
วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 41 

 

การลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยด้วย 
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดว้ยการประยุกตใ์ช้ข้อมูลสารสนเทศผ่าน

โปรแกรม LINGO: กรณีศึกษาโรงงานน ้าตาลในจงัหวดัขอนแก่น 
 

วฒี พิพฒัน์ไชยศิริ 
วทิยาลยับณัฑติศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ปณัทพร เรืองเชิงชุม* 
วทิยาลยับณัฑติศึกษาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
*Correspondence: rpanut@kku.ac.th doi: 10.14456/jisb.2020.14 
วนัทีร่บับทความ: 21 ส.ค. 2563 วนัแก้ไขบทความ: 11 ก.ย. 2563 วนัตอบรบับทความ: 25 ก.ย. 2563 

 
บทคดัย่อ  

การลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้า ท าให้สามารถลดระยะเวลาทีไ่ม่ก่อให้เกิดคุณค่า ซ ึง่ส่งผลต่อการ      
ลดต้นทุนการขนส่งทีไ่ม่จ าเป็น โดยอาศัยวธิกีารสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ ือ่หาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด  
งานวจิยันี้จงึมวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ศึกษาการลดความสูญเปลา่ทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้
ชาวไร่อ้อย  รายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสงัเกตแบบมส่ีวนรว่ม
รวมถงึการสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนากลุ่ม ซ ึง่เกีย่วข้องกบัผู้ให้ข้อมลูหลกัจ านวน 15 รายและวเิคราะห์ข้อมลูดว้ย
แผนภูมกิระบวนการไหล กิจกรรมทีเ่พ ิม่คุณค่า กิจกรรมทีไ่ม่เพ ิม่คุณค่าแต่จ าเป็นต้องมแีละกิจกรรมทีไ่ม่เพ ิม่คณุคา่
ร่วมกับการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม LINGO ผลการวจิยั
พบว่า เม ือ่ลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยด้วยการ
สร้างแบบจ าลอง ทางคณิตศาสตร์ พบว่าสามารถลดระยะเวลาจาก 7.40 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 3.91 ชัว่โมง หรอืลดลงรอ้ย
ละ 47.16 ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งไดถ้งึร้อยละ 16.13 ผู้วจิยัจงึเสนอแนะให้ผู้ปฏบิตังิานให้ความส าคญัตอ่
การลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย รวมทัง้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใช้ เพ ือ่เพ ิม่ความรวดเร็วและลดต้นทุนในการขนส่งประสทิธภิาพซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อประสทิธภิาพในกระบวนการ
จดัสรรรถบรรทุกอ้อยได้ตอ่ไป 
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Abstract  

Reduction of waste from delay can reduce non-value-added time which can lead to decrease in 
unnecessary transportation costs. The reduction of waste from delay can be determined using a mathematical 
model. The aim of this research was to study the reduction of waste from the delay of sugar cane truck 
allocation by developing and using a mathematical model to assist in the allocation of trucks .  Data were 
collected via participant observations and in -depth interviews along with focus group interview with 15 key 
informants and then analyzed through a process flow-chart mapping to determine value-added activities, non-
value-added but necessary activities, and non-value-added activities, together with analysis using a 
mathematical model by applying information via LINGO application. The results showed that the reduction of 
waste from delay could be achieved by using a mathematical model to assist in the truck allocation process. 
The process time could be reduced from 7.40 hours down to 3.91 hours, representing a 47.16% reduction in 
truck allocation process time which leads to 16.13% in reduction of transportation costs. Therefore, reduction 
of waste from the delay in truck allocation process with the application of a mathematical model together with 
Information Technology is recommended as it improves the speed and reduces the costs associated with 
transportation and overall improve the efficiency of the truck allocation process. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและที่มาของปญัหาการวิจยั 

น ้าตาลเป็นหนึ่งในสนิค้าอุตสาหกรรมการเกษตรทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย (ส านักงาน
ปลดักระทรวงพาณิชย์, 2563) ดงัจะเห็นได้จากทีโ่รงงานน ้าตาลสามารถผลติน ้าตาลทีส่ามารถส่งออกได้เป็นอนัดบั 2 
ของโลกรองจากบราซลิ โดยมมีูลค่าการส่งออกสูงถงึ 2,980.14 ล้านเหรยีญสหรฐั (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 
2563) โดยในการผลติน ้าตาลจะมช่ีวงเวลาเพยีงแค่ 5 เดอืน ซึง่เป็นช่วงเวลาทีจ่ะได้ผลผลติสูงทีสุ่ด ดงันัน้โรงงาน
น ้าตาลจงึจ าเป็นต้องมกีารจดัสรรรถบรรทุกอ้อย เพือ่มอบหมายตารางงานให้แก่ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยทีจ่ะไป
บรกิารบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อยทีจ่ะน าอ้อยมาส่งโรงงาน เพ ือ่ให้การท างานเกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 2559 ถงึปี 2562 พบวา่ผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาลในเขตพื้นทีจ่งัหวดัขอนแก่นไดเ้ผชญิ
ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลีย่มากกว่า 7 
ชัว่โมงต่อชาวไร่อ้อยรายย่อย 5 รายและผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 3 ราย (แผนกจดัหาวตัถุดบิ โรงงานน ้าตาลใน
จงัหวดัขอนแก่น, 2562) ซ ึง่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด (เฉล ีย่ไม่เกิน 3 ชัว่โมงต่อราย) จงึส่งผลต่อต้นทุนการ
ขนส่งระหว่างปี 2559 ถงึ 2562 เพ ิม่ขึ้นจาก 6,235.18 บาท เป็น 7,811.94 บาท (แผนกจดัหาวตัถุดบิ โรงงานน ้าตาล
ในจงัหวดัขอนแก่น, 2562) 

จากการศึกษาทีผ่่านมา พบว่าส่วนใหญ่ไดศ้ึกษาความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุก ต ัง้แต่ประเด็นการลด
ความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกมะเขอืเทศ โดยพฒันารูปแบบทางคณิตศาสตร์เพ ือ่หาค าตอบทีร่วดเรว็และ
เหมาะสม (Gerbier et al., 2017) การลดความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกด้วยการใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์
เพ ือ่วางแผนการจดัตารางการเก็บเกี่ยวมะกอก (Herrera-Cáceres et al., 2017) การลดความล่าช้าจากกระบวนการ
จดัสรรเพือ่หาเส้นทางทีเ่หมาะสมในการเก็บเกี่ยว อ้อย (Santoro et al., 2017) การลดความล่าช้าจากกระบวนการ
จ ัดสรรรถในเขตชุมชนเดยีวกัน (Bertsimas et al., 2019) การลดความล่าช้าจากกระบวนการจดัสรรเส้นทางการ
เคลือ่นย้ายเพือ่ให้รวดเร็วและปลอดภยัทีสุ่ด (Hara et al., 2020) แต่บางส่วนยงัไม่ไดก้ล่าวถงึการลดความสูญเปลา่ที่
เกิดจากความลา่ช้า โดยเฉพาะในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยทีอ่าศัยการสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์ทัง้นี้  
แนวคดิการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางลดระยะเวลาทีไ่มก่่อให้เกิดคุณคา่ ซึง่
ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย ขณะทีก่ารสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตรส์ามารถน ามาประยุกตใ์ช้เพ ือ่หาค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

ด้วยเหตุนี้  ผู้ศึกษาจงึต้องการศึกษาถงึการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุก
อ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยศึกษาโรงงานน ้าตาลในจงัหวดัขอนแก่นเป็น
กรณีศึกษา ผลจากการศึกษาน้ี ท าให้สามารถลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าได้ระยะเวลาตามมาตร ฐานที่
ก าหนด ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย ซึง่เป็นประโยชน์ต่อโรงงานน ้าต าล
รวมถงึธุรกจิอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกไดต้่อไป 
1.2 วตัถปุระสงค์ 

เพ ือ่ศึกษาการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย
ด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แผนภมิูกระบวนการไหล 

Heizer and Render (2014) กล่าวถงึ แผนภูมกิระบวนการไหลว่าเป็นแผนผงัทีใ่ช้สญัลกัษณ์ต่างๆ เพือ่วเิคราะห์
กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในกระบวนการ ท าให้ทราบล าดบัหรอืรายละเอยีดของกิจกรรมในกระบวนการ ต ัง้แต่การไหลของ
วตัถุดบิจนถงึแปรสภาพเป็นผลติภณัฑ์ รวมถงึท าให้สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการผลติได้อย่างชดัเจน โดย
สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนภูมกิระบวนการไหล ก าหนดตามมาตรฐานของ American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) ดงัแสดงในตารางที ่1 โดยการวจิยันี้  ได้น าแผนภูมกิระบวนการไหลมาวเิคราะห์กจิกรรมในกระบวนการจดัสรร
รถบรรทุกอ้อยเพือ่ศึกษาความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าตอ่ไป 
 

ตารางที ่1 สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในแผนภูมกิระบวนการไหลตามมาตรฐานของ ASME 

สญัลกัษณ์ ความหมาย กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 การด าเนินการ (Operation) กิจกรรมทีท่ าให้วสัดเุปล ีย่นแปลง รวมถงึการจดัเตรยีมและการวางแผน 

 การขนส่ง (Transportation) กิจกรรมทีเ่กิดการเคลือ่นย้ายจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่ง 

 ความล่าช้า (Delay) กิจกรรมทีเ่กิดความล่าช้าหรอืหยุดรอพกั 

 
 

การตรวจสอบ (Inspection) กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการตรวจสอบคณุภาพของงานหรอืเปรยีบเทยีบ
คุณสมบตัติ่างๆ 

 การจดัเก็บ (Storage) กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการเก็บรกัษาวสัดหุรอืชิ้นส่วน 

ทีม่า: Heizer and Render (2014) 
 
2.2 ความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าชา้ 

 Monden and Kurokawa (2010) ได้กล่าวถงึความสูญเปล่า (Waste) ทีเ่กิดจากความล่าช้าว่า เป็นกิจกรรมทีไ่ม่
ก่อให้เกิดคุณคา่ โดยเฉพาะความสูญเปล่าจากความลา่ช้าทีเ่กิดจากการรองาน ท าให้มตีน้ทุนผูป้ฏบิตังิานทีเ่สยีเวลาจากการ
รอคอยและเกิดความล่าช้าในการปฏบิตังิาน ท าให้ประสทิธภิาพขององค์กรลดลง โดยสามารถศกึษาความสูญเปล่าไดจ้าก
วเิคราะห์คุณค่ากจิกรรม ได้แก่ กิจกรรมทีไ่ม่เกดิคณุคา่เพ ิม่ (Non-Value-Added: NVA) ซึง่เป็นความสูญเปล่าทีเ่กดิจาก
กิจกรรมทีไ่มจ่ าเป็น ซีง่ควรก าจดัออกไปจากกระบวนการ เช่น ความล่าช้า หรอืเวลารอคอย ซึง่เป็นความสูญเปล่าทีเ่กดิ
จากการรองานจากแรงงาน หรอืเคร ือ่งจกัรและอุปกรณ์ตา่งๆ ขณะทีก่ิจกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งมแีต่ไมเ่กิดคณุคา่เพ ิม่ (Non-
Value-Added but Necessary: NNVA) เป็นความสูญเปล่าทีจ่ าเป็นตอ้งยอมให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลติ เช่น การเดนิ
ในระยะไกลเพือ่หยบิชิ้นส่วนหรอืวตัถุดบิ หรอืการเคลือ่นย้ายอุปกรณ์หรอืเคร ือ่งมอืระหว่างการผลติ อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทีเ่พ ิม่คุณคา่ (Value-Added: VA) เกี่ยวข้องกับกจิกรรมทีม่คีณุคา่ในการด าเนินงานซึง่เป็นกิจกรรมทีท่ าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงรูปร่างของวตัถุดบิ เพ ือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการวจิยันี้  ได้น าความสูญเปล่าทีเ่กดิ
จากความล่าช้ามาวเิคราะห์ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย โดยอาศัยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตรด์ว้ยการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่หาค่าค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดตอ่ไป 
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2.3 การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตรด้์วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อหาค่าค าตอบที่ 

เหมาะสมที่สุด  
Carter (1996) และ สุชาดา กีระนันท์ (2541) ได้กล่าวถงึเทคโนโลยสีารสนเทศว่าเป็นการน าข้อมูลสารสนเทศมา

ประยุกต์ใช้ในคอมพวิเตอร์ด้วยการจดัเก็บหรอืรวบรวมและประมวลผลข้อมูล เพ ือ่ท าการตดัสนิใจและวางแผนให้การ
ปฏบิตังิานและการบรหิารขององค์กรรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดย O'brien and Marakas (2005) น าข้อมลู
สารสนเทศเข้าระบบ (Input) รวมถงึประมวลผล (Processing) และน าเสนอข้อมูล (Output) ซึง่การวจิยันี้ได้น าข้อมลู
สารสนเทศทีไ่ด้จากการเชือ่มโยงเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้หมดมาวเิคราะห์ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย โดย
อาศัยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เพ ือ่หาค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด (Optimization) 
ด้วยวธิ ี   แม่นตรง (Exact or complete algorithms) และทดสอบผลผ่านโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 (Version 
13.0) ในคอมพิวเตอร์ โดยพจิารณาเง ือ่นไข (Constraints) ทัง้หมดทีเ่กี่ยวข้องเพ ือ่ให้ได้คา่ผลเฉลยจากฟังก์ชนั
เป้าหมาย (Objective function) ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เพ ือ่จะไดค้ าตอบทีด่ที ีสุ่ด (Optimal solution) ต่อไป  
  
3. วิธีการวิจยั 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวจิยันี้ ใช้วธิกีารวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed method) ทัง้ข้อมลูเชงิคุณภาพ (Qualitative research) และเชงิปรมิาณ 
(Quantitative research)  โดยด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ด้วยการสงัเกตแบบมส่ีวนรว่ม 
(Participant observation) เพ ือ่สงัเกตการปฏบิตังิานในแต่ละกิจกรรมร่วมกับการศึกษาเวลาดว้ยการจบัเวลา (Stopwatch) 
ใน   แต่ละกิจกรรมรวม 5 คร ัง้และหาค่าเฉล ีย่ รวมถงึการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth interview) ด้วยค าถามแบบปลายเปิด 
โดยถามผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย รวมจ านวน 15 ราย ไดแ้ก่ ตวัแทนชาวไร่อ้อยราย
ย่อยทีเ่คยเป็นคู่ค้ากับโรงงานน ้าตาลจ านวน 5 ราย โดยก าหนดเกณฑใ์นการเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกัจากทีม่ปีระสบการณ์ใน
การเป็นคู่คา้กับโรงงานน ้าตาลมาแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ปี โดยถามในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัจ านวนไร่อ้อยและท าเลทีต่ ัง้ รวมทัง้
ช่วงเวลาทีส่ามารถ รบับรกิารได้ ตลอดจนปัญหาต่างๆ ทีเ่คยเกิดขึ้นในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย นอกจากนี้  ยงั
ถามตวัแทนผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยทีเ่คยเป็นคู่คา้กับโรงงานน ้าตาล  จ านวน 3 ราย โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกผูใ้ห้
ข้อมูลหลกัจากทีป่ระสบการณ์ในการเป็นคูค่้ากบัโรงงานน ้าตาลมาแล้วไม่ต ่ากว่า 2 ปี โดยถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกบั
จ านวนและขนาดของรถบรรทุก ท าเลทีต่ ัง้ และช่วงเวลาที่สามารถให้บรกิารได ้รวมทัง้ปัญหาต่างๆ ทีเ่คยเกิดขึ้นใน
กระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย และถามตวัแทนฝ่ายโรงงานแผนกจดัหาวตัถดุบิทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท าการจดัสรร
รถบรรทุกอ้อยจ านวน 7 ราย โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลกัจากทีม่ปีระสบการณ์ท างานในแผนกจดัหา
วตัถุดบิไม่ต ่ากว่า 2 ปี โดยถามในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับกจิกรรม     ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย ต ัง้แตเ่ร ิม่รบั
ข้อมูลการแจ้งความประสงคจ์ากชาวไร่อ้อยรายย่อยและผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย รวมถงึการจดัสรร การวางแผนตาราง
การขนส่ง รวมถงึปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้น  

ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ผู้วจิยัได้เก็บและรวบรวมข้อมูลจากแนวคดิและทฤษฎ ีรวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั
กระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อยร่วมกับข้อมูลเอกสารบนัทกึการจดัสรรรถตดัอ้อยประจ าวนัของ
แผนกจดัหาวตัถดุบิระหว่างปี 2559 ถงึ 2563  
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3.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 

3.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ข้อมูลเชงิเน้ือหา (Content analysis) ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตแบบมส่ีวนรว่มร่วมกับการสมัภาษณ์เชงิลกึ

รวมถงึวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภูมกิระบวนการไหลเพือ่ศกึษารายละเอยีดการไหลของกจิกรรมต่างๆ ในกระบวนการ
จดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยและคน้หาความสูญเปล่าด้วยการวเิคราะห์คุณค่ากิจกรรมต ัง้แต ่กิจกรรมทีไ่ม่
เกิดคุณคา่เพ ิม่ (NVA) โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีท่ าแล้วไม่ก่อให้เกดิคุณคา่ในการปฏบิตังิาน สามารถทีจ่ะก าจดัออกไปได ้
รวมถงึกิจกรรมทีจ่ าเป็นต้องมแีต่ไมเ่กิดคณุคา่เพ ิม่ (NNVA) โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีท่ าแล้วไม่ได้เพ ิม่คณุคา่ในการ
ปฏบิตังิาน แต่จ าเป็น   ต้องท า และกจิกรรมทีเ่พ ิม่คณุค่า (VA) โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีท่ าแล้วก่อให้เกดิมูลค่าหรอืเพ ิม่
คุณค่าในการปฏบิตังิานในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย นอกจากนี้  ผู้วจิยัยงัวเิคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ดว้ย 
Why-Why Analysis และ How-How Analysis ร่วมกบัเทคนิคต ัง้ค าถาม 5W1H เพ ือ่ศึกษาสาเหตแุละเสนอแนวทางในการลด
ความสูญเปลา่ทีเ่กดิจากความลา่ช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อย 

3.2.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยมาสร้างแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์เพ ือ่หาคา่ค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดด้วยวธิแีม่นตรงและทดสอบผลผ่านโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 โดย
พจิารณาเง ือ่นไขทัง้หมดทีเ่กี่ยวข้องต ัง้แต่ จ านวนไร่อ้อยและท าเลทีต่ ัง้ รวมทัง้ช่วงเวลาทีส่ามารถรบับรกิารได้ของ
ชาวไร่อ้อยรายย่อย จ านวนและขนาดของรถบรรทุก ท าเลทีต่ ัง้ และช่วงเวลาทีส่ามารถให้บรกิารไดข้องผู้ประกอบการ
รถตดัอ้อย ค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิ ค่าจ้างพนักงานขบัรถตดัอ้อย เพือ่ให้ไดค้่าผลเฉลยจากฟังก์ชนัเป้าหมายทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
โดยมรีายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณตามภาพที ่1 ดงันี้   

(1) ก าหนดลกัษณะปัญหา โดยวเิคราะห์ลกัษณะกระบวนการในปัจจบุนั (AS-IS analysis) เพ ือ่ก าหนดขอบข่าย
ของปัญหาทีจ่ะพจิารณาในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย  

(2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์เพ ือ่ลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย
ให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย รวมทัง้ค่าขนส่งต า่ทีสุ่ด โดยพจิารณาอุปสงค์และอุปทานดา้นปรมิาณของชาวไร่อ้อยรายย่อยและ
ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 

(3) เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมลูป้อนเข้า (Input) โปรแกรม ต ัง้แต่คา่น ้ามนัเชื้อเพลงิ (หน่วย: บาท) คา่จา้ง
พนักงานขบัรถบรรทุกอ้อย (หน่วย: บาท) รวมถงึความตอ้งการรบับรกิารขนส่งของชาวไร่อ้อยรายย่อย (หน่วย: ตนั) และ
ความสามารถของการให้บรกิารขนส่งอ้อยของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย (หน่วย: ตนั)  

(4) เขยีนโปรแกรมเพือ่สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยแปลงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ทีส่ร้างขึ้นเป็นรูปแบบ
ภาษาของโปรแกรมทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา โดยโปรแกรม LINGO เวอรช์ัน่ 13.0 

(5) ตรวจสอบความถกูต้องของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจ าลองปัญหาขนาดเล็ก เพ ือ่ตรวจสอบความ
ถูกต้องของคา่ค าตอบทีไ่ดเ้พ ือ่ให้เป็นไปตามเง ือ่นไขทัง้หมดของโปรแกรมทีส่ร้างขึ้น  

(6) ออกแบบการทดลองเพือ่แก้ไขปัญหาดว้ยการก าหนดขนาดการทดลองของปัญหาและก าหนดข้อมูลน าเข้าตา่งๆ 
เพือ่ทดลองแก้ไขปัญหาในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย 

(7) ด าเนินการทดลองดว้ยแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ทีส่ร้างขึ้นผ่านโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0  
(8) วเิคราะห์ผลการทดลอง ทัง้การค้นหาค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดและระยะเวลาในการคน้หาค าตอบ 
(9) สรุปและรายงานผลการทดลองทัง้หมด 
(10) น าโปรแกรมไปใประยุกตใ์ช้เพ ือ่แก้ไขปัญหาจรงิ 
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ภาพที ่1 ขัน้ตอนการด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ 

           ก าหนดลกัษณะปัญหา 

             สร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

              เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

            เขยีนโปรแกรมเพือ่สร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร ์

ตรวจสอบความถกูตอ้งของแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์

               ออกแบบการทดลองเพือ่แก้ไขปัญหา 

ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ทีส่ร้างขึ้นผ่านโปรแกรม LINGO  

               วเิคราะห์ผลการทดลอง 

             สรุปและรายงานผลการทดลอง 

            น าโปรแกรมไปประยุกต์ใช้เพ ือ่แก้ไขปัญหาจรงิ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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จากภาพที ่1 ซึง่แสดงถงึขัน้ตอนการด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ จะมกีารก าหนดสมมตุฐิานทีใ่ช้ ดชัน ีตวั

แปรทีท่ราบคา่ ตวัแปรตดัสนิใจ สมการเป้าหมาย และสมการข้อจ ากดั โดยมรีายละเอยีดดงันี้   
ก าหนดสมมุติฐานที่ใช้ (Assumptions) 
          ผู้วจิยัไดก้ าหนดสมมุตฐิานทีใ่ช้ ดงันี้  

(1) ในการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยใด หมายถงึ การจดัสรรผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยเพือ่
ด าเนินการขนส่งอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อย 

(2) เม ือ่ด าเนินการบรรทุกอ้อยเสรจ็ รถบรรทุกจะกลบัไปยงัต าแหน่งทีต่ ัง้ของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 
(3) เวลาในการด าเนินงาน คอื เวลาในการขนส่งอ้อย 
(4) รถบรรทุกอ้อยสามารถด าเนินงานได้เตม็ประสทิธภิาพและไม่ค านึงถงึปัญหาระหวา่งการเดนิทาง เช่น รถเสยี

ระหว่างการเดนิทาง พนักงานขบัรถเม ือ่ยล้า ความยากง่ายของการขนส่งอ้อยของรถบรรทุก และสภาพของแปลงอ้อยที่
แตกต่างกัน  

(5) ช่วงเวลาในการขนส่งอ้อย จ ากัดการด าเนินการขนส่งอ้อยเท่ากบั 100 วนั  
ก าหนดดัชนี (Indices) 
          ผู้วจิยัได้ก าหนดดชันี ดงันี้  

i แทน ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย รายที ่i เม ือ่ i ∈ {1, 2, 3, …, M} 
j  แทน ชาวไร่อ้อยรายย่อย รายที ่j เม ือ่ j ∈ {1, 2, 3, …, N}  

ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameters) 
ผู้วจิยัได้ก าหนดตวัแปรทีท่ราบคา่ ดงันี้ 
M แทน จ านวนผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 
N  แทน จ านวนชาวไร่อ้อยรายย่อย  

     fcij แทน ค่าน ้ามนัเชื้อเพลงิทีเ่กิดจากการเดนิทางจากทีต่ ัง้ของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย i ไปยงัแปลงอ้อย
ของชาวไร่อ้อยรายย่อย j  

     dcij แทน ค่าพนักงานขบัรถบรรทุกอ้อยของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่ i เพ ือ่ให้บรกิารชาวไร่อ้อยราย     
          ย่อยรายที ่j 

     d ij  แทน ความต้องการรบับรกิารจากผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่i ของชาวไรอ้่อยรายย่อยรายที ่j  
     si   แทน ความสามารถในการให้บรกิารของผูป้ระกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่i 

          tij    แทน เวลาทีผู่้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่i ให้บรกิารชาวไร่อ้อยรายย่อยรายที ่j  
tpi  แทน ช่วงเวลาทีผู่้ประกอบการรายที ่i สามารถให้บรกิารชาวไร่อ้อยรายย่อยได ้

ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) 
          ผู้วจิยัได้ก าหนดตวัแปรตดัสนิใจ ดงันี้  

Xij  {
   =  1 ถ้า มกีารจดัสรรผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่𝑖 ให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยรายที ่𝑗
  =  0 ถ้า ไมม่กีารจดัสรรผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่𝑖 ให้ชาวไรอ้่อยรายย่อยที ่𝑗
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ก าหนดสมการเป้าหมาย (Objective Function) 

   ผู้วจิยัได้ก าหนดสมการเป้าหมาย โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือ่ให้ได้ตน้ทุนการขนส่งต ่าทีสุ่ด ค านวณจากตน้ทุนน ้ามนั
เชื้อเพลงิและค่าแรงงานของคนขบัรถบรรทุกอ้อย  

 
   โดยมสีมการวตัถปุระสงค์ (1) ดงันี้ 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗(𝑐𝑓𝑖𝑗 + 𝑑𝑐𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
 

          (1) 

        ขณะทีส่มการข้อจ ากดั (Constrain) ไดก้ าหนดดงันี้ 

∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑑𝑖𝑗  

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑠𝑖                                                         

∀𝑖            (2) 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 1                                                              

𝑚

𝑖=1

  
∀𝑗           (3) 

∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑡𝑖𝑗  ≤ 𝑡𝑝
𝑖                                                 

𝑛

𝑗=1

 
∀𝒊           (4) 

𝑡𝑖𝑗 ≥ 0 ∀𝑖,𝑗           (5) 

𝑡𝑝
𝑖 ≥ 0 ∀𝑖            (6) 

𝑋𝑖𝑗 ∈ {0,1}        
           

∀𝑖,𝑗           (7) 

        
สมการข้อจ ากัด (2) หมายถงึ ผลรวมความต้องการในการรบับรกิารของชาวไร่อ้อยรายย่อยจะไมเ่กนิความสามารถ

ในการให้บรกิารของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยแตล่ะราย 
สมการข้อจ ากัด (3) หมายถงึ ชาวไรอ้่อยรายย่อยจะต้องไดร้บับรกิารทุกราย 
สมการข้อจ ากัด (4) หมายถงึ เวลาทีผู่้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่ i ให้บรกิารชาวไร่อ้อยรายย่อยรายที ่ j 

จะต้องไม่เกนิช่วงเวลาทีผู่้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยสามารถให้บรกิารได้ 
สมการข้อจ ากัด (5) – (6) หมายถงึ พารามเิตอร์ (Parameters) ของเวลาจะตอ้งมากกวา่หรอืเท่ากบัศูนย์  
สมการข้อจ ากัด (7) หมายถงึ ตวัแปรตดัสนิใจประเภทตวัแปรไบนาร ี (Binary Variable) ต้องเป็นสมาชกิของ 0 

หรอื 1 เท่านัน้ 
โดยจะมกีารใส่คา่ตวัแปรตา่งๆ ลงในโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ภาพที ่2 ตวัอย่างการใส่ตวัแปรตา่งๆ ลงในโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 

 
4. ผลการวิจยั 

การวจิยันี้  ได้ก าหนดวตัถุประสงค์เพ ือ่เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการ
จดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ ผู้วจิยัจงึไดด้ าเนนิการศกึษาและ
ผลการวจิยัมดีงันี้  
4.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าชา้ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย  

ผลจากการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมร่วมกบัการศกึษาเวลาและการสมัภาษณ์เชงิลกึ พบว่า เม ือ่วเิคราะห์กระบวนการ
จดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยตามตามตารางที ่ 2 พบว่าประกอบด้วยกิจกรรมหลกัทัง้หมด 5 กิจกรรม 
ได้แก่ (1) แจ้งความประสงค์ในการขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก (2) สมคัรเข้าด าเนินการขนส่งอ้อย (3) รอรวบรวมและ
พมิพ์ข้อมูล  (4) ด าเนินการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อย และ (5) ส่งข้อมูลตารางรถบรรทุกอ้อยทีจ่ดัสรร 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กิจกรรมที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก โดยชาวไร่อ้อยรายย่อยแจ้งความต้องการในการ
ขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก รวมถงึความต้องการและเง ือ่นไขต่างๆ พร้อมบนัทกึข้อมูลโดยเจา้หน้าทีโ่รงงานน ้าตาล  

กิจกรรมที่ 2 สมคัรเข้าด าเนินการขนส่งอ้อย โดยผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยสมคัรเข้าด าเนินการขนส่งอ้อยให้
ชาวไร่อ้อยรายย่อย พร้อมแจ้งก าลงัการขนส่งและเง ือ่นไขต่างๆ พร้อมบนัทกึข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีโ่รงงานน ้าตาล 

กิจกรรมที่ 3 รวบรวมและพมิพ์ข้อมูล โดยเจ้าหน้าทีโ่รงงานน ้าตาลรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากชาวไร่อ้อยรายย่อย
และผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย และพมิพ์ข้อมูลออกมาจากเคร ือ่งพมิพค์อมพวิเตอร์ 

กิจกรรมที่ 4 รอด าเนินการและจดัสรรรถบรรทุกอ้อย โดยพนักงานแผนกจดัหาวตัถุดบิด าเนินการจดัสรรรถบรรทุก
อ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย  

กิจกรรมที่ 5 ส่งข้อมูลตารางรถบรรทุกอ้อยทีจ่ดัสรร พนักงานแผนกจดัหาวตัถดุบิส่งข้อมูลตารางรถบรรทุกอ้อยที่
จดัสรรแล้วให้ชาวไรอ้่อยรายย่อยและผูป้ระกอบการรถบรรทุกอ้อย 

อย่างไรก็ตาม เม ือ่วเิคราะห์คุณคา่กิจกรรมในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย พบว่ากจิกรรมทีเ่พ ิม่คณุคา่ (VA) 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมแจ้งความประสงคใ์นการขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก กิจกรรมสมคัรเข้าด าเนนิการ
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ขนส่งอ้อย และกิจกรรมรวบรวมและพมิพ์ข้อมูล หรอืคดิเป็นร้อยละ 31.98 ขณะที ่กิจกรรมทีจ่ าเป็นต้องมแีต่ไม่เกดิ
คุณค่าเพ ิม่ (NNVA) พบว่าประกอบดว้ย 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมรอด าเนินการและกจิกรรมส่งข้อมูลตารางรถบรรทุก
อ้อยทีจ่ดัสรรหรอืคดิเป็นร้อยละ 68.02 ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย 
ล าดบั กิจกรรมในกระบวนการ 

จดัสรรรถบรรทกุอ้อยให้ 
ชาวไร่อ้อยรายย่อย 

คุณค่า
กิจกรรม 

ระยะเวลา
เฉลี่ย 

(ชัว่โมง) 

แผนภมิูกระบวนการไหล 

     

1 แจ้งความประสงคใ์นการขนส่งอ้อยด้วยรถบรรทุก VA 1.19      

2 สมคัรเข้าด าเนินการขนส่งอ้อย 
 

VA 0.53      

3 รวบรวมและพมิพ์ข้อมลู  
 

VA 0.65      

4 รอด าเนินการและจดัสรรรถบรรทุกอ้อย 
 

NNVA 3.49      

5 ส่งข้อมูลตารางรถบรรทุกอ้อยทีจ่ดัสรร  
 

NNVA 1.54      

 
4.2 ผลการศึกษาการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทกุอ้อยให้ชาวไรอ้่อย

รายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
  ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลข้างต้น เม ือ่วเิคราะห์ความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุก

อ้อย พบว่ากิจกรรมรอด าเนินการและจดัสรรรถบรรทุกอ้อยและกิจกรรมส่งข้อมูลตารางรถบรรทุกอ้อยทีจ่ดัสรร เป็นกจิกรรม             
ทีจ่ าเป็นต้องมแีตไ่ม่เกดิคณุค่าเพ ิม่ (NNVA) ซ ึง่เป็นความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความลา่ช้า โดยทัง้ 2 กิจกรรมนี้ ใช้ระยะเวลาถงึ 
3.49 และ 1.54 ชัว่โมง ตามล าดบั ผู้วจิยัจงึไดน้ ามาวเิคราะห์หาสาเหตพุบว่า ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่
อ้อยรายย่อยไม่สามารถหาค าตอบทีร่วดเร็วและเหมาะสมในการจดัสรรตารางงานได้ ค าตอบทีไ่ด้เป็นเพยีงการประมาณการ
เท่านัน้ รวมถงึการไม่มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยวเิคราะห์ข้อมลูในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่
อ้อยรายย่อยจงึเกิดความล่าช้า ผู้วจิยัจงึได้เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรร
รถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดว้ยการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่หาคา่ค าตอบ 
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยมผีลการศกึษาดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

ผลจากการสร้างแบบจ าลองทางคณติศาสตร์โดยการแทนคา่ตวัแปรตา่งๆ ให้กับสมการข้อจ ากดัข้างต้น พบว่าเม ือ่
ท าการทดลองในปัญหาขนาดเล็กจะสามารถด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของปัญหาง่ายกว่าปัญหาขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากปัญหาขนาดเล็กมคีวามซบัซ้อนของปัญหาน้อยกวา่ปัญหาขนาดใหญ่ นอกจากนี้  เม ือ่ได้ก าหนดข้อมูลน าเข้า 
(Input data)เพ ือ่มาทดสอบด้วยโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 ต ัง้แต่ก าหนดตวัแทนชาวไร่อ้อยรายย่อยจ านวน 5 
ราย และตวัแทนผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยจ านวน 3 ราย จะได้ค่าของตวัแปรตดัสนิใจ Xij ทีแ่สดงถงึการจดัสรร
ผู้ประกอบการ    รถบรรทุกอ้อยที ่i ให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยรายที ่j โดยผลแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย
รายที ่1 จะเป็นผู้ท าการบรรทุกอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยรายย่อย รายที ่1 และ 3 ขณะทีผู่้ประกอบการรถบรรทุกอ้อยรายที ่
3 จะเป็นผู้ท าการบรรทุกอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยรายย่อย รายที ่2,4 และ 5 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย
รายที ่2 จะไม่ถูกวา่จ้าง เน่ืองจากเง ือ่นไขไม่ตรงกบัความตอ้งการ ดงัแสดงในภาพที ่3 
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ภาพที ่3 การจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยทีไ่ด้จากโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0  

 
นอกจากนี้  เม ือ่ศึกษาการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อย

รายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าเม ือ่น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยวเิคราะห์ข้อมลู           
ในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อย ส่งผลให้สามารถลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้า ซึง่
เป็นระยะเวลาทีไ่ม่ก่อให้เกิดคุณค่าในกิจกรรมที ่3 คอื กิจกรรมรอด าเนินการและจดัสรรรถบรรทุกอ้อย ลงได้จาก 3.49 
ชัว่โมง เหลอืเพยีง 5 วนิาท ีหรอื 0.0013 ชัว่โมง เท่านัน้ ส่งผลให้เวลารวมทัง้กระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้
ชาวไร่อ้อยรายย่อย ลดลงจาก 7.40 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 3.91 ชัว่โมงเท่านัน้ หรอืลดลงร้อยละ 47.16 และจากสมการ
เป้าหมายทีต่้องการให้ได้ค่าค าตอบทีม่ตี้นทุนต ่าทีสุ่ดโดยการน ามาทดสอบโดยโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 ยงั
ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งทีไ่มจ่ าเป็นจาก 7,811.94 บาท เหลอืเพยีง 6,552.00 บาท หรอืลดลงร้อยละ 16.13  
ดงัแสดงในภาพที ่4  

 

 
ภาพที ่4 ค่าค าตอบทีม่ตี้นทุนต ่าทีสุ่ดโดยการน ามาทดสอบโดยโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 
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5. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั 
5.1 สรุปผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ได้ศกึษาปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไรอ้่อยรายย่อย ทีใ่ช้ระยะเวลาโดย
เฉลีย่มากกว่า 7 ชัว่โมงต่อชาวไร่อ้อยรายย่อย 5 รายและผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 3 ราย ภายใต้เง ือ่นไขข้อจ ากดั
ของความต้องการของชาวไร่อ้อยรายย่อย และความสามารถในการให้บรกิารของผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย เพือ่
เสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความลา่ช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย โดยการสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ ซ ึง่จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่การสรา้งแบบจ าลองทางคณติศาสตรส์ามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาระยะเวลาในการค านวณหาค าตอบของปัญหาดงักล่าว ลดลงจาก 7.40 ชัว่โมง เหลอืเพยีง 3.91 ชัว่โมง
เท่านัน้ หรอืลดลงร้อยละ 47.16 และ ยงัส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนการขนส่งทีไ่ม่จ าเป็นจาก 7,811.94 บาท เหลอืเพยีง 
6,552.00 บาท หรอืลดลงร้อยละ 16.13 ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ค าตอบและระยะเวลาทีใ่ช้ในการหาค าตอบจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

ขนาดของปัญหา 
รูปแบบปัจจบุนัก่อน

ปรบัปรุง 

รูปแบบหลงัการใช้
แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร ์

ร้อยละของการพฒันา 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
รถบรรทุก
อ้อย (ราย) 

จ านวน
ชาวไร่อ้อย
รายย่อย 
(ราย) 

ระยะเวลา
ในการ
จดัสรร

รถบรรทุก
อ้อย 

(ชัว่โมง) 

ต้นทุนการ
ขนส่ง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ในการ
จดัสรร

รถบรรทุก
อ้อย 

(ชัว่โมง) 

ต้นทุนการ
ขนส่ง 
(บาท) 

ระยะเวลา
ในการ
จดัสรร

รถบรรทุก
อ้อย 

(ชัว่โมง) 

ต้นทุนการ
ขนส่ง 
(บาท) 

3 5 7.40 7,811.94 3.91 6,552.00 47.16 16.13 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

5.2.1 ผลการศึกษาความสูญเปล่าที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่
อ้อยรายย่อย 

เม ือ่วเิคราะห์ความสูญเปลา่ทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย โดยใช้แผนภูมกิระบวนการ
ไหลในการวเิคราะห์กิจกรรมในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อย พบว่าสอดคล้องกับการวจิยัของ Phanprasat and 
Ruangchoengchum (2019) และ Dinis-Carvalho et al. (2019) ทีไ่ด้วเิคราะห์ความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยการ
น าแผนภูมกิระบวนการไหลมาวเิคราะห์กจิกรรมทีเ่กดิความสูญเปล่า ส่งผลให้สามารถลดมาลดความล่าช้าหรอืลดเวลา
ในกิจกรรมได ้ 
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5.2.2 ผลจากการลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่

อ้อยรายย่อยด้วยการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ผลจากการลดความสูญเปล่าทีเ่กดิจากความล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อยดว้ย

การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าสามารถลดระยะเวลาทีไ่ม่ก่อให้เกิดคณุค่า ซ ึง่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการ
ขนส่งอ้อยที่ไม่จ าเป็น ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อโรงงานน ้ าตาลในจงัหวดัขอนแก่นและผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย 
สอดคล้องกับการวจิยัของ Ramos et al. (2016), Doriguel et al. (2017) และ Santoro et al. (2017) ทีไ่ด้ท าการสรา้ง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตรเ์พ ือ่วางแผนจดัสรรการเก็บเกี่ยวอ้อยทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ส่งผลให้สามารถลดตน้ทุนทีต่ ่าทีสุ่ด
ได้ต่อไป 

5.2.3 ผลจากการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือหาค่า
ค าตอบที่เหมาะสมทีสุ่ด 

ผลจากการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดว้ยการประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่หาคา่ค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  
ผ่านโปรแกรม LINGO เวอร์ชัน่ 13.0 พบว่า สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ ือ่ลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากความล่าช้าใน
กระบวนการกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยให้ชาวไร่อ้อยรายย่อย ซึง่สามารถเพิม่ความรวดเร็ว ส่งผลต่อการลด
ต้นทุนการขนส่งอ้อย สอดคล้องกับการวจิยัของ Marinagi et al. (2014) ที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพือ่หาค่า
ค าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ขณะทีส่อดคลอ้งกบัการวจิยัของ นรศิรา ตนันท์ยุทธวงศ์ (2560) ทีไ่ด้กล่าวถงึการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้วยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สามารถช่วยให้กระบวนการด าเนินงานได้อย่างรวดเรว็ ส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ตอ่ไป 
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจยั 

5.3.1 การน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากการจะสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ซ ึง่เป็นผลจากการวจิยันี้แล้ว คณะผู้วจิยัเสนอให้องค์กรจดัสรา้ง

ระบบสารสนเทศซึง่มส่ีวนต่อประสาน (Graphical User Interface: GUIs) ทีผู่้ใช้งานสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
โดยไม่ต้องเขยีนค าสัง่ทลีะบรรทดัเพือ่ให้ระบบสารสนเทศประมวลผลข้อมูลตามแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ทีก่ าหนดไว ้
โดยผู้ใช้เพยีงแต่ปฏบิตัติามค าสัง่ส าเร็จรูปทีท่างผู้พฒันาระบบงานก าหนดเท่านัน้ ท าให้พนักงานระดบัปฏบิตักิารใน
โรงงานน ้าตาล หรอืบุคคลอืน่ๆ สามารถเข้าถงึและใช้งานแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ไดง้่ายขึ้น 

5.3.2 วิจยัต่อเน่ือง  
การวจิยัคร ัง้นี้  เป็นการศึกษาเพือ่ลดความสูญเปล่าทีเ่กิดจากล่าช้าในกระบวนการจดัสรรรถบรรทุกอ้อยเท่านัน้ 

ดงันัน้หากต้องการลดต้นทุนการขนส่งด้านอืน่ๆ ทีไ่ม่จ าเป็น ผู้สนใจควรศึกษาเพิม่เตมิเกีย่วกับการล าดบัหรอืการจดั
เส้นทางของรถบรรทุกอ้อยซึง่จะช่วยให้บรษิัทเห็นภาพของต้นทุนของกจิการได ้
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