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บทคัดยอ 
 

รายงานวิจัยฉบับน้ี เปนการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจําลองสถานการณ ระบบการลงทะเบียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธนบุรี เน่ืองจากปจจุบันระบบการลงทะเบียน
ของนักศึกษานั้นยังมีปญหาเก่ียวกับจํานวนคิวในการรอคอยในการลงทะเบียนของนักศึกษา ในกระบวนการศึกษาน้ัน ผู
ศึกษาไดดําเนินการใชโปรแกรม Arena 11 ในการจําลองสถานการณการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยเริ่มตนการเก็บขอมูล
จากการท่ีนักศึกษามารับใบลงทะเบียนกับอาจารยที่ปรึกษาไปจนถึงการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงินซึ่งเปน
หนวยงานสุดทายในระบบการลงทะเบียนน้ี 

ผลการดําเนินงานแบงออกเปน 2 ขั้นตอนคือ ผลของการจําลองสถานการณและผลการทดลองควบคุมตัวแปร
(จํานวนเครื่องพิมพ)ในสํานักงานทะเบียนและประมวลผล ผลการจําลองสถานการณการลงทะเบียนของนักศึกษาพบวา
จํานวนคิว (Queneue)ที่เกิดขึ้นในระบบมีจํานวน 12 คิวดวยกันซึ่งถือวาเปนจุดคอขวด(Bottleneck)และปญหาสําหรับการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาที่เกิดความลาชา สวนผลของการควบคุมตัวแปรเพื่อทําการแกไขปญหาพบวา ตองมีการเพ่ิมจํานวน
เครื่องพิมพ (Resource)จาก 1 เครื่องใหเปน 2 เครื่องสําหรับไวบริการนักศึกษา (ผลของการจําลองสถานการณดวยโปรแกรม
น้ันใหคาเทากับ 1.954 เครื่อง)จึงจะสามารถชวยแกไขปญหาความลาชาในการลงทะเบียนของนักศึกษาได คํา 
 
สําคัญ: การจําลองสถานการณ, ระบบการลงทะเบียน  
 
Abstract  

a report researches this , be applying computer program in situation duplication , 
registering system of field industrial engineering student , department of engineering , 
Thonburi university , because of , now registering system of that student still gets into trouble 
about queue amount in the wait in registering of a student , in the procedure studies that , 
person study get manage use a program , Arena 11 , in situation registering duplication of a 
student , by initial data saving with regard to a student comes to take register with the adviser 
goes to until paying for value enrolls in at finance department which , be last institute in 
registering this system , the overall operation distributes to are 2 the step is of situation 
duplication and the experiment control the variable  , in register office and evaluate situation   



 

 

registering duplication of a student meet that , queue amount (Queneue) , at happen in 
the system has 12 queue amounts together which , be regarded as bottleneck  (Bottle Neck) 
and a problem for registering of a student who are born the lateness , part of variable 
supervision for does the remedy meets that , must have amount gnat stump expansion 
(Resource) , from 1 to 2 for keep serve a student , ( of situation duplication with that program 
appraises to equal to 1.954 ) , then will can help solve the lateness in registering has of a 
student. 
 
Keyword: Situation duplication, Registering system 
 

1.บทนํา 
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมหรือ  บริการบาง

ประเภทไดมีการใชระบบสารสนเทศหรือโปรแกรม
สําเร็จรูป เพ่ือชวยในการทําธุรกิจ มากขึ้น ไมวาจะเปน
โรงงานอุตสาหกรรม  รานอาหาร ธนาคาร หรืออื่นๆก็มี 
เชน โปรแกรม ไมโครซอฟโปรเจ็ค(Microsoft Project) ซึ่ง
จะสามารถชวยในการวางแผนงานหรือโครงการตางได
ตามวันหรือเวลาที่กําหนด [1] 

 โปรแกรม อารีนา(Arena) ก็เชนเดียวกัน ซึ่งจะ
สามารถชวยในการจําลองสถานการณการทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมหรือ  ร านอาหาร  หรือแมแต
สถานศึกษาเองก็สามารถทําไดเชนกัน [2] 

 ดังน้ันในรายงานฉบับน้ีทางผูจัดทํางานวิจัยจึงมี
ความสนใจ ท่ีจะจัดทํ าการจํ าลองสถานการณ  การ
ลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  ของ
มหาวิทยาลัยธนบุรี ซึ่งในระบบการลงทะเบียนน้ียังมี
ปญหาเก่ียวกับการรอคอยอยู และเพ่ือเปนการคนหา วา
หนวยงานใดที่ยังคงมีปญหาอยู และจะไดรับการแกไข
ปญหาจากผูที่เก่ียวของตอไป 
 

2.วัตถุประสงคของการทํางานวิจัย 

2.1 เพ่ือสรางแบบจําลองสถานการณของระบบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษา 

2.2 เพ่ือคนหาจุดคอขวด(Bottleneck) ของระบบ
การลงทะเบียนนักศึกษา 

 
 

 
2.3 เ พ่ือ เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการ

ลงทะเบียนของนักศึกษา 
 

3. ขอบเขตของการทํางานวิจัย 
3.1 เพ่ือสรางแบบจําลองสถานการณของระบบการ

ลงทะ เบี ยนของ นักศึ กษา  ทํ าการจํ าลอง
สถานการณของระบบลงทะเบียนนักศึกษา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

3.2 ใชโปรแกรม Arena 11 ในการจําลอง
สถานการณการลงทะเบียนของนักศึกษา 

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทํางานวิจัย 
4.1 สามารถสร าง เปนตนแบบในการ จําลอง

สถานการณการในระบบอ่ืนๆไดในอนาคต 

4.2 สามารถทราบไดวาในระบบการลงทะเบียนเกิด
จุดคอขวด(Bottleneck) ณ จุดใด 

4.3 เกิดแนวทางในการแกไขปญหาของระบบการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาได 

 

5. การดําเนินงานวิจัย 
      5.1 ทําการศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนในการ 
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในแตละขั้นตอนซึ่งผูจัดทํา
ขอเสนอรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 



 

 

  

 

 
 

ภาพท่ี 1 :  แผนภูมิการลงทะเบียนของนักศึกษา 
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5.2 อธิบาย Flow Chart 
 5.2.1 นักศึกษามารับใบลงทะเบียนกับอาจารยที่
ปรึกษา 
 5.2.2 นักศึกษาตรวจรายวิชาและเขียนใบ
ลงทะเบียน 
 5.2.3 นักศึกษานํามาใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอง 
 5.2.4 อาจารยที่ปรึกษาจะตัดสินใจวานักศึกษาคน
ใดที่ควรจะเซ็นอนุมัติใบลงทะเบียนและตัดสินใจวา
นักศึกษาคนใดควรจะกลับไปเขียนหรือแกไขใบ
ลงทะเบียนอีกครั้งหน่ึง 

5.2.5 อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติใบลงทะเบียนใหกับ
นักศึกษา 

5.2.6 นักศึกษายื่นขอลงทะเบียนที่ฝายทะเบียน
และประมวลผลของมหาวิทยาลัยฯ ในขั้นตอนน้ีฝาย
ทะเบียนฯจะทําการแยกช้ันปนักศึกษาและทําการบันทึก
ขอมูล 

5.2.7 ฝายทะเบียนทําการพิมพใบลงทะเบียน
ใหกับนักศึกษา 

5.2.8 นักศึกษานําใบลงทะเบียนไปชําระเงินที่
ฝายการเงินเปนอันสิ้นสุดการลงทะเบียน ในขั้นตอนน้ี
นักศึกษาจะทําการตัดสินใจวาจะชําระเงินคาลงทะเบียน
เลยหรือจะเก็บใบลงทะเบียนไวกอน 

5.2.9 ถานักศึกษาไมตองการชําระเงินก็จะออก
จากระบบการลงทะเบียน 
 

5.3 ทําการเก็บขอมูล เก่ียวกับเวลาในขั้นตอนตางๆ
ของการลงทะเบียน พรอมยังทําการทดสอบขอมูลจาก
ขอมูลดิบที่ไดเก็บมาเพ่ือทดสอบวาลักษณะของขอมูลมี
การกระจายตัวในลักษณะใดซึ่งมีตัวอยางดังตอไปน้ี 

 

 
 

          ภาพที่ 2 :  ขอมูลการเขามาถึงของการลงทะเบียน 
 

 
            

             ภาพท่ี 3 :  ขอมูลของการกรอกใบลงทะเบียน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 :  ขอมลูของการตรวจสอบเอกสาร 



 

 

 
 

               ภาพท่ี 5 :  ขอมูลของการอนุมัติเอกสาร ครั้งที่ 1 
 

 
 

         ภาพท่ี 6 :  ขอมูลของการพิมพใบลงทะเบียน 
 

            
       ภาพท่ี 7 :  ขอมูลของการอนุมัติเอกสาร ครั้งที่ 2 

 
 
        ภาพที่ 8 : ขอมูลของการชําระเงินคาลงทะเบียน 
 
6.  ทําการสรางแบบจําลองเพื่อจําลองสถานการณ
การลงทะเบียนของนักศึกษาซ่ึงมีรูปแบบ
ดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 : แบบจําลองการลงทะเบียน 
 

 เง่ือนไขในการรันโปรแกรมมีดังน้ี 
- ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลอยูภายใตชวง

ความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% 
- จํ านวนรอบการทําซ้ํ า ในการประมวลผล 

(Number of  Replication) ครั้งแรกเทากับ 3 รอบ 

- ความยาวในการประมวลผลแบบจําลอง
(Replication Length) เทากับ 480 นาที    (8 ช่ัวโมง) 
 



 

 

 

  การปอนคาทางสถิติใหกับแบบจําลอง  สามารถ
ปอนคาไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 : สัญลักษณทางสถิติที่ใชปอนใหกับโมดูล
       ตางๆ 

เวลาที่ใชในกระบวนการ 
สัญลักษณทางสถิติที่ปรากฏ 

ในแบบจําลอง(Expression) 

1. การเขาถึงการลงทะเบียน 9.5 + 6 * BETA(2.73, 2.43) 
2. การเขียนใบลงทะเบียน 11.5 + 5 * BETA(0.735, 1.3) 
3. การตรวจสอบการ
ลงทะเบียน 

Normal (5.53, 1.52) 

4. การอนุมัติการลงทะเบียน 

1 
Normal (0.253, 0.128) 

5. พิมพใบลงทะเบียน 1.5 + ERLA(4, 5) 
6. การอนุมัติการลงทะเบียน 

2 
Normal (0.253, 0.128) 

7. ชําระเงินลงทะเบียน Triangular (1.5, 4.06, 6.5) 

 

7.  ผลของการรันโปรแกรม  ปรากฏดังตารางตอไปนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 10 : แสดงจํานวนนักศึกษาที่อยูในระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 11 : แสดงเวลาที่นักศึกษาอยูในระบบ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 12 : จํานวนนักศึกษาที่ออกจากระบบ 
 
 

 
 

    ภาพที่ 13 : เปอรเซ็นตการทํางานของแตละหนวยงาน 



 

 

 
 

ภาพท่ี 14 : จํานวนคร้ังที่ถูกจอง(Seized) ในระบบ 
 

 
 

     ภาพท่ี 15 : จํานวนนักศึกษาแตละช้ันปที่ถูกนับใน
            ระบบ 

 

8.  ทําการสรุปผลการรันโปรแกรม Arena 
สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 2 : แสดงเปอรเซ็นตการทํางาน 

รายงาน 
ผลลัพธ 

(เปอรเซ็นต) 
เปอรเซ็นตการทํางานในแตละหนวยงาน  
- ฝายการเงิน 8.11 
- ฝายทะเบียน 97.3 
- นักศึกษา 99.25 
- อาจารยทีป่รึกษา 44.08 

ตารางท่ี 3 : เวลาเฉล่ียที่เกิดการรอคอยในระบบของ 

                      แตละกิจกรรม 
รายงาน ผลลัพธ 

เวลาเฉล่ียที่รอคอยในแตละหนวยงาน 

    - การอนุมัติของเอกสารลงทะเบยีน 0.001 นาที 

    - การชําระเงิน 0.00  นาที 

    - การพิมพใบลงทะเบียน 3.00   นาที * 

    - การอนุมัติใบลงทะเบียน 0.002 นาที 

    -  การตรวจเอกสารการลงทะเบียน 0.00   นาที 

    - การเขียนใบลงทะเบียน 0.23   นาที 

จํานวนคิวทีร่อในระบบ 

    - การอนุมัติของเอกสารลงทะเบยีน 0.004  คิว 

    - การชําระเงิน 0.00   คิว 

    - การพิมพใบลงทะเบียน 12.79  คิว * 

    - การอนุมัติใบลงทะเบียน 0.06    คิว 

    - การตรวจเอกสารการลงทะเบียน 0.00    คิว  

    - การเขียนใบลงทะเบียน 1.10    คิว  
 

 

 จากตารางการสรุปผลการรันโปรแกรม
สามารถอธิบายไดดังน้ีคือ เวลาเฉลี่ยที่รอคอยในแตละ
หนวยงาน  จะ เห็นได ว าสํ า นักงานทะเบี ยนและ
ประมวลผลจะมีเวลาที่นักศึกษาจะตองรอคอยมากที่สุด
โดยเฉลี่ยคือ  3.00   นาที จํานวนคิวที่รอในระบบ จะ
เห็นไดวา สํานักทะเบียนและประมวลผลน้ันจะมีคิวรอ
มากที่สุดคือ 12.79 คิว และเปอรเซ็นตการทํางานในแต
ละหนวยงาน จะเห็นไดวาหนวยงานที่มีเปอรเซ็นตการ
ทํางานมากที่สุดคือนักศึกษา คือ 99.25   เปอรเซ็นต แต
นักศึกษานั้นในระบบการจําลองสถานการณจะไม
สามารถควบคุมได ดังน้ันเปอรเซ็นตการทํางานที่มี
จํานวนรองลงมาคือสํานักงานทะเบียนและประมวลผล 
คือ 97.33 *เปอรเซ็นต 

 ดังน้ันจะเห็นไดวา เวลาและจํานวนคิวของ
สํานักงานทะเบียนและประมวลผลน้ันจะมีมากที่สุด 



 

 

และการทํางานจะไมมีเวลาวาง ซึ่งสังเกตจากเปอรเซ็นต
ของการทํางานที่สูงถึง 97.33 *เปอรเซ็นต และท่ี

นาสนใจคือ การแกไขปญหาเวลาและจํานวนคิวในการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาจะทําการแกไขปญหาอยางไร 

 
 
 

 

 
ภาพท่ี 16 : เปอรเซ็นตการทํางานของแตละหนวยงาน 

 
 

 

9. ทําการวิเคราะหกระบวนการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยใชคําส่ัง Process Analysis 
 

 
 

ภาพท่ี 17 : การรันโปรแกรม 
 



 

 

การวิเคราะห กระบวนการ สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 ตัวแปรที่ใชในการควบคุม (Controls) โดยทําการ
ควบคุมเฉพาะเครื่องพิมพ (Printer) และทําการปอนคา
ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 4 : การควบคุมตัวแปรในการรันโปรแกรม 
 

Casher Printer Teacher 
Num 
Reps 

Rep 
Length 

1.0000 1.0000 1.0000 5 8.0000 
1.0000 2.0000  1.0000 5 8.0000 
1.0000 3.0000 1.0000 5 8.0000 
1.0000 4.0000 1.0000 5 8.0000 
1.0000 5.0000 1.0000 5 8.0000 
1.0000 6.0000 1.0000 5 8.0000 

 

 ผลจากการควบคุมตัวแปรของตารางขางตน จะ
ไดผลของจํ านวนคิวในการตอบสนอง  (Responses) 
เน่ืองจากผูจัดทําสนใจการแกไขปญหาจํานวนคิวของ
สํานักงานทะเบียนและประมวลผล จะไดผลลัพธดังน้ี
  

ตารางท่ี 5 : ผลการรันโปรแกรม 
Casher Printer Reviews Applications 
0.000 1.954 0.000 
0.000 0.000  0.000 
0.000 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 
0.000 0.000 0.000 

     

 จากตารางจะสังเกตเห็นวาเมื่อทําการเพ่ิมจํานวน
เครื่องพิมพ(Printer) ในสํานักงานทะเบียนและประมวลผล
เปน 2 เครื่อง จะไมมีคิวอยูในระบบเลย แสดงวาเมื่อ
ผูบริหารหรือผูที่ตองการแกไขปญหาของการรอคิวในการ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาน้ันจําเปนจะตองทําการเพ่ิม
จํานวนเครื่องพิมพ(Printer)เปน 2 เครื่อง จึงไมเกิดคิวอยู

ในระบบ ทําใหระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา ทําได
รวดเร็วมากขึ้น 

 

10. การตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรม 
Arena กับสภาพการทํางานจริง 
 เมื่อผูจัดทําวิจัย ไดตรวจสอบกับสภาพการทํางาน

ในหนวยงานที่เปนแถวคอย คือหนวยงานสํานักงานและ
ประมวลผล  ปรากฏวาเกิดแถวคอยในจํานวนใกลเคียงกับ
การประมวลผลของโปรแกรมอารีนา แสดงวาการจําลอง
สถานการณมีความถูกตอง 
 

11. สรุป 
 การจําลองสถานการณการลงทะเบียนในครั้งน้ี 

ผูจัดทํามีความสนใจท่ีจะดูวาระบบการลงทะเบียนน้ัน
หนวยงานใดท่ีมีปญหาแถวคอยมากที่สุด ผลการจําลอง
ถานการณ จะพบว าหน วยงานสํ า นักทะ เบี ยนและ
ประมวลผลมีปญหาเรื่องแถวคอย ในการแกไขคือ ตองเพ่ิม
จํานวนเครื่องพิมพ(Printer) ที่เปน Resource อีกหน่ึงเคร่ือง 
เปนสองเครื่องจึงจะสามารถแกไขปญหาแถวคอยได 
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