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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดสมดุลสายการผลิตในแผนกเย็บดานในหมวกกันน็อก (Helmets) โดยเริ่มตน

ศึกษาและพิจารณางานยอยที่สามารถปรับปรุงวิธีทํางาน (Work improvement) ดวยหลักการ ECRS หลังจากน้ัน ทําการจัดสมดุล

สายการผลิตดวยวิธีการกําหนดตําแหนงจากคาน้ําหนัก (Ranked positional weight method : RPW) และวิธีการทางฮิวริสติกส 

(Heuristics) ที่พัฒนาข้ึน ไดแก วิธีการจัดเรียงงานแบบปกติ (Normal ranked task method : NRT) และวิธีการอัลกอริทึมเชิง

วิวัฒนาการ (Evolutionary algorithm method : EA) จากการจัดสมดุลสายการผลิตดานในหมวกกันน็อกทั้ง 5 รุน พบวา วิธีการ

กําหนดตําแหนงจากคาน้ําหนัก (RPW) ใหประสิทธิภาพสายการผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.73 และวิธีจัดงานแบบปกติ (NRT) ให

ประสิทธภิาพของสายการผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.99 ในขณะที่ วิธีการฮิวริสติกสท่ีมีการคนหาคําตอบแสดงผลคําตอบที่ดีกวา โดยวิธกีาร

อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ (EA) ใหประสิทธภิาพของสายการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 34.49 
 

ABSTRACT 

The objective of this paper is to develop the line balancing approaches of helmets production. Firstly, all 

work elements are studied and considered, the elements that can be improved productivity will be done with 

ECRS.  Next, the production line is balanced by Ranked positional weight method ( RPW)  and developed heuristic 

methods such as Normal ranked task method (NRT), and Evolutionary algorithm method (EA). From production line 

balancing of 5 product types of helmet soft pad, it was found that RPW improves the line efficiency increased by 

25.73 percent; NRT improves the line efficiency increased by 29.99 percent. Meanwhile, the heuristic method having 

search technique shows the better solutions as EA improve the line efficiency increased by 34.49 percent. 
 

คําสําคัญ: การจัดสมดุลการผลิต  ฮิวริสติกส  หมวกกันน็อก 

Keywords: Line balancing, Heuristic, Helmet 
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บทนํา 

อุตสาหกรรมการผลิตหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัย 

ถือเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ซึ่งมีบทบาทอยางมากในการสรางงานและรายไดใหกับ

แรงงานไทย การเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่งถา

โ ร ง ง า น ใน อุ ต ส า ห กร ร มนั้ น ๆ  ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม ผ ลิ ตภ าพ 

(Productivity) ใหกับองคกรไดสําเร็จก็จะเปนการเพิ่มศักยภาพ

ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมได  ไม เวนแมแต  โรงงาน

กรณีศึกษาซึ่งเปนหนึ่งในผูผลิตและสงออกหมวกกันน็อกรายหนึ่ง

ไดมีการผลิตผลติภัณฑจํานวน 5 รุน ไดแก เอสอาร (SR) เอสซิกส 

(S6) อีเอสทรี (ES3) อารเอสเจย (RSJ) และวีอารเอส (VRS) โดย

จากการศึกษากระบวนผลิตและการจัดสมดุลสายการผลิตภายใน

แผนกเย็บดานในหมวกกันน็อก (Helmet soft cheeks) ใน

ปจจุบัน พบวา ยังคงประสบปญหาการจัดการผลิตที่ไมเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพสายการผลิตต่ําเฉลี่ยเทากับ 36.46% และยังไม

สามารถผลิตไดตามเปาหมาย 400 ชิ้นตอวันได (ปจจุบันผลิตได 

250 – 300 ชิ้นตอวัน) ซึ่งปญหานี้เกิดจากสมดุลสายการผลิตท่ีไม

เหมาะสม มีเวลาในการผลิตของแตละสถานีงานที่มีความแตกตาง

กันมาก บางสถานีงานใชเวลาในการผลิตนอย แตบางสถานีงาน

ใชเวลาในการผลิตมาก สงผลใหเกิดคอขวดในสถานีงานที่ใชเวลา

ในการผลิตมากและมีงานคางอยูในระบบมากตามไปดวย ในขณะ

ที่ สถานีงานหลังจากจุดคอขวดเกิดการวางงานซึ่งเปนผลทําให

ประสิทธภิาพสายการผลิตต่ํา 

การจัดสมดุลสายการผลิตที่ไมเหมาะสมเปนปญหาที่

สามารถพบไดในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป และอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิคส เปนตน ซึ่งการศึกษาปญหากลุมนี้

