สุด คือ 25.87 นาที น้อยกว่าระบบงานจริ งคิด
เป็ น 83.25 % มีเวลาที่รถบรรทุกอยูใ่ นระบบ 43.04 นาที น้อยกว่าระบบงานจริ งคิดเป็ น 75.44 % มีจานวนรถบรรทุกที่
อยูใ่ นระบบ 17.73 คัน น้อยกว่าระบบงานจริ งคิดเป็ น 61.72 % และมีจานวนรถที่ระบบดาเนินการแล้วเสร็ จและออกจาก
ระบบจานวน 595 คัน เพิม่ ขึ้นจากระบบงานเดิมคิดเป็ น 95.71 %
3) ความคุม้ ค่าในการลงทุน มีตวั ชี้วดั ทั้งหมด 3 ตัว คือ มูลค่าการลงทุนของแบบจาลอง (Cost) ความคุม้ ค่าใน
การลงทุน (ROI) และระยะเวลาคืนทุน (Break Event Point)
ซึ่งจากการลงทุนในแต่ละแบบจาลองมีผลการลงทุนดังตารางที่ 6 ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลการลงทุนในแต่ละแบบจาลอง
ปรับปรุงเชิงกระบวนการ
ปรับปรุงเชิงโครงสร้ าง
Cost
แบบจาลอง
(บาท)
RFID + Web Service (จุด) เครื่องชั่ง (หน่ วย)
แท่ นเท (หน่ วย)
กรณี ที่ 1
0
0
1
125,000
กรณี ที่ 2
0
1
0
250,000
กรณี ที่ 3
2
0
0
10,000
กรณี ที่ 4
2
0
1
135,000
กรณี ที่ 5
3
0
1
140,000
กรณี ที่ 6
3
0
2
265,000
จากตารางพบว่า แบบจาลองกรณี ที่ที่ 6 ใช้เงินลงทุนสูงสุดคือ 265,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ ค วามคุ ้ม ค่ าของแบบจาลอง โดยใช้ เทคนิ ค Cost Benefit Analysis โดยก าไร (Benefit) ที่
เกิดขึ้น วิเคราะห์ได้จากกาไรที่เพิ่มขึ้น จากการแปรรู ปแป้ งมันตามกาลังการผลิตของโรงงานในปี การผลิต (อัตราส่ วน
หัวมันสด 4.75 กิโลกรัม ต่อแป้ งมัน 1 กิโลกรัม) และกาไรที่เกิดจากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเวลาเดินเครื่ องเปล่า
หรื อเวลาที่ไม่มีรถบรรทุกเข้าใช้บริ การ (Idle Time) ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงความคุม้ ค่าในการลงทุนของแบบจาลอง
แบบจาลอง
เงินลงทุน (บาท)
ความคุ้มค่ าในการลงทุน
กรณี ที่ 1
125,000
21.35
กรณี ที่ 2
250,000
-38.62
กรณี ที่ 3
10,000
-43.15
กรณี ที่ 4
135,000
0.74
กรณี ที่ 5
140,000
33.28
กรณี ที่ 6
265,000
38.64

ระยะเวลาคืนทุน (ปี )
9
มากกว่า 12 ปี
มากกว่า 12 ปี
11
4
2

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่า แบบจาลองกรณี ที่ 6 มีการลงทุนสู งที่สุดคือ 265,000 บาท แต่มีอตั ราความคุม้ ค่าใน
การลงทุน 38.64 และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ งถือว่าคุม้ ค่าในการลงทุนและสามารถคืนทุนได้รวดเร็ วมาก
ที่สุด
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองที่ 6 ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการที่ใช้การปรับปรุ งเชิงโครงสร้าง
และการปรับปรุ งเชิ งกระบวนการ โดยการติดตั้งเครื่ องอ่าน RFID ที่ สถานี งานชัง่ หัวมันสดและชัง่ เบา และเชื่ อมต่อ
เครื่ องอ่านกับระบบ ERP ของโรงงานด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ และเพิ่มจานวนหน่วยบริ การในสถานีเทมันจานวน 2
หน่วย ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางานโดยภาพรวมของกระบวนการได้ คือ สามารถลดเวลารอในแถวคอยลง 75.44 %
เมื่อเที ยบกับระบบงานจริ ง และเมื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุนด้วยเทคนิ ค Cost Benefit Analysis พบว่ามีความ
คุม้ ค่าในการลงทุนเท่ากับ 38.64 % และสามารถคืนทุนได้ใน 2 ปี การผลิต เราจึงสามารถสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยี RFID
และเว็บเซอร์ วิสสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของสถานี งานให้เร็ วขึ้นและลดขั้นตอนที่ ไม่จาเป็ นได้ อีกทั้งยัง
พบว่าการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบงานที่ มี กระบวนการเชื่ อมต่อกันหลายๆ สถานี งาน ไม่สามารถที่ จะเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพเพี ยงสถานี ใดสถานี ห นึ่ งได้ ต้อ งเพิ่ มในทุ กสถานี ที่ มีภ าวะคอขวด เพื่ อ ให้วตั ถุห รื อในงานวิจัยนี้ คื อ
รถบรรทุ กสามารถไหลในระบบได้อย่างสะดวก และใช้เวลาในการอยูใ่ นระบบและในแถวคอยน้อยที่ สุด ซึ่ งจากการ
วิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กระบวนการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น อ้อย ข้าว หรื อยางพารา เป็ นต้น
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