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บทคัดยอ
บทความน้ีศึกษาปญหาการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหสามารถผลิต

ไดตามความตองการของลูกคา โดยการจัดสมดุลท่ีเหมาะสมของสายการผลิตดวยการประยุกตตัวแบบทาง
คณิตศาสตรท่ีพัฒนาข้ึน ไดแก การจัดสมดุลสายการผลิตท่ีพิจารณาเง่ือนไขพ้ืนฐาน การจัดสมดุลสายการผลิตท่ี
พิจารณาขอจํากัดในการผลิต และการจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งวิธีการปจจุบันของโรงงาน
กรณีศึกษาและวิธีการทางฮิวริสติกส เชน วิธีเฮลจิสันและเบอรน่ีท่ีปรับปรุง ไดถูกนํามาใชในการเปรียบเทียบ และ
จากผลการทดลองเชิงคํานวณ แสดงใหเห็นวา แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรท่ีนําเสนอสามารถถูกนําไปประยุกตใชใน
การแกปญหาในสถานการณการผลิตจริงไดอยางเหมาะสม โดยมีคาประสิทธิภาพสายการผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 87%
สําหรับผลิตภัณฑ A และ 86% สําหรับผลิตภัณฑ B และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตเฉลี่ยเปน
90.43% ในกรณยีอมใหมีการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน

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 การหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด
การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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บทนํา
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดใหแกประเทศโดยมีมูลคาสูงถึง 1.7 ลานลานบาท มีสัดสวนการ
สงออกรอยละ 23 ของการสงออกรวมของประเทศ (สภาอุตสาหกรรม, 2556) ซึ่งในปจจุบันอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความตองการท้ังในและตางประเทศท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จากมูลคานําเขาและ
สงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภายใตสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเริ่มมีความรุนแรงมากข้ึน
ดังน้ัน การปรับปรุงกระบวนการผลิตอยางตอเน่ืองจึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันได
อยางไรก็ดี การจัดการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันยังคงประสบปญหาตางๆ เชน
ปญหาการผลิตไดไมทันตามเปาหมายหรือผลิตไดไมทันความตองการของลูกคา ซึ่งอาจมีผลมาจากประสิทธิภาพ
ของสายการผลิตต่ําจากสมดุลสายการผลิตท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากเวลาการผลิตของแตละสถานีงานมีความ
แตกตางกันมาก บางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตนอย ในขณะท่ีบางสถานีงานมีรอบเวลาการผลิตมาก จากความ
แตกตางของเวลาน้ี สงผลใหสถานีงานท่ีใชรอบเวลาการผลิตมากเกิดปญหาคอขวด และมีงานคางอยูในระบบ
(Work in process : WIP) กองคอยกอนเขาในสถานีงานน้ีเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีสถานีงานท่ีใชรอบเวลาการ
ผลิตนอยจะเกิดการวางงาน ทําใหไมเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากรท้ังคน เครื่องจักร และอุปกรณ ดังน้ัน การ
จัดสมดุลสายการผลิตท่ีเหมาะสม จึงควรไดรับการมุงเนนศึกษาเพ่ือปรับเวลาของสถานีงานตางๆ ใหมีเวลาการผลิต
ท่ีใกลเคียงกันภายใตอัตราความตองการของลูกคา และทําใหเกิดเวลาวางของสถานีงาน (Idle time) นอยท่ีสุดดวย

การจัดสมดุลสายการผลิตประเภทตางๆ ไดรับความสนใจในการศึกษามาอยางตอเน่ือง อาทิเชน Wei
and Chao (2011) ไดนําเสนอการจัดสมดุลสายการผลิต (SALP-E) ซึ่งเปนการรวมกันของการจัดสมดุล
สายการผลิตประเภทท่ี 1 และ 2 (SALBP-1, SALBP-2) นอกจากน้ียังไดพัฒนาข้ันตอนวิธีแกปญหาสําหรับรูปแบบ
ท่ีไดนําเสนอใหเขาใจงายข้ึน สามารถนําไปปฏิบัติในการจัดสมดุลสายการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด และ
สามารถทําใหเวลาวางงานนอยท่ีสุดดวย อยางไรก็ดี วิธีการจัดสมดุลสายการผลิตท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูกับการ
ดําเนินการของแตละอุตสาหกรรมอีกดวย ตัวอยางเชน สุทธินันท และลภัสรดา (2556) ไดนําเสนอการจัดสมดุล
สายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส โดยใชวิธีการทางฮิวริสติกส 3 วิธี ไดแก วิธีการเกณฑเวลามากสุด วิธีการเกณฑ
เวลานอยสุด วิธีการเฮลจิสันและเบอรน่ี (Helgeson-Birnie) และวิธีเฮลจิสันและเบอรน่ีท่ีถูกปรับปรุง (Modified
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Helgeson-Birnie) ซึ่งเปนวิธีการฮิวริสติกสท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตจาก
เดิม 47% เปน 83%

สําหรับกลุมอุตสาหกรรมรถยนต บรรหาญ และณิชกุล (2554) ไดนําเสนอเทคนิคการจัดสมดุล
สายการผลิตโดยผสมผสานขอดีระหวางเทคนิคเรียงนํ้าหนักตําแหนงและเทคนิคคอมโซล (COMSOL technique)
ซึ่งสามารถจัดสมดุลสายการผลิตไดประสิทธิภาพสูงจากเดิม 87.67% เปน 92.76% หลังจาก เพ็ญทิพย และวิสุทธ์ิ
(2556) ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตแชสซี (Chassis) ในบริษัทกรณีศึกษาแหงหน่ึงโดยใชวิธีการ
ทางฮิวริสติกส ไดแก วิธีเกณฑเวลายาวท่ีสุด วิธีเกณฑเวลาสั้นท่ีสุด และวิธีเกณฑนํ้าหนักตําแหนง จากการวิเคราะห
พบวา การจัดสมดุลการผลิตโดยใชวิธีเกณฑนํ้าหนักตําแหนงใหผลดีท่ีสุด โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
สายการผลิตจาก 50.03% เปน 87.27%

งานวิจัยของ ภาณุภัณฑ (2556) แสดงใหเห็นวา วิธีการดิฟเฟอรเรนเชียลเอฟโวลูช่ัน (Differential
evolution: DE) สามารถใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการประกอบเย็บในโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปท่ีมี
ผลิตภัณฑชนิดเดียวได โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสายการประกอบจาก 65.39% เปน 95.58% ในขณะท่ี
นุชสรา และปรีชา (2555) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดสมดุลสายการประกอบในโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปแหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี โปรแกรมดังกลาวถูกพัฒนาข้ึนโดยใชฮิวริสติกส 4 วิธีการใน
การแกปญหา ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา วิธีการท่ีนําเสนอสามารถทําใหคาประสิทธิภาพของ
สายการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 55.48% เปน 78.60%