ในงานวิจัยตางๆ ไดมุงเนนการพัฒนาวิธีการเพ่ือเพิ่มประสทิธภิาพ

และลดเวลาวางงานใหนอยที่สุด (Wei and Chao, 2011) โดย

วิธีการจําลองทางคณิตศาสตร เชน การโปรแกรมจํานวนเต็มฐาน

สอง (Binary integer-programming) (Gokcen et al., 2006; 

Boysen et al. , 2007) การโปรแกรมจํานวนเต็ม  ( Integer 

programming) (Gokcen and Agpak, 2006) และจํานวนเต็ม

เชิงผสม (Mixed-integer programming) (Essafi et al., 2010) 

เปนตน จะเปนวิธีการหลักที่ไดถูกนํามาใชในการแกปญหาการจัด

สมดุลสายการผลิตประเภทตางๆ ทั้งการจัดสมดุลสายการผลิต

แบบเดี่ยว (Single line) แบบขนาน (Parallel lines) หรือแบบ

ผสม (Mixed-model line) โดยมุงเนนใหจํานวนสถานีงานที่ใช

ทั้งหมดมีคานอยที่สุด (Minimizing total number of work-

stations) (เชฎฐา และคณะ, 2556) อยางไรก็ดี วิธีการดังกลาวมี

ขอจํากัดทางดานเวลาที่ใชในการคํานวณ (CPU time) เมื่อปญหา

มีขนาดใหญ (Large scale problem) ดังนั้น วิธีการทางฮิวริ

สติกส (Heuristic methods) จึงไดรับความนิยมในการศึกษา

และพัฒนาวิธีการข้ึนในงานวิจัยตางๆ เชน การพัฒนาเทคนิคการ

จัดสมดุลสายการผลิตโดยผสมผสานขอดีระหวางเทคนิคเรียง

น้ํ าหนักตําแหนง (RPW technique) และเทคนิคคอมโซล 

(COMSOL technique) (บรรหาญ และณิชกุล , 2554) การ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นจาก 4 ฮิวริสติกสสําหรบั

การจัดสมดุลสายการประกอบ (นุชสรา และปรีชา, 2555) การใช

วิธีเกณฑเวลายาวท่ีสุด วิธีเกณฑเวลาสั้นที่สุด และวิธีเกณฑ

น้ําหนักตําแหนงในการจัดสมดุลการผลิต (เพ็ญทิพย และวิสุทธิ์, 

2556) หรือแมแตเทคนิคทางเมตาฮิวริสติกส (Metaheuristics) 

เชน การพัฒนาวิธกีารดิฟเฟอรเรนเชียลเอฟโวลูชั่น (Differential 

evolution: DE) (ภาณุภัณฑ และคณะ, 2557) ซึ่งลวนแลวแต

เปนวิธีการที่ดีท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตจากเดิม

ภายใตเวลาการคํานวณที่เหมาะสม 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาการพัฒนาแนวทาง 

ฮิ ว ริ ส ติ ก ส  ( Heuristic approaches)  ใ น กา ร จั ด ส ม ดุ ล

สายการผลิตของแผนกเย็บดานในหมวกกันน็อก โดยวิธีการที่

พัฒนาข้ึนจะถูกทดลองเชิงเปรียบเทียบในการผลิตผลิตภัณฑ  

5 รุน ดวยสมการวัตถุประสงค (Objective function) ที่มุงเนน

การทําใหจํานวนสถานีงานต่ําที่สุดเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

สายการผลิตเพิ่มขึ้น มีสายการผลิตท่ีเหมาะสม และสามารถนํา

วิธีการไปประยุกตกับสถานการณการผลิตจริงได 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

หัวขอนี้นําเสนอแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดย

เริ่มตนดวยการศึกษากระบวนการผลิตดานในหมวกกันน็อกทุก

รุนที่เปนกรณีศึกษา และเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของรวมทั้ง

ขอมูลการจัดสมดุลสายการผลิตในปจจุบัน การวิเคราะหถึง

สาเหตุของปญหาเพ่ือการปรับปรุงแกไขวิธีการทํางาน จากนั้น

ทําการศึกษาและพัฒนาวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตวิธีการ

ทางฮิวริสติกสตางๆ ดังตอไปนี ้
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1. การศึกษากระบวนการผลติดานในหมวกกันน็อก 

 การผลิตผลิตภัณฑหมวกกันน็อกประกอบดวยชิ้นสวน

ตางๆ ทั้งสวนที่เปนโลหะดานนอกใชในการปองกันการกระแทก 

และสวนดานในที่เปนผาและฟองน้ําที่ใชดูดซับแรงท่ีกระทําตอ

ศีรษะ โดยแผนกเย็บดานในหมวกกันน็อกถือเปนหนวยผลิตหนึ่ง

ทีท่ําการเย็บชิ้นสวนดานในหมวกกันน็อก (Soft cheek) แสดงดัง

รูปท่ี 1 ซึ่งเปนสวนที่ทําหนาที่ในการรองรับคางและแกมของผูที่

สวมใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 ตัวอยางช้ินสวนดานในหมวกกันนอ็ก 
 

โรงงานกรณีศึกษาทําการผลิตแบบตามคําสั่งซื้อ (Made 

to order) ซึ่งในปจจุบันมีการผลิตสินคาทั้งหมดจาํนวน 5 รุนดวย

ปริมาณความตองการที่ใกลเคียงกัน ไดแก รุนเอสอาร (SR) รุน

เอสซิกส (S6) รุนอีเอสทรี (ES3) รุนอารเอสเจย (RSJ) และรุนวี

อารเอส (VRS) โดยท่ีการผลิตชิ้นสวนดานในหมวกกันน็อกทั้งหมด 

จะมีขั้นตอนและรายละเอียดการผลิตที่แตกตางกันออกไปตาม

ความสัมพันธของลําดับงานกอน-หลัง (Precedence diagram) 

ของแตละรุน ซึ่งจากการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑทุกรุนใน

ปจจุบัน (ดังรูปท่ี 2) แสดงใหเห็นวา ในแตละสถานีงานใชเวลาใน

การผลิตที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก อีกทั้งยังพบวา บาง

สถานีงานใชเวลาในการผลิตมากเกินกวาเวลาการผลิตตอช้ินที่

กําหนด (Takt time) เพ่ือใหเปนไปตามความตองการจากลูกคา 

โดยมีจํานวน 20 สถานีงานสําหรับการผลิตผลิตภัณฑรุนเอสอาร 

มีจํานวน 12 สถานีงานสําหรับผลิตผลิตภัณฑรุนเอสซิกส มี

จํานวน 10 สถานีงานสําหรับผลิตผลิตภัณฑท้ังรุนอเีอสทรีและรุน

อารเอสเจย และมีจํานวน 11 สถานีงานสําหรับผลิตภัณฑรุนวี

อารเอส จึงทําใหมีประสิทธิภาพสายการผลิตคอนขางนอย ไดแก 

รอยละ 34.71 รอยละ 40.42 รอยละ 22.35 รอยละ 27.53 และ

รอยละ 47.29 สําหรับผลิตภัณฑแตละรุนตามลําดับ (SR, S6, 

ES3, RSJ, และ VRS) ซึ่งทําใหเห็นถึงความไมสมดุลกันในแตละ

สถานีงานโดยมีประสิทธภิาพสายการผลิตรวมทุกรุนโดยเฉลี่ยรอย

ละ 34.46 ในปจจุบัน 
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รูปที ่2 ประสิทธภิาพการจัดสมดุลสายการผลิตหมวกกันน็อกทั้ง 5 รุน ในปจจุบัน 
 

2. การวิเคราะหปญหาและการปรับปรุงวิธีการทํางาน 

งานวิจัยน้ี ไดทําการศึกษารายละเอียดของปญหาที่

เกิดข้ึนในการผลิตผลิตภัณฑหมวกกันน็อก เพื่อปรับปรุงการ

ทํางานและจัดสมดุลสายการผลิตที่เหมาะสม โดยการใชผัง

ก างปลา (ดั งรูปที่  3 ) วิ เคราะหสาเหตุของปญหาที่ทําให

ประสิทธิภาพสายการผลิตต่ํา ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะห

องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับสาเหตุทั้งหมด ผานมุมมอง 4 ดาน 

ไดแก คน (Man) เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และ

วัสดุ (Material) พบวา การทํางานท่ีไมเต็มประสิทธิภาพของทั้ง

คนและเครื่องจักร มีสาเหตุมาจากการจัดการผลิตท่ีไมเหมาะสม

ทําใหเกิดปญหาการวางงานในบางสถานีงานทีท่ํางานเสร็จเร็วกวา

รอบเวลาท่ีกําหนด ในขณะท่ีบางสถานีงานที่ทํางานเสร็จชากวา

รอบเวลาที่กําหนดทําใหเกิดปญหาการรอคอย เนื่องจากความไม

สมดุลกันในสายการผลิต จึงทําใหประสิทธิภาพของสายการผลิต

ผลิตภัณฑทั้ง 5 รุนในปจจุบันมีคาต่ํา ไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการได ถึงแมวา การรอคอยวัสดุจะเปนสาเหตุหนึ่งของ

ปญหาเน่ืองจากวัสดุเกิดการเสียหายระหวางกระบวนการจํานวน

หนึ่ง อยางไรก็ตาม ความเสียหายดังกลาวยังคงอยูภายใตการ

ควบคุมการผลิตของทางโรงงาน ดังนั้นจึงถือเปนปจจัยที่ยังไม

นํามาพิจารณาในงานวิจัยนี ้
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รูปที ่3 วิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา 
 

การจัดการการผลิตที่ เหมาะสม เริ่มตนจากการ

วิเคราะหงานยอย (Work elements analysis) และทําการ

ปรับปรุงวิธีการทํางานตางๆ เหลานั้นตามหลักการ ECRS (ยุทธ

ณรงค และคณะ, 2555) เพื่อใหเวลาการทํางานที่แตละสถานีงาน

ใชในการผลิตลดต่ําลงใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดภายใตเงื่อนไข

ของกระบวนการผลิต (Processing conditions) ดังนั้น ขั้นตอน

ของงานยอยใดๆ ในปจจุบันที่มีเวลาการผลิตเกินกวาคาเวลาการ

ผลิตที่กําหนด (Takt time) จะไดรับการมุงเนนศึกษาการทํางาน 

(Work study) ซึ่งการปรับปรุงการทํางานใหงายขึ้น (Simplified 

working) ถูกนํามาใชเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธภิาพในการ

ทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

การปรับปรุงงานยอยผลิตภัณฑรุน SR โดยการแบง

ขั้นตอน “การเย็บเวียนผากับพลาสติก” ในสถานีงานท่ี 14 

ออกเปน 2 งานยอย ซึ่งทําใหในปจจุบัน จํานวนงานยอยทั้งหมด 

33 งานยอยเปลี่ยนเปน 34 งานยอย 

การปรับปรุงงานยอยผลิตภัณฑรุน S6 โดยการแบง

ขั้นตอน “การเย็บผางาม 2 ชิ้นติดกัน” ในสถานีงานที่ 6 ออกเปน 

2 งานยอย และ “การตัดเศษดายและตรวจสอบคุณภาพ” ใน

สถานีงานท่ี 18 ออกเปน 2 งานยอย ซึ่งทําใหในปจจุบัน จํานวน

งานยอยทั้งหมด 18 งานยอยเปลี่ยนเปน 20 งานยอย 

การปรับปรุงงานยอยผลิตภัณฑรุน ES3 โดยการแบง

ขั้นตอน “การเย็บเวียนผาขางรอบตัวหอคางนิ่ม” ในสถานีงานที่ 

5 ออกเปน 2 งายยอย และ “การเย็บพลาสติกติดกับผาหอคาง

นิ่ม” ในสถานีงานที่ 7 ออกเปน 3 งานยอย ซึ่งทําใหในปจจุบัน 

จํานวนงานยอยทั้งหมด 14 งานยอยเปลี่ยนเปน 17 งานยอย 

การปรับปรุงงานยอยผลิตภัณฑรุน RSJ โดยการแบง

ขั้นตอน “การเย็บเวียนผาขางรอบตัวหอคางนิ่ม” ในสถานีงานที่ 

5 ออกเปน 2 งานยอย และ “การเย็บพลาสติกติดกับผาหอคาง

นิ่ม” ในสถานีงานที่ 7 ออกเปน 2 งานยอย ซึ่งทําใหในปจจุบัน 

จํานวนงานยอยทั้งหมด 14 งานยอยเปลี่ยนเปน 16 งานยอย 

การปรับปรุงงานยอยผลิตภัณฑรุน VRS โดยการแบง

ขั้นตอน “การเย็บเวียนผาขางรอบตัวหอคางนิ่ม” ในสถานีงานที่ 

6 ออกเปน 2 งานยอย และ “การเย็บติดพลาสติกติดเขากับผา” 

ในสถานีงานที่ 7 ออกเปน 2 งานยอย และ “การเย็บเวียนผากับ

พลาสติก” ในสถานีงานท่ี 8 ออกเปน 2 งานยอย ซึ่งทําใหใน

ปจจุบัน จํานวนงานยอยทั้งหมด 18 งานยอยเปลี่ยนเปน 21 งาน

ยอย 

ดังนั้น การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct time study) 

ดวยการเก็บขอมูล 30 ครั้ง ภายใตความเชื่อมั่น 95% และความ

คาความผิดพลาด 5% ไดถูกนํามาใชเพ่ือหาเวลาการทํางานท่ีเปน

ตั วแทน (Representative time)  ของแต ละงานยอยของ

ผลิตภัณฑทุกรุนที่ผานการปรับปรุงการทํางานแลว แสดง

รายละเอียดในตารางที่ 1 – ตารางที่ 5 ตามลําดับรุนผลิตภัณฑ 

(SR, S6, ES3, RSJ และ VRS) ในขณะท่ี แผนภาพความสัมพันธ

ของลําดับงานยอยกอน-หลัง (Precedence diagram) ของ

ผลิตภัณฑทุกรุนดังกลาว ก็จะแสดงไดดังรูปท่ี 4 – รูปที่  8 

ตามลํ าดับรุนผลิตภัณฑ  (SR, S6, ES3, RSJ และ  VRS)  ซึ่ ง

หมายเลขท่ีใชในทุกแผนภาพความสัมพันธ หมายถึง งานยอย

เดียวกันกับที่แสดงในตารางเวลาการทํางาน 
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ตารางที่ 1 เวลาทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑรุน SR หลังปรับปรุงการทํางาน 

งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) 

1 0.158 18 0.006 

2 0.203 19 0.639 

3 0.213 20 0.524 

4 0.318 21 0.269 

5 0.172 22 0.221 

6 0.154 23 0.415 

7 0.364 24 0.610 

8 0.295 25 0.771 

9 0.335 26 0.255 

10 0.956 27 0.313 

11 0.428 28 0.394 

12 0.406 29 0.411 

13 0.154 30 0.264 

14 0.108 31 0.726 

15 0.225 32 1.425 

16 0.313 33 1.510 

17 0.313 34 1.850 
 

ตารางที่ 2 เวลาทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑรุน S6 หลังปรับปรุงการทํางาน 

งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) 

1 0.978 11 0.380 

2 0.893 12 0.523 

3 0.635 13 1.286 

4 0.632 14 0.625 

5 0.417 15 0.340 

6 1.184 16 0.438 

7 1.123 17 0.568 

8 0.363 18 0.455 

9 0.340 19 1.034 

10 0.157 20 1.028 
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ตารางที่ 3 เวลาทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑรุน ES3 หลังปรับปรุงการทํางาน 

งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) 

1 0.313 10 2.123 

2 0.212 11 0.913 

3 0.145 12 1.121 

4 0.259 13 0.601 

5 1.348 14 0.260 

6 1.237 15 0.804 

7 0.513 16 1.415 

8 2.324 
17 0.606 

9 2.279 
 

ตารางที่ 4 เวลาทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑรุน RSJ หลังปรับปรุงการทํางาน 

งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) 

1 0.402 9 2.256 

2 0.199 10 0.241 

3 0.260 11 0.314 

4 0.316 12 0.605 

5 2.123 13 0.236 

6 2.546 14 0.293 

7 0.559 15 0.752 

8 2.402 16 0.311 
 

ตารางที่ 5 เวลาทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑรุน VRS หลังปรับปรุงการทํางาน 

งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) งานยอย เวลาทํางาน (นาที/ชิ้น) 

1 0.472 8 1.863 15 0.512 

2 0.214 9 1.725 16 0.312 

3 0.156 10 1.842 17 0.264 

4 0.124 11 1.573 18 0.698 

5 0.206 12 0.245 19 1.235 

6 1.489 13 0.241 20 0.721 

7 1.367 14 0.542 21 0.350 

 

 
รูปที ่4 แผนภาพความสัมพันธของลําดับงานยอย กอน-หลัง ของผลิตภณัฑรุน SR หลังปรับปรุงการทํางาน 
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รูปที ่5 แผนภาพความสัมพันธของลําดับงานยอย กอน-หลัง ของผลิตภณัฑรุน S6 หลังปรับปรุงการทํางาน 

 

 
รูปที ่6 แผนภาพความสัมพันธของลําดับงานยอย กอน-หลัง ของผลิตภณัฑรุน ES3 หลังปรับปรุงการทํางาน 

 

 
รูปที ่7 แผนภาพความสัมพันธของลําดับงานยอย กอน-หลัง ของผลิตภณัฑรุน RSJ หลังปรับปรุงการทํางาน 

 

 
รูปที ่8 แผนภาพความสัมพันธของลําดับงานยอย กอน-หลัง ของผลิตภณัฑรุน VRS หลังปรับปรุงการทํางาน 

 

3. การประยุกตใชฮิวริสติกสในการจัดสมดุลสายการผลิต 

การประยุกตใชฮิวริสติกส (Heuristics) สําหรับการ

แกปญหาในงานวิจัยนี้ มุงเนนการจัดสมดุลสายการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจากการจัดสมดุลสายการผลิตดวยวิธปีฏิบัติ

ในปจจุบัน (Current practice : CP) โดยการพิจารณาประยุกตใช

วิ ธีการ เรี ยงตํ าแหนงน้ํ าหนัก (Ranked positional weight 

method : RPW) ซึ่งเปนวิธีการท่ีเปนที่รูจักกันดี มีขั้นตอนชัดเจน 

เขาใจไดโดยงาย และใหคาประสิทธิรูปที่ดีอีกดวย มากกวานั้น 

วิธีการทางฮิวริสติกสที่เหมาะสมอีก 2 วิธียังไดรับการศึกษาและ

พัฒนาขึ้น อาทิเชน วิธีการจัดเรียงงานแบบปกติ (Normal 

ranked task method :  NRT)  และ วิ ธี ก า รอั ลกอ ริทึ ม เ ชิ ง

วิวัฒนาการ (Evolutionary algorithm method: EA) ซึ่งวธีิการ

ทั้งหมดจะถูกนํามาทดลองเชิงเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพ

สายการผลิตของทุกรุนผลิตภัณฑ โดยข้ันตอนของวิธีการตางๆ มี

รายละเอียดดังน้ี 

วิธีการกําหนดตาํแหนงจากคาน้ําหนัก (RPW) 

การประยุกตใชวิธีการกําหนดตําแหนงจากคาน้ําหนัก

สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิต ดําเนินการตามลําดับข้ันตอนที่

แสดงในรูปที่ 9 โดยเริ่มตนข้ันตอนแรกดวยการหาคา RPW ของ

ทุกขั้นงาน โดยรวมเวลาของข้ันงานนั้น และเวลารวมของขั้นงาน

ที่ตามหลังท้ังหมด ขั้นตอนที่ 2 จัดเรียงลําดบัขั้นงานตามคา RPW 

จากคาสูงสุดไปคาต่ําสุด พรอมทั้งแสดงขั้นงานที่ตองทํามากอน

งานที่กําลังพิจารณา ข้ันตอนที่ 3 กําหนดรอบเวลาการผลิต 

ขั้นตอนที่ 4 จัดขั้นงานเขาสถานีงานตามลําดับคา RPW สูงสุด



830 KKU Science Journal Volume 46 Number 4 Research 

 

กอน ขั้นตอนที่ 5 จัดงานยอยเขาสถานีงานควรจะทําใหเวลารวม

ของขั้นงาน เขาใกลรอบเวลาการผลิตมากที่สุดแตไมเกินรอบเวลา

การผลิต และขั้นตอนท่ี 6 คํานวณหาจํานวนสถานีงาน และ

คํานวณประสิทธภิาพของสายการผลิต 

จากการดําเนินการตามขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี 

RPW (ดังรูปที่ 9) สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑรุน 

SR ไดเวคเตอรคําตอบ ดังน้ี Vector = [1, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 9, 6, 

10, 11, 13, 15, 16, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 23, 24, 

26, 27, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] ซึ่งสามารถถอดรหัส

เปนผลเฉลยของการจัดสมดุล คือ Solution = {[1, 2, 3, 7];  

[4, 5, 8, 9]; [6, 10]; [11, 13, 15, 16]; [12, 14, 17, 18]; [19, 

21, 22]; [20, 23]; [24, 26, 27]; [25, 28]; [29, 30]; [31]; [32]; 

[33]; [34]} หมายความวา งานยอยท่ี 1, 2, 3, 7 ถูกจัดอยูใน

สถานีงานที่ 1 งานยอย 4, 5, 8, 9 ถูกจัดอยูในสถานีงานที่ 2 งาน

ยอยที่ 6, 10 ถูกจัดอยูในสถานีงานที่ 3 จนกระท่ัง งานยอยที่ 34 

จัดอยูในสถานีงานที่ 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9 แผนภูมิแสดงขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี RPW 
 

วิธีการจัดเรียงงานแบบปกติ (NRT) 

การประยุกตใชวิธีการจัดเรียงงานแบบปกติสําหรับการ

จัดสมดุลสายการผลิต ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนที่แสดงในรูป

ที่ 10 โดยเริ่มตนข้ันตอนแรกดวยการเรียงลําดับขั้นตอนของงาน

ยอยจากนอยไปมาก ข้ันตอนที่ 2 กําหนดรอบเวลาการผลิต 

ขั้นตอนที่ 3 จัดงานยอยเขาสถานีงานตามลําดับของงานยอย โดย

จัดงานท่ีมีลําดับงานยอยนอยที่สุดกอน ข้ันตอนที่ 4 จัดงานยอย

เขาสถานีงานควรจะทําใหเวลารวมของขั้นงานเขาใกลรอบเวลา

การผลิตมากท่ีสุดแตไมเกินรอบเวลาการผลิต และข้ันตอนที่ 5 

คํานวณหาจํานวนสถานีงานและคํานวณประสิทธิภาพของ

สายการผลิต 
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รูปที ่10 แผนภูมิแสดงขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี NRT 
 

จากการดําเนินการตามขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี 

NRT (ดังรูปที ่10) สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑรุน 

SR ไดเวคเตอรคําตอบ ดังน้ี Vector = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] ซึ่งสามารถถอดรหัส

เปนผลเฉลยของการจัดสมดุล คือ Solution = {[1, 2, 3, 4, 5]; 

[6, 7, 8, 9]; [10]; [11, 12, 13, 14]; [15, 16, 17, 18]; [19, 20]; 

[21, 22, 23]; [25, 26]; [24]; [27, 28, 29]; [30, 31]; [32]; [33]; 

[34]} หมายความวา งานยอยที่ 1, 2, 3, 4, 5 ถูกจัดอยูในสถานี

งานที่ 1 งานยอย 6, 7, 8, 9 ถูกจัดอยูในสถานีงานที่ 2 งานยอยที่ 

10 ถูกจัดอยูในสถานีงานท่ี 3 จนกระท่ัง งานยอยที่ 34 จัดอยูใน

สถานีงานที่ 14 

วิธีการอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ (EA) 

การประยุกตใชวิธีการอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการสําหรับ

การจัดสมดุลสายการผลิต ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนท่ีแสดง

ในรูปที่ 11 โดยเริ่มตนขั้นตอนแรกดวยการสุมคําตอบซึ่งหมายถึง

ลําดับงานยอย ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดรอบเวลาการผลิต ขั้นตอนที่ 

3 จัดขั้นงานเขาสถานีงานตามลําดับของงานยอยที่ทําการสลับ 

แตจะตองไมไปขัดกับความตองการทํากอนหนาหลังของงาน 

ขั้นตอนที่ 4 จัดงานยอยเขาสถานีงานควรจะทําใหเวลารวมของ

ขั้นงาน เขาใกลรอบเวลาการผลิตมากที่สุดแตไมเกินรอบเวลาการ

ผลิต ขั้นตอนที่  5 คํานวณหาจํานวนสถานีงานและคํานวณ

ประสิทธภิาพของสายการผลิต 
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รูปที ่11 แผนภูมิแสดงขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี EA 
 

หลังจากการคนหาคําตอบในรอบแรกเสร็จสิ้น ตั้งแต

รอบที่ 2 จนถึงรอบสุดทายของการคนหาคําตอบ อัลกอริทึมนี้จะ

ทําการพัฒนาคําตอบโดยการสลับลําดับงานยอยทีละคู (Swap 

method) ขั้นตอนถัดไปจะทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 – 5 จนกวาจะไดคา

ประสิทธิรูปท่ีเหมาะสมที่สุดของแตละรอบการคนหา (The best 

of iterations) และสรุปเลือกประสิทธิรูปท่ีดีที่สุดเทาที่เคยหามา

ทั้งหมด (The best so far) ซึ่งจะเห็นวาวิธีการนี้จะมีการคนหา

คําตอบเปนจํานวนรอบที่กําหนด 

จากการดําเนินการตามขั้นตอนลําดับการทํางานของวิธี 

EA (ดังรูปที่ 11) สําหรับการจัดสมดุลสายการผลิตผลิตภัณฑรุน 

SR ไดเวคเตอรคําตอบ ดังน้ี Vector = [1, 2, 3, 4, 21, 5, 6, 25, 

10, 15, 7, 8, 9, 13, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 12, 22, 26, 

27, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] ซึ่งสามารถถอดรหัส

เปนผลเฉลยของการจัดสมดุล คือ Solution = {[1, 2, 3, 4, 21]; 

[ 5, 6, 25] ; [ 10, 15] ; [ 7, 8, 9, 13] ; [ 11, 14, 16, 17, 18] ;  

[19, 20]; [12, 22, 26, 27]; [23, 24]; [28, 29, 30]; [31]; [32]; 

[33]; [34]} หมายความวา งานยอยที่ 1, 2, 3, 4, 21 ถูกจัดอยูใน

สถานีงานท่ี 1 งานยอย 5, 6, 25 ถูกจัดอยูในสถานีงานที่ 2 งาน

ยอยที่ 10, 15 ถูกจัดอยูในสถานีงานที่ 3 จนกระทั่ง งานยอยที่ 

34 จัดอยูในสถานีงานที่ 13  
 

ผลการวิจัย 

การทดลองเชิ งคํานวณในงานวิจั ยนี้  ไดทํ าการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพสายการผลิตจากการจัดสมดุลดวยวิธี

ปจจุบัน (Current practice) กับทั้ง 3 วิธีการทางฮิวริสติกส 

(Heuristic algorithms) ในขณะท่ี ขอมูลที่เก่ียวของกับการผลิต

จริง (Real industrial data) เชน รอบเวลาการผลิตที่กําหนด 

ขั้นตอนและเวลาการทํางานของแตละงานยอยของผลิตภัณฑ

หมวกกันน็อกทั้งหมด 5 รุนไดถูกนํามาใชในการทดลอง โดย



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 4 833 

 

วิธีการที่นําเสนอ (Proposed methods) ทั้งหมดไดถูกใชเปน

แนวทางในการคํานวณหาคําตอบผานทางโปรแกรม MATLAB 

เวอรช่ัน 2013 ซึ่งรายละเอียดของผลการทดลอง ไดแก จํานวน

สถานีงาน เวลารวม เวลาที่มากที่สุด และประสิทธิภาพ

สายการผลิตของผลิตภัณฑแตละรุน แสดงในตารางที่ 6 – ตาราง

ที่ 8  
 

ตารางที่ 6 ผลการจัดสมดุลสายการผลิตทั้งหมด 5 รุนดวยวิธกีารกําหนดตําแหนงจากคาน้ําหนัก (RPW) 

รุน จํานวนสถานีงานที่ต่ําที่สุด เวลารวม (นาที) เวลามากที่สุด (นาที) ประสิทธภิาพสายการผลิต (%) 

SR 14 15.717 1.850 60.68 

S6 15 13.399 1.286 69.46 

ES3 13 16.473 2.324 54.52 

RSJ 10 13.815 2.546 54.26 

VRS 14 16.151 1.860 62.02 

 

ตารางที่ 7 ผลการจัดสมดุลสายการผลิตