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บทคัดยอ
บทความนีศ้ ึกษาปญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสามารถผลิต
ได ตามความตอ งการของลู กค า โดยการจั ด สมดุล ที่เ หมาะสมของสายการผลิ ตด ว ยการประยุก ตตั ว แบบทาง
คณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้น ไดแก การจัดสมดุลสายการผลิตที่พิจารณาเงื่อนไขพื้นฐาน การจัดสมดุ ลสายการผลิตที่
พิจารณาขอจํากัดในการผลิต และการจั ดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งวิธีการปจจุบันของโรงงาน
กรณีศึกษาและวิธีการทางฮิวริสติกส เชน วิธีเฮลจิสันและเบอรนี่ที่ปรับปรุง ไดถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบ และ
จากผลการทดลองเชิงคํานวณ แสดงใหเห็นวา แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรที่นําเสนอสามารถถูกนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาในสถานการณการผลิตจริงไดอยางเหมาะสม โดยมีคาประสิทธิภาพสายการผลิตเพิ่มขึ้นเปน 87%
สําหรับผลิตภัณฑ A และ 86% สําหรับผลิตภัณฑ B และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตเฉลี่ยเปน
90.43% ในกรณียอมใหมีการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน

ABSTRACT
This paper studied the improvement of line efficiency of electronic devices production
in order to meet demands. In many situations, the production line balancing is solved by
applying the developed mathematical models such as the basic line balancing, the line
balancing with restriction constraint, and the balanced lines considering merged resources. The
current method of case study and the reviewed heuristic as Modified Helgeson-Birnie were used
in the comparison. From the computational results, it can be shown that the proposed models
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can be applied for solving the real situations appropriately. The line efficiencies are increased to
become 87% of the product_A and 86% of the product_B. And, the averaged line efficiency can
be increased to 90.43% if the case of merged resources is allowed.
คําสําคัญ: สมดุลสายการผลิต การจําลองทางคณิตศาสตร การหาคาที่เหมาะสมที่สุด
การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
Keywords: Line balancing, Mathematical model, Optimization, Electronic devices production

บทนํา
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศโดยมีมูลคาสูงถึง 1.7 ลานลานบาท มีสัดสวนการ
สงออกรอยละ 23 ของการสงออกรวมของประเทศ (สภาอุตสาหกรรม, 2556) ซึ่งในปจจุบันอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการทั้งในและตางประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น จากมูลคานําเขาและ
สงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเนื่องจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันได
อยางไรก็ดี การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันยังคงประสบปญหาตางๆ เชน
ปญหาการผลิตไดไมทันตามเปาหมายหรือผลิตไดไมทันความตองการของลูกคา ซึ่ง อาจมีผลมาจากประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตต่ําจากสมดุลสายการผลิตที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเวลาการผลิตของแตละสถานีงานมีความ
แตกตางกันมาก บางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตนอย ในขณะที่บางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตมาก จากความ
แตกตางของเวลานี้ สงผลใหสถานีงานที่ใชรอบเวลาการผลิตมากเกิดปญหาคอขวด และมีงานคางอยูในระบบ
(Work in process : WIP) กองคอยกอนเขาในสถานีงานนี้เปนจํานวนมาก ในขณะที่สถานีงานที่ใชรอบเวลาการ
ผลิตนอยจะเกิดการวางงาน ทําใหไมเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรทั้งคน เครื่องจักร และอุปกรณ ดังนั้น การ
จัดสมดุลสายการผลิตที่เหมาะสม จึงควรไดรับการมุงเนนศึกษาเพื่อปรับเวลาของสถานีงานตางๆ ใหมีเวลาการผลิต
ที่ใกลเคียงกันภายใตอัตราความตองการของลูกคา และทําใหเกิดเวลาวางของสถานีงาน (Idle time) นอยทีส่ ุดดวย
การจัดสมดุลสายการผลิตประเภทตางๆ ไดรับความสนใจในการศึกษามาอยางตอเนื่อง อาทิเชน Wei
and Chao (2011) ไดนําเสนอการจัดสมดุลสายการผลิต (SALP-E) ซึ่งเปนการรวมกันของการจัดสมดุล
สายการผลิตประเภทที่ 1 และ 2 (SALBP-1, SALBP-2) นอกจากนี้ยังไดพัฒนาขั้นตอนวิธีแกปญหาสําหรับรูปแบบ
ที่ไดนําเสนอใหเขาใจงายขึ้น สามารถนําไปปฏิบัติในการจัดสมดุลสายการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และ
สามารถทําใหเวลาวางงานนอ ยที่สุด ดวย อยางไรก็ดี วิธีการจัดสมดุลสายการผลิตที่ เหมาะสม ขึ้นอยู กับการ
ดําเนินการของแตละอุตสาหกรรมอีกดวย ตัวอยางเชน สุทธินันท และลภัสรดา (2556) ไดนําเสนอการจัดสมดุล
สายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธีการทางฮิวริสติกส 3 วิธี ไดแก วิธีการเกณฑเวลามากสุด วิธีการเกณฑ
เวลานอยสุด วิธีการเฮลจิสันและเบอรนี่ (Helgeson-Birnie) และวิธีเฮลจิสันและเบอรนี่ที่ถูกปรับปรุง (Modified
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Helgeson-Birnie) ซึ่งเปนวิธกี ารฮิวริสติกสที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจาก
เดิม 47% เปน 83%
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมรถยนต บรรหาญ และณิชกุล (2554) ไดนําเสนอเทคนิคการจัดสมดุล
สายการผลิตโดยผสมผสานขอดีระหวางเทคนิคเรียงน้ําหนักตําแหนงและเทคนิคคอมโซล (COMSOL technique)
ซึ่งสามารถจัดสมดุลสายการผลิตไดประสิทธิภาพสูงจากเดิม 87.67% เปน 92.76% หลังจาก เพ็ญทิพย และวิสุทธิ์
(2556) ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตแชสซี (Chassis) ในบริษัทกรณีศึกษาแหงหนึ่งโดยใชวิธีการ
ทางฮิวริสติกส ไดแก วิธีเกณฑเวลายาวที่สุด วิธีเกณฑเวลาสั้นที่สุด และวิธีเกณฑน้ําหนักตําแหนง จากการวิเคราะห
พบวา การจัดสมดุลการผลิตโดยใชวิธีเกณฑน้ําหนักตําแหนงใหผลดีที่สุ ด โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
สายการผลิตจาก 50.03% เปน 87.27%
งานวิจัยของ ภาณุภัณฑ (2556) แสดงใหเห็นวา วิธีการดิฟเฟอรเรนเชียลเอฟโวลูชั่น (Differential
evolution: DE) สามารถใชในการเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบเย็บในโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่มี
ผลิตภัณฑชนิดเดียวได โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบจาก 65.39% เปน 95.58% ในขณะที่
นุชสรา และปรีชา (2555) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดสมดุลสายการประกอบในโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โปรแกรมดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นโดยใชฮิวริสติกส 4 วิธีการใน
การแก ป ญ หา ซึ่ ง จากผลการทดลองแสดงให เ ห็ น ว า วิ ธี ก ารที่ นํ า เสนอสามารถทํ า ให ค า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สายการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 55.48% เปน 78.60%
ถึ ง แม ว า วิ ธี ก ารทางฮิ ว ริ ส ติ ก ส จ ะได รั บ ความนิ ย มในการแก ป ญ หาทางการหาค า ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
(Optimization problems) แตโดยสวนใหญ ผลจากวิธีการดังกลาวไมอาจยืนยันวาเปนแนวทางแกปญหาที่ดีที่สุด
ในขณะที่ วิธีการที่ใหผ ลของคําตอบเหมาะสมที่สุด (Optimal solution) คื อ การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร (Mathematical models) ซึ่งจากการทบทวนและการแบงประเภทปญหาการจัดสมดุลสายการ
ประกอบของ Boysen et al. (2007) แสดงใหเห็นวา มีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่มุงเนนศึกษาและพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร อาทิเชน การโปรแกรมจํานวนเต็มฐานสอง (Binary integer-programming) สําหรับ
การจัดสมดุลสายการประกอบที่เปนแบบขนาน (Parallel assembly lines) ซึ่งมีมากกวาสองสายการประกอบ
ผลิตภัณฑที่แตกตางกันวางขนานกันและมีบางสถานีงานที่สามารถใชทรัพยากรในการผลิตรวมกันได (Gokcen et
al., 2006) การโปรแกรมจํานวนเต็มฐานสองสําหรับการจัดสมดุลสายการประกอบเชิงผสมผลิตภัณฑ (Mixedmodel assembly line balancing) (Gokcen and Erel, 1998) และการแกปญหาการจัดสมดุลสายการผลิต
ลักษณะตัวยู (U-line balancing) ที่มีหลายเกณฑการตัดสินใจ (Multi-criteria) ดวยการโปรแกรมจํานวนเต็ม
(Integer programming) (Gokcen and Agpak, 2006) นอกจากนี้ Essafi et al. (2010) ยังไดนําเสนอการ
โปรแกรมจํานวนเต็มเชิงผสม (Mixed-integer programming) สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตที่มีความยืดหยุน
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยมีสมการเปาหมายเพื่อทําใหจํานวนเครื่องจักรที่ใช
ทั้งหมดมีคานอยที่สุด (Minimizing total number of machines) ซึ่งสงผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สายการผลิตใหดีขึ้น
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จากการทบทวนงานวิจัยทีก่ ลาวมาแลวขางตน พบวา การลดจํานวนสถานีงานหรือเครื่องจักรใหนอยที่สุด
เปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต โดยการคํานวณประสิทธิภาพสายการผลิตเชนดัง
สมการที่ (1) ซึ่งถูกใชเปนตัววัดผลที่ไดจากการจัดสมดุลดวยวิธีการตางๆ

 i 1 ti 100
E
n

m  Ct

(1)

โดยที่ E คือ เปอรเซ็นตประสิทธิภาพสายการผลิต ซึ่งไดมาจากผลรวมของงานยอย ( ti ) ทั้งหมด หาร
ดวยจํานวนสถานีงาน (m) ซึ่งคูณกับรอบเวลาการผลิต (Ct) และสุดทาย คาที่ไดจะถูกแปลงเปนเปอรเซ็นต
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการแกปญหาในสายการผลิตตามที่ไดกลาวไวโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอจากงานของ สุทธินันท และลภัสรดา (2556) ดวยการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร
หลากหลายรู ปแบบที่มีสมการเปาหมายในการทํ าใหจํ านวนสถานี งานมี คานอ ยที่สุด เพื่อ การแกไขป ญหาที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถใหคําตอบที่ดีที่สุดในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสามารถนํา
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรนี้ไปประยุกตกับสถานการณการผลิตจริงได

วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในบทความนี้ ประกอบดวย 1) การศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณควบคุมไฟฟา
อัตโนมัติในอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 2) การออกแบบการจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาในกรณีศึกษา 3) การ
จัดสมดุลสายการผลิตที่มีขอจํากัดการผลิต และ 4) การจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. การศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ
งานวิจัยนี้มุงเนนศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณควบคุมไฟฟาอัตโนมัติจากโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธานี โดยผลิตภัณฑทั้งหมด 2 รุนที่ไดทําการศึกษา ไดแก ผลิตภัณฑรุน A และ B ซึ่งประกอบดวยงานยอย
ทั้งหมดจํานวน 45 และ 44 งานยอยตามลําดับ รวมทั้งถูกผลิตดวยสถานีงานจํานวนสถานีงาน 26 และ 25 สถานี
สําหรับผลิตภัณฑทั้ง 2 รุนตามลําดับ เวลาการทํางานตอวันแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก 4 ชั่วโมงสําหรับชวงเชา 5
ชั่วโมงสําหรับชวงบาย และ 3 ชั่วโมงสําหรับชวงนอกเวลา (OT) รวมเปนเวลาการทํางานทั้งหมด 12 ชั่วโมงตอวัน
ซึ่งในปจจุบันสามารถผลิตไดเพียง 3,313 ชิ้นตอวัน ในขณะที่เปาหมายในการผลิต คือ 4,200 ชิ้นตอวัน ซึ่งทําให
รอบเวลาการผลิตที่ตองการ คือ 10.23 วินาที การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑทั้ง 2 รุนตองอยูภายใตเงื่อนไขของ
ความสัมพันธลําดับงานกอนหลัง (ดังรูปที่ 1 และ 2) และเวลามาตรฐาน (ดังตารางที่ 1) ซึ่งไดรับการศึกษาเวลา
และการทํางานมาแลวเปนอยางดี โดยเฉพาะการลดความสูญเปลาดวยหลักการกําจัด การรวม การจัดใหม และ
การทําใหงาย (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify: ECRS) จากงานวิจัยของ สุทธินันท และ
ลภัสรดา (2556) ในการปรับปรุงเวลาการทํางานของแตละงานยอย

งานวิจัย
ตารางที่ 1
สถานีงานที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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เวลามาตรฐานตองานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑรุน A และ B
ลําดับงาน
ยอย

เวลา
มาตรฐาน
ของงาน
(sec)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

8.43
3.95
4.57
3.49
3.38
5.68
3.39
4.67
4.59
3.38
4.49
2.21
2.32
2.28
3.2
1.37
3.09
1.38
2.47
1.41
2.8
1.65
4.34

เวลา
มาตรฐาน
ของสถานี
งาน (sec)
12.38

ลําดับงาน
ยอย

เวลา
มาตรฐาน
ของงาน
(sec)

25

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

4.15
2.86
1.74
1.12
3.45
1.55
3.4
4.41
10.23
2.82
3.53
1.24
2.26
3.36
3.42
3.46
3.45
4.61
3.12
3.43
3.55

26*

45

3.5

สถานีงานที่

13
14

8.06
9.06
3.39

15
16
17

9.26
18
7.87
19
6.81
20
4.57
4.47
3.88
4.45
4.34

21
22
23
24

เวลา
มาตรฐาน
ของสถานี
งาน
(sec)
4.15
4.6
1.12
5
7.81
13.04
4.76
9.04
3.46
3.45
4.61
6.56
3.55
3.5

หมายเหตุ * คือ สถานีงานที่มีการดําเนินการเฉพาะผลิตภัณฑ A เทานั้น

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นเวลามาตรฐานตองานยอยแตละงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑทั้ง 2 รุน
โดยผลิตภัณฑ A มี 45 งานยอย 26 สถานีงาน ในขณะที่ผลิตภัณฑ B มี 44 งานยอย 25 สถานีงาน ซึ่งแตละสถานี
งานมีพนักงาน 1 คนปฏิบัติงาน
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รูปที่ 1 แผนผังลําดับขั้นตอนงานกอน-หลัง ของผลิตภัณฑ A

รูปที่ 2 แผนผังลําดับขั้นตอนงานกอน-หลัง ของผลิตภัณฑ B
2. การออกแบบการจําลองทางคณิตศาสตร
จากปญหากรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ ถือเปนหนึ่งในปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุด (Optimization
problem) ซึ่งสามารถใชวิธีการจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical modeling) ในการแกปญหาเพื่อการจัด
สมดุลสายการผลิตใหมีประสิทธิภาพสายการผลิตสูงสุดจากจํานวนสถานีงานทีน่ อยที่สุด ซึ่งจากลักษณะของปญหา
ที่กลาวมาเบื้องตนสามารถกําหนดตัวแปรและเครื่องหมายตางๆ ในแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดดังนี้
สัญญาลักษณ (Notation)
i
: ดัชนีของงานยอย (i = 1, 2, …, n)
j
: ดัชนีของสถานีงาน (j = 1, 2, …, m)
k
: ดัชนีของงานยอยที่ตามหลังดัชนีงานยอย i (k = i+1; k ≤ n )
n
: จํานวนของงานยอยทั้งหมด
m
: จํานวนสถานีงานที่คาดหวัง
ti
: เวลาการทํางานของงานยอยที่ i
Ct
: รอบเวลาการผลิต (มีคามากกวาหรือเทากับ 0)
pre
: เซตลําดับความสัมพันธกอน-หลังของแตละงานยอย
(Precedence diagram)

งานวิจัย
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ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables)
xij
: มีคาเปน 1 เมื่องานยอยที่ i ถูกจัดอยูในสถานีงาน j; มีคาเปน 0
ในกรณีอื่นๆ
*
m
: จํานวนสถานีงานที่นอยที่สุด
แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical model)
(2)
Minimize Z  m *
Such that

 j 1 xij  1 ; i  1, 2,..., n
n
 i 1ti ( xij )  Ct ; j  1, 2,..., m
m
m
 j 1 j( xij )   j 1 j( xkj ) ; i, k  pre

(3)

j ( xij )  m * ; i, j

(6)
(7)
(8)

m

m*  m
xij  0,1 ; i, j

(4)
(5)

การจําลองทางคณิตศาสตรในงานวิจัยนี้ มุงเนนการจัดสมดุลสายการผลิตในรูปแบบของการโปรแกรมเชิง
เสนจํานวนเต็มแบบผสม (Mixed integer linear programming) ซึ่งมีสมการเปาหมาย (Objective function)
ในการหาจํานวนสถานีงานนอยที่สดุ ดังสมการที่ (2) ที่ทําใหประสิทธิภาพสายการผลิตสูงสุด ภายใตเงื่อนไขทั้งหมด
6 ขอจํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมการที่ (3) เปนการกําหนดเงื่อนไขของการจัดงานยอยเขาสถานีงานโดยที่งาน
ยอยแตละงานนั้นสามารถจัดเขาในสถานีงานไดเพียง 1 สถานีงานเทานั้น ในขณะที่สมการที่ (4) แสดงขอจํากัดที่วา
ผลรวมเวลาของงานยอยที่ถูกจัดเขาไปในแตละสถานีงาน ตองไมเกินรอบเวลาการผลิต สมการที่ (5) ทําใหแนใจวา
การจัดงานยอยเขาสถานีงานแตละสถานีเปนไปตามลําดับความสัมพันธกอน-หลัง สมการที่ (6) และ (7) เปนการ
กําหนดจํานวนสถานีงานที่นอยที่สุดที่ไดจากการสมดุลสายการผลิต ซึ่งจํานวนสถานีงานที่นอยที่สุด (m*) ตองไม
เกินจํานวนสถานีงานที่สามารถใชประโยชนได (m) สุดทายสมการที่ (8) เปนขอจํากัดที่ใชในการกําหนดคาของตัว
แปรตัดสินใจสําหรับการจําลองปญหานี้
3. การจัดสมดุลสายการผลิตที่มีขอจํากัดในการผลิต
แบบจําลองทางคณิตศาสตรที่นําเสนอในเบื้องต นสามารถถูกนํามาใชในการจัดสมดุลสายการผลิตใน
อุตสาหกรรมกรณีศึกษาทีม่ ีการพิจารณาเงือ่ นไขพื้นฐาน อยางไรก็ดี สถานการณการผลิตในปจจุบันมีความซับซอน
มากขึ้น เชน ลักษณะเฉพาะของฝมือแรงงานและเครื่องมืออุปกรณที่จํากัด สงผลทําใหความสามารถในการทํางาน
ของบางสถานีงานมีลักษณะเฉพาะตอการปฏิบัติงานสําหรับบางงานยอยเทานั้น
ดังนั้น การจําลองทางคณิตศาสตรพื้นฐานเบื้องตน จึงตองไดรับการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอ
สถานการณในปจจุบันมากขึ้นดวยการจําลองทางคณิตศาสตรที่มีการพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขขอจํากัดในการผลิต โดย
ใชสมการที่ (9) และ (10) แทนที่สมการที่ (4) พรอมทั้งกําหนดให nj เปนเซตของงานยอยที่เปนไปไดสําหรับสถานี
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งานที่ j (nj  n) ดังนั้น เงื่อนไขที่เพิ่มเขาไปใหมนี้เปนการทําใหแนใจวาการจัดงานยอยใหกับบางสถานีงานจะอยู
ภายใตขอบเขตของเซต nj เทานั้น และตัวแปร xij จะถูกกําหนดใหเปน 0 เมื่องานยอยนั้นๆ ไมไดเปนสมาชิกของ
เซต nj
(9)
 ti ( xij )  Ct ; j  1, 2,..., m
in j

xij  0 ; j  1, 2,..., m ; i  n j

(10)

4. การจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม
ในอุตสาหกรรมกรณีศึกษา การผลิตผลิตภัณฑทั้ง 2 รุนทีพ่ ิจารณาในงานวิจัยนี้ มีการดําเนินกิจกรรมการ
ผลิตไปตามสถานีงานตางๆโดยแยกออกเปนสายการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละรุนโดยไมมีการปะปนกัน อยางไรก็
ตาม จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน แสดงให เห็นวา การผลิตในสายการผลิตของทั้งสองผลิตภัณฑมีลักษณะที่
คลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บางสถานีงานถูกกําหนดใหปฏิบัติงานยอยในลักษณะเดียวกัน ซึ่งทําให
ทรัพยากร (Resources) ตางๆ ตองถูกจัดไวสําหรับสายการผลิตทั้งสองสายการผลิต ดังนั้น เพื่อไมใหทรัพยากร
บางอยางถูกใชอยางเปลาประโยชน เชน การทําใหเกิดเวลารอคอยมากเกินไป ดังนั้น การผลิตในลักษณะขนานที่
สามารถใชทรัพยากรบางอยางรวมกันสําหรับสถานีงานที่สามารถรวมกันได จะชวยใหการดําเนินการผลิตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตองอาศัยการจัดสมดุลที่เหมาะสมตอการผลิตแบบทรัพยากรรวมที่บางสถานีงาน
สามารถผลิตผลิตภัณฑไดทั้ง 2 รุน โดยมุงเนนใหประสิทธิภาพของทั้งสองสายการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถเขียน
สมการเงื่อนไขการทํางานแบบทรัพยากรรวมได โดยการแทนสมการที่ (3) ในแบบจําลองพื้นฐานดวยสมการที่ (11)
(12) และ (13) ดังนี้
m'
(11)
 j 1 xij  1 ; i  1, 2,..., n '

 j m '1 xij  1
m ''

xij  xlj

เมื่อกําหนดให
n′
n″
m′
m″
merge

; i  n ' 1, n ' 2,..., n ' n ''

; j  merge; i  1, 2,..., n '; l  n ' 1, n ' 2,..., n ' n ''

(12)
(13)

: จํานวนงานยอยของผลิตภัณฑรุน A
: จํานวนงานยอยของผลิตภัณฑรุน B
: จํานวนสถานีงานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุน A
: จํานวนสถานีงานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุน B
: เซตของสถานีงานทีส่ ามารถใชสําหรับงานยอยของผลิตภัณฑทั้ง 2 รุน

ผลการวิจัย
จากการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหวางวิธีการทางคณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ วิธีปฏิบัติใน
ปจจุบัน (Current practice) และวิธีเฮลจิสันและเบอรนี่ที่ถูกปรับปรุง (Modified Helgeson-Birnie) จากงานวิจัย
ของ สุ ท ธิ นั น ท และลภั ส รดา (2556) ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารทางฮิ ว ริ ส ติ ก ส ที่ ดี วิ ธี ห นึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า รู ป แบบทาง

งานวิจัย
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คณิตศาสตรที่พิจารณาเงื่อนไขพื้นฐานสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการจัดสมดุลสายการผลิต
ผลิตภัณฑทั้งสองรุน
ตารางที่ 2
ผลิตภัณฑรุน
A
B

ผลการเปรียบเทียบการจัดสมดุลสายการผลิตที่พิจารณาเงื่อนไขพื้นฐาน
Current Practice
จํานวน
ประสิทธิภาพ
สถานีงาน
สายการผลิต
26
47%
25
42%

Modified Helgeson-Birnie
จํานวน
ประสิทธิภาพ
สถานีงาน
สายการผลิต
18
83%
19
84%

Mathematical Model
จํานวน
ประสิทธิภาพ
สถานีงาน
สายการผลิต
17
87%
18
86%

ผลการคํานวณในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา การผลิตผลิตภัณฑ A สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต
จากเดิม 47% เปน 87% และสามารถลดจํานวนสถานีงานลงจากเดิม 26 สถานี เปน 17 สถานี ในขณะที่
ผลิตภัณฑ B สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากเดิม 42% เปน 86% และสามารถลดจํานวนสถานีงานลง
จากเดิม 25 สถานี เปน 18 สถานี โดยการประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดสมดุลสายการผลิตทั้ง
2 ผลิตภัณฑ
ตารางที่ 3
ผลิตภัณฑรุน
A
B

ผลสรุปการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อพิจารณาขอจํากัดในการผลิต
จํานวนสถานีงาน
18
19

ประสิทธิภาพสายการผลิต
83%
85%

การจัดสมดุลสายการผลิตในบางสถานการณ บางสถานีงานสามารถทํางานยอยไดเพียงบางงานเทานั้น
เนื่องจากความไมพอเพียงของอุปกรณเครื่องมือ อาทิเชน สถานีงานที่ 2, 4, 5, 6, 7, และ 11 เปนตน ดังนั้น การ
ประยุ ก ต ใ ช แ บบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร จึ ง ควรพิ จ ารณาข อ จํ า กั ด ในการผลิ ต (Restriction condition)
ประกอบดวย ซึ่งตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อพิจารณาขอจํากัดในการผลิต โดย
ผลิตภัณฑรุน A มีประสิทธิภาพสายการผลิตเทากับ 83.09% ดวยจํานวน 18 สถานีงาน และผลิตภัณฑรุน B มี
ประสิทธิภาพสายการผลิตเทากับ 85.56% ดวยจํานวน 19 สถานีงาน
อยางไรก็ดี ในสถานการณการผลิตจริงสําหรับผลิตภัณฑทั้งสองรุน บางสถานีงานสามารถนํามารวมกัน
(Merge) โดยการใชทรัพยากรรวมกันได กลาวคือ บางสถานีงานในสายการผลิตผลิตภัณฑรุน A และบางสถานีงาน
ในสายการผลิตผลิตภัณฑรุน B ที่มีความสามารถในการผลิตสูง (High capacity) และมีลักษณะการผลิตเหมือนกัน
สามารถถูกรวมกันและถูกใชในการปฏิบัติงานยอยรวมกัน ดังนั้น การประยุกตใชรูปแบบทางคณิตศาสตรในลําดับ
ถัดมา คือ การจัดสมดุลสายการผลิตที่ยอมใหการผลิตผลิตภัณฑทั้งสองรุนสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดในบาง
สถานีงาน
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ผลสรุปการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันได

ครั้งที่

จํานวนสถานีงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

35
34
35
35
35
36
35
38
35
35
35.3

ประสิทธิภาพสายการผลิต
Product A & Product B
89.54%
90.32%
90.78%
91.42%
89.78%
90.45%
90.78%
91.22%
89.43%
90.58%
90.43%

ผลการจัดสมดุลสายการผลิต เมื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันได ที่แสดงในตารางที่ 4 มาจากการ
ประยุกตใชรูปแบบทางคณิตศาสตรคํานวณคําตอบโดยใชเวลาในการผลิตที่แตกตางกันทั้งหมด 10 วัน วันละชุด
ขอมูล ซึ่งผลลัพธที่ได คือ ผลิตภัณฑรุน A และผลิตภัณฑรุน B มีประสิทธิภาพของสายการผลิตรวมโดยเฉลี่ ย
เทากับ 90.43% มีจํานวนสถานีงานเฉลี่ยเทากับ 35 สถานี (หรืออาจกลาวไดวา 17.5 สถานีงานตอรุนผลิตภัณฑ)

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผลิตภัณฑรนุ A
และ B โดยไดมุงเนนการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตในสถานการณตางๆ
ไดแก การจัดสมดุลสายการผลิตที่พิจารณาเงื่อนไขพื้นฐาน การจัดสมดุลสายการผลิตที่พิจารณาขอจํากัดในการ
ผลิต และการจัดสมดุล 2 สายการผลิตที่สามารถใชทรัพยากรรวมกันได ซึ่งจากผลการทดลองเชิงคํานวณ แสดงให
เห็ น ว า แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ส ามารถถู ก นํ า มาประยุ ก ต แ ละปรั บ ใช ไ ด อ ย า งดี สํ า หรั บ การจั ด สมดุ ล
สายการผลิตในสถานการณตางๆ ซึ่งคําตอบที่ไดเปนคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ประสิทธิภาพสายการผลิตจาก
ทุกรูปแบบจึงใหคําตอบที่มีประสิทธิภาพสายการผลิตดีกวาวิธีการปจจุบันและวิธีการทางฮิวริสติกส
มากกว า นั้ น ในการจั ด สมดุ ล สายการผลิ ต ที่ พิ จ ารณาเพี ย งเงื่ อ นไขพื้ น ฐานอาจให ค า ประสิ ท ธิ ภ าพ
สายการผลิตที่ดีที่สุด แตในบางสถานการณของการดําเนินการผลิตอาจไมราบลื่นดวยเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ
ดังนั้น การจัดสมดุลสายการผลิตที่ตองพิจารณาขอจํากัดในการผลิตประกอบดวยจึงมีความนาสนใจและมีความ
เหมาะสมมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น 2 สายการผลิตที่ดําเนินการผลิตขนานกัน ซึ่งอาจมีบางสถานีงานที่มีความคลายคลึง
กันและมีความสามารถในการผลิตสูง ก็สามารถจัดสมดุลทั้ง 2 สายการผลิตโดยการใชทรัพยากรในการผลิตรวมกัน
ได ดังเชน การประยุกตใชการจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งจะ

งานวิจัย
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ชวยใหประสิทธิภาพสายการผลิตโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งชวยใหสามารถใชประโยชนจากสถานีงานไดเต็ ม
ประสิทธิภาพอีกดวย
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