ถึงแมวาวิธีการทางฮิวริสติกสจะไดรับความนิยมในการแกปญหาทางการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด
(Optimization problems) แตโดยสวนใหญ ผลจากวิธีการดังกลาวไมอาจยืนยันวาเปนแนวทางแกปญหาท่ีดีท่ีสุด
ในขณะท่ี วิธีการท่ีใหผลของคําตอบเหมาะสมท่ีสุด (Optimal solution) คือ การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร (Mathematical models) ซึ่งจากการทบทวนและการแบงประเภทปญหาการจัดสมดุลสายการ
ประกอบของ Boysen et al. (2007) แสดงใหเห็นวา มีงานวิจัยจํานวนไมนอยท่ีมุงเนนศึกษาและพัฒนา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร อาทิเชน การโปรแกรมจํานวนเต็มฐานสอง (Binary integer-programming) สําหรับ
การจัดสมดุลสายการประกอบท่ีเปนแบบขนาน (Parallel assembly lines) ซึ่งมีมากกวาสองสายการประกอบ
ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันวางขนานกันและมีบางสถานีงานท่ีสามารถใชทรัพยากรในการผลิตรวมกันได (Gokcen et
al., 2006) การโปรแกรมจํานวนเต็มฐานสองสําหรับการจัดสมดุลสายการประกอบเชิงผสมผลิตภัณฑ (Mixed-
model assembly line balancing) (Gokcen and Erel, 1998) และการแกปญหาการจัดสมดุลสายการผลิต
ลักษณะตัวยู (U-line balancing) ท่ีมีหลายเกณฑการตัดสินใจ (Multi-criteria) ดวยการโปรแกรมจํานวนเต็ม
(Integer programming) (Gokcen and Agpak, 2006) นอกจากน้ี Essafi et al. (2010) ยังไดนําเสนอการ
โปรแกรมจํานวนเต็มเชิงผสม (Mixed-integer programming) สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตท่ีมีความยืดหยุน
ซึ่งประกอบดวยเครื่องจักรอัตโนมัติท่ีมีลักษณะเหมือนกัน โดยมีสมการเปาหมายเพ่ือทําใหจํานวนเครื่องจักรท่ีใช
ท้ังหมดมีคานอยท่ีสุด (Minimizing total number of machines) ซึ่งสงผลตอการปรับปรุงประสิทธิภาพ
สายการผลิตใหดีข้ึน
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จากการทบทวนงานวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน พบวา การลดจํานวนสถานีงานหรือเครื่องจักรใหนอยท่ีสุด
เปนวิธีการหน่ึงท่ีสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต โดยการคํานวณประสิทธิภาพสายการผลิตเชนดัง
สมการท่ี (1) ซึ่งถูกใชเปนตัววัดผลท่ีไดจากการจัดสมดุลดวยวิธีการตางๆ

1 100

n
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t
E

m Ct
 

 (1)

โดยท่ี E คือ เปอรเซ็นตประสิทธิภาพสายการผลิต ซึ่งไดมาจากผลรวมของงานยอย ( it ) ท้ังหมด หาร
ดวยจํานวนสถานีงาน (m) ซึ่งคูณกับรอบเวลาการผลิต (Ct) และสุดทาย คาท่ีไดจะถูกแปลงเปนเปอรเซ็นต

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนการแกปญหาในสายการผลิตตามท่ีไดกลาวไวโดยการจัดสมดุลสายการผลิต
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตอจากงานของ สุทธินันท และลภัสรดา (2556) ดวยการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร
หลากหลายรูปแบบท่ีมีสมการเปาหมายในการทําใหจํานวนสถานีงานมีคานอยท่ีสุด เพ่ือการแกไขปญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถใหคําตอบท่ีดีท่ีสุดในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสามารถนํา
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรน้ีไปประยุกตกับสถานการณการผลิตจริงได

วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในบทความน้ี ประกอบดวย 1) การศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณควบคุมไฟฟา

อัตโนมัติในอุตสาหกรรมกรณีศึกษา 2) การออกแบบการจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาในกรณีศึกษา 3) การ
จัดสมดุลสายการผลิตท่ีมีขอจํากัดการผลิต และ 4) การจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี
1. การศึกษากระบวนการผลติอุปกรณควบคุมไฟฟาอัตโนมัติ

งานวิจัยน้ีมุงเนนศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณควบคุมไฟฟาอัตโนมัติจากโรงงานแหงหน่ึงในจังหวัด
ปทุมธานี โดยผลิตภัณฑท้ังหมด 2 รุนท่ีไดทําการศึกษา ไดแก ผลิตภัณฑรุน A และ B ซึ่งประกอบดวยงานยอย
ท้ังหมดจํานวน 45 และ 44 งานยอยตามลําดับ รวมท้ังถูกผลิตดวยสถานีงานจํานวนสถานีงาน 26 และ 25 สถานี
สําหรับผลิตภัณฑท้ัง 2 รุนตามลําดับ เวลาการทํางานตอวันแบงออกเปน 3 ชวง ไดแก 4 ช่ัวโมงสําหรับชวงเชา 5
ช่ัวโมงสําหรับชวงบาย และ 3 ช่ัวโมงสําหรับชวงนอกเวลา (OT) รวมเปนเวลาการทํางานท้ังหมด 12 ช่ัวโมงตอวัน
ซึ่งในปจจุบันสามารถผลิตไดเพียง 3,313 ช้ินตอวัน ในขณะท่ีเปาหมายในการผลิต คือ 4,200 ช้ินตอวัน ซึ่งทําให
รอบเวลาการผลิตท่ีตองการ คือ 10.23 วินาที การดําเนินการผลิตผลิตภัณฑท้ัง 2 รุนตองอยูภายใตเง่ือนไขของ
ความสัมพันธลําดับงานกอนหลัง (ดังรูปท่ี 1 และ 2) และเวลามาตรฐาน (ดังตารางท่ี 1) ซึ่งไดรับการศึกษาเวลา
และการทํางานมาแลวเปนอยางดี โดยเฉพาะการลดความสูญเปลาดวยหลักการกําจัด การรวม การจัดใหม และ
การทําใหงาย (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify: ECRS) จากงานวิจัยของ สุทธินันท และ
ลภัสรดา (2556) ในการปรับปรุงเวลาการทํางานของแตละงานยอย
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ตารางท่ี 1 เวลามาตรฐานตองานในกระบวนการผลติผลิตภัณฑรุน A และ B

สถานีงานที่
ลําดับงาน

ยอย

เวลา
มาตรฐาน
ของงาน
(sec)

เวลา
มาตรฐาน
ของสถานี
งาน (sec)

สถานีงานที่
ลําดับงาน

ยอย

เวลา
มาตรฐาน
ของงาน
(sec)

เวลา
มาตรฐาน
ของสถานี

งาน
(sec)

1
1 8.43

12.38
13 24 4.15 4.15

2 3.95
14

25 2.86
4.6

2
3 4.57

8.06
26 1.74

4 3.49 15 27 1.12 1.12

3
5 3.38

9.06 16
28 3.45

5
6 5.68 29 1.55

4 7 3.39 3.39
17

30 3.4
7.81

5
8 4.67

9.26
31 4.41

9 4.59
18

32 10.23
13.04

6
10 3.38

7.87
33 2.82

11 4.49
19

34 3.53
4.76

7
12 2.21

6.81
35 1.24

13 2.32
20

36 2.26
9.0414 2.28 37 3.36

8
15 3.2

4.57
38 3.42

16 1.37 21 39 3.46 3.46

9
17 3.09

4.47
22 40 3.45 3.45

18 1.38 23 41 4.61 4.61

10
19 2.47

3.88 24
42 3.12

6.56
20 1.41 43 3.43

11
21 2.8

4.45
25 44 3.55 3.55

22 1.65
26* 45 3.5 3.5

12 23 4.34 4.34
หมายเหตุ * คือ สถานีงานที่มีการดําเนินการเฉพาะผลิตภัณฑ A เทานั้น

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นเวลามาตรฐานตองานยอยแตละงานในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑท้ัง 2 รุน
โดยผลิตภัณฑ A มี 45 งานยอย 26 สถานีงาน ในขณะท่ีผลิตภัณฑ B มี 44 งานยอย 25 สถานีงาน ซึ่งแตละสถานี
งานมีพนักงาน 1 คนปฏิบัติงาน
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รูปท่ี 1 แผนผังลําดับข้ันตอนงานกอน-หลงั ของผลิตภัณฑ A

รูปท่ี 2 แผนผังลําดับข้ันตอนงานกอน-หลงั ของผลิตภัณฑ B
2. การออกแบบการจําลองทางคณิตศาสตร

จากปญหากรณีศึกษาในงานวิจัยน้ี ถือเปนหน่ึงในปญหาการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimization
problem) ซึ่งสามารถใชวิธีการจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical modeling) ในการแกปญหาเพ่ือการจัด
สมดุลสายการผลิตใหมีประสิทธิภาพสายการผลิตสูงสุดจากจํานวนสถานีงานท่ีนอยท่ีสุด ซึ่งจากลักษณะของปญหา
ท่ีกลาวมาเบ้ืองตนสามารถกําหนดตัวแปรและเครื่องหมายตางๆ ในแบบจําลองทางคณิตศาสตรไดดังน้ี

สัญญาลักษณ (Notation)
i : ดัชนีของงานยอย (i = 1, 2, …, n)
j : ดัชนีของสถานีงาน (j = 1, 2, …, m)
k : ดัชนีของงานยอยท่ีตามหลังดัชนีงานยอย i (k = i+1; k ≤ n )
n : จํานวนของงานยอยท้ังหมด
m : จํานวนสถานีงานท่ีคาดหวัง
ti : เวลาการทํางานของงานยอยท่ี i
Ct : รอบเวลาการผลิต (มีคามากกวาหรือเทากับ 0)
pre : เซตลําดับความสัมพันธกอน-หลังของแตละงานยอย

(Precedence diagram)
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ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables)
xij : มีคาเปน 1 เมื่องานยอยท่ี i ถูกจัดอยูในสถานีงาน j; มีคาเปน 0

ในกรณีอ่ืนๆ
m* : จํานวนสถานีงานท่ีนอยท่ีสุด

แบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical model)
*Minimize Z m (2)

Such that

1
1 ; 1,2,...,

m
ijj

x i n


   (3)

1
( ) ; 1,2,...,

n
i iji

t x Ct j m


   (4)

1 1
( ) ( ) ; ,

m m
ij kjj j

j x j x i k pre
 

    (5)
( ) * ; ,ijj x m i j  (6)
*m m (7)
 0,1 ; ,ijx i j  (8)

การจําลองทางคณิตศาสตรในงานวิจัยน้ี มุงเนนการจัดสมดุลสายการผลิตในรูปแบบของการโปรแกรมเชิง
เสนจํานวนเต็มแบบผสม (Mixed integer linear programming) ซึ่งมีสมการเปาหมาย (Objective function)
ในการหาจํานวนสถานีงานนอยท่ีสดุดังสมการท่ี (2) ท่ีทําใหประสิทธิภาพสายการผลิตสูงสุด ภายใตเง่ือนไขท้ังหมด
6 ขอจํากัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี สมการท่ี (3) เปนการกําหนดเง่ือนไขของการจัดงานยอยเขาสถานีงานโดยท่ีงาน
ยอยแตละงานน้ันสามารถจัดเขาในสถานีงานไดเพียง 1 สถานีงานเทาน้ัน ในขณะท่ีสมการท่ี (4) แสดงขอจํากัดท่ีวา
ผลรวมเวลาของงานยอยท่ีถูกจัดเขาไปในแตละสถานีงาน ตองไมเกินรอบเวลาการผลิต สมการท่ี (5) ทําใหแนใจวา
การจัดงานยอยเขาสถานีงานแตละสถานีเปนไปตามลําดับความสัมพันธกอน-หลัง สมการท่ี (6) และ (7) เปนการ
กําหนดจํานวนสถานีงานท่ีนอยท่ีสุดท่ีไดจากการสมดุลสายการผลิต ซึ่งจํานวนสถานีงานท่ีนอยท่ีสุด (m*) ตองไม
เกินจํานวนสถานีงานท่ีสามารถใชประโยชนได (m) สุดทายสมการท่ี (8) เปนขอจํากัดท่ีใชในการกําหนดคาของตัว
แปรตัดสินใจสําหรับการจําลองปญหาน้ี
3. การจัดสมดุลสายการผลิตท่ีมีขอจํากัดในการผลิต

แบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีนําเสนอในเบ้ืองตนสามารถถูกนํามาใชในการจัดสมดุลสายการผลิตใน
อุตสาหกรรมกรณีศึกษาท่ีมีการพิจารณาเง่ือนไขพ้ืนฐาน อยางไรก็ดี สถานการณการผลิตในปจจุบันมีความซับซอน
มากข้ึน เชน ลักษณะเฉพาะของฝมือแรงงานและเครื่องมืออุปกรณท่ีจํากัด สงผลทําใหความสามารถในการทํางาน
ของบางสถานีงานมีลักษณะเฉพาะตอการปฏิบัติงานสําหรับบางงานยอยเทาน้ัน

ดังน้ัน การจําลองทางคณิตศาสตรพ้ืนฐานเบ้ืองตน จึงตองไดรับการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมตอ
สถานการณในปจจุบันมากข้ึนดวยการจําลองทางคณิตศาสตรท่ีมีการพิจารณาเพ่ิมเง่ือนไขขอจํากัดในการผลิต โดย
ใชสมการท่ี (9) และ (10) แทนท่ีสมการท่ี (4) พรอมท้ังกําหนดให nj เปนเซตของงานยอยท่ีเปนไปไดสําหรับสถานี
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งานท่ี j (nj  n) ดังน้ัน เง่ือนไขท่ีเพ่ิมเขาไปใหมน้ีเปนการทําใหแนใจวาการจัดงานยอยใหกับบางสถานีงานจะอยู
ภายใตขอบเขตของเซต nj เทาน้ัน และตัวแปร xij จะถูกกําหนดใหเปน 0 เมื่องานยอยน้ันๆ ไมไดเปนสมาชิกของ
เซต nj

( ) ; 1, 2,...,
j

i ij
i n

t x Ct j m


   (9)

0 ; 1,2,..., ;ij jx j m i n    (10)

4. การจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม
ในอุตสาหกรรมกรณีศึกษา การผลิตผลิตภัณฑท้ัง 2 รุนท่ีพิจารณาในงานวิจัยน้ี มีการดําเนินกิจกรรมการ

ผลิตไปตามสถานีงานตางๆโดยแยกออกเปนสายการผลิตสําหรับผลิตภัณฑแตละรุนโดยไมมีการปะปนกัน อยางไรก็
ตาม จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตน แสดงใหเห็นวา การผลิตในสายการผลิตของท้ังสองผลิตภัณฑมีลักษณะท่ี
คลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บางสถานีงานถูกกําหนดใหปฏิบัติงานยอยในลักษณะเดียวกัน ซึ่งทําให
ทรัพยากร (Resources) ตางๆ ตองถูกจัดไวสําหรับสายการผลิตท้ังสองสายการผลิต ดังน้ัน เพ่ือไมใหทรัพยากร
บางอยางถูกใชอยางเปลาประโยชน เชน การทําใหเกิดเวลารอคอยมากเกินไป ดังน้ัน การผลิตในลักษณะขนานท่ี
สามารถใชทรัพยากรบางอยางรวมกันสําหรับสถานีงานท่ีสามารถรวมกันได จะชวยใหการดําเนินการผลิตเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งตองอาศัยการจัดสมดุลท่ีเหมาะสมตอการผลิตแบบทรัพยากรรวมท่ีบางสถานีงาน
สามารถผลิตผลิตภัณฑไดท้ัง 2 รุน โดยมุงเนนใหประสิทธิภาพของท้ังสองสายการผลิตเพ่ิมข้ึน ซึ่งสามารถเขียน
สมการเง่ือนไขการทํางานแบบทรัพยากรรวมได โดยการแทนสมการท่ี (3) ในแบบจําลองพ้ืนฐานดวยสมการท่ี (11)
(12) และ (13) ดังน้ี

'

1
1 ; 1, 2,..., '

m
ijj

x i n


   (11)
''

' 1
1 ; ' 1, ' 2,..., ' ''

m
ijj m

x i n n n n
 

      (12)
; ; 1,2,..., '; ' 1, ' 2,..., ' ''ij ljx x j merge i n l n n n n        (13)

เมื่อกําหนดให
n′ : จํานวนงานยอยของผลิตภัณฑรุน A
n″ : จํานวนงานยอยของผลิตภัณฑรุน B
m′ : จํานวนสถานีงานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุน A
m″ : จํานวนสถานีงานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุน B
merge : เซตของสถานีงานท่ีสามารถใชสําหรับงานยอยของผลิตภัณฑท้ัง 2 รุน

ผลการวิจัย
จากการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหวางวิธีการทางคณิตศาสตรท่ีพัฒนาข้ึนจากงานวิจัยน้ี วิธีปฏิบัติใน

ปจจุบัน (Current practice) และวิธีเฮลจิสันและเบอรน่ีท่ีถูกปรับปรุง (Modified Helgeson-Birnie) จากงานวิจัย
ของ สุทธินันท และลภัสรดา (2556) ซึ่งเปนวิธีการทางฮิวริสติกสท่ีดีวิธีหน่ึง แสดงใหเห็นวา รูปแบบทาง



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 44 เลมท่ี 4 817

คณิตศาสตรท่ีพิจารณาเง่ือนไขพ้ืนฐานสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในการจัดสมดุลสายการผลิต
ผลิตภัณฑท้ังสองรุน

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการจัดสมดุลสายการผลิตท่ีพิจารณาเง่ือนไขพ้ืนฐาน

ผลิตภัณฑรุน
Current Practice Modified Helgeson-Birnie Mathematical Model

จํานวน
สถานีงาน

ประสิทธภิาพ
สายการผลิต

จํานวน
สถานีงาน

ประสิทธภิาพ
สายการผลิต

จํานวน
สถานีงาน

ประสิทธภิาพ
สายการผลิต

A 26 47% 18 83% 17 87%
B 25 42% 19 84% 18 86%

ผลการคํานวณในตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา การผลิตผลิตภัณฑ A สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิต
จากเดิม 47% เปน 87% และสามารถลดจํานวนสถานีงานลงจากเดิม 26 สถานี เปน 17 สถานี ในขณะท่ี
ผลิตภัณฑ B สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตจากเดิม 42% เปน 86% และสามารถลดจํานวนสถานีงานลง
จากเดิม 25 สถานี เปน 18 สถานี โดยการประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจัดสมดุลสายการผลิตท้ัง
2 ผลิตภัณฑ

ตารางท่ี 3 ผลสรุปการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อพิจารณาขอจํากัดในการผลิต
ผลิตภัณฑรุน จํานวนสถานีงาน ประสิทธภิาพสายการผลิต

A 18 83%
B 19 85%

การจัดสมดุลสายการผลิตในบางสถานการณ บางสถานีงานสามารถทํางานยอยไดเพียงบางงานเทาน้ัน
เน่ืองจากความไมพอเพียงของอุปกรณเครื่องมือ อาทิเชน สถานีงานท่ี 2, 4, 5, 6, 7, และ 11 เปนตน ดังน้ัน การ
ประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรจึงควรพิจารณาขอจํากัดในการผลิต (Restriction condition)
ประกอบดวย ซึ่งตารางท่ี 3 แสดงผลการทดลองการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อพิจารณาขอจํากัดในการผลิต โดย
ผลิตภัณฑรุน A มีประสิทธิภาพสายการผลิตเทากับ 83.09% ดวยจํานวน 18 สถานีงาน และผลิตภัณฑรุน B มี
ประสิทธิภาพสายการผลิตเทากับ 85.56% ดวยจํานวน 19 สถานีงาน

อยางไรก็ดี ในสถานการณการผลิตจริงสําหรับผลิตภัณฑท้ังสองรุน บางสถานีงานสามารถนํามารวมกัน
(Merge) โดยการใชทรัพยากรรวมกันได กลาวคือ บางสถานีงานในสายการผลติผลิตภัณฑรุน A และบางสถานีงาน
ในสายการผลิตผลิตภัณฑรุน B ท่ีมีความสามารถในการผลิตสูง (High capacity) และมีลักษณะการผลิตเหมือนกัน
สามารถถูกรวมกันและถูกใชในการปฏิบัติงานยอยรวมกัน ดังน้ัน การประยุกตใชรูปแบบทางคณิตศาสตรในลําดับ
ถัดมา คือ การจัดสมดุลสายการผลิตท่ียอมใหการผลิตผลิตภัณฑท้ังสองรุนสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดในบาง
สถานีงาน
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ตารางท่ี 4 ผลสรุปการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันได

ครั้งที่ จํานวนสถานีงาน
ประสิทธภิาพสายการผลิต
Product A & Product B

1 35 89.54%
2 34 90.32%
3 35 90.78%
4 35 91.42%
5 35 89.78%
6 36 90.45%
7 35 90.78%
8 38 91.22%
9 35 89.43%
10 35 90.58%

เฉล่ีย 35.3 90.43%

ผลการจัดสมดุลสายการผลิตเมื่อสามารถใชทรัพยากรรวมกันได ท่ีแสดงในตารางท่ี 4 มาจากการ
ประยุกตใชรูปแบบทางคณิตศาสตรคํานวณคําตอบโดยใชเวลาในการผลิตท่ีแตกตางกันท้ังหมด 10 วัน วันละชุด
ขอมูล ซึ่งผลลัพธท่ีได คือ ผลิตภัณฑรุน A และผลิตภัณฑรุน B มีประสิทธิภาพของสายการผลิตรวมโดยเฉลี่ย
เทากับ 90.43% มีจํานวนสถานีงานเฉลี่ยเทากับ 35 สถานี (หรืออาจกลาวไดวา 17.5 สถานีงานตอรุนผลิตภัณฑ)

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล
งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพสายการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผลิตภณัฑรุน A

และ B โดยไดมุงเนนการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตในสถานการณตางๆ
ไดแก การจัดสมดุลสายการผลิตท่ีพิจารณาเง่ือนไขพ้ืนฐาน การจัดสมดุลสายการผลิตท่ีพิจารณาขอจํากัดในการ
ผลิต และการจัดสมดุล 2 สายการผลิตท่ีสามารถใชทรัพยากรรวมกันได ซึ่งจากผลการทดลองเชิงคํานวณ แสดงให
เห็นวา แบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถถูกนํามาประยุกตและปรับใชไดอยางดีสําหรับการจัดสมดุล
สายการผลิตในสถานการณตางๆ ซึ่งคําตอบท่ีไดเปนคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดังน้ัน ประสิทธิภาพสายการผลิตจาก
ทุกรูปแบบจึงใหคําตอบท่ีมีประสิทธิภาพสายการผลติดีกวาวิธีการปจจุบันและวิธีการทางฮิวริสติกส

มากกวาน้ัน ในการจัดสมดุลสายการผลิตท่ีพิจารณาเพียงเง่ือนไขพ้ืนฐานอาจใหคาประสิทธิภาพ
สายการผลิตท่ีดีท่ีสุด แตในบางสถานการณของการดําเนินการผลิตอาจไมราบลื่นดวยเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ
ดังน้ัน การจัดสมดุลสายการผลิตท่ีตองพิจารณาขอจํากัดในการผลิตประกอบดวยจึงมีความนาสนใจและมีความ
เหมาะสมมากข้ึน ยิ่งไปกวาน้ัน 2 สายการผลิตท่ีดําเนินการผลิตขนานกัน ซึ่งอาจมีบางสถานีงานท่ีมีความคลายคลึง
กันและมีความสามารถในการผลิตสูง ก็สามารถจัดสมดุลท้ัง 2 สายการผลิตโดยการใชทรัพยากรในการผลิตรวมกัน
ได ดังเชน การประยุกตใชการจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตแบบทรัพยากรรวม ซึ่งจะ
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ชวยใหประสิทธิภาพสายการผลิตโดยรวมเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ังชวยใหสามารถใชประโยชนจากสถานีงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพอีกดวย
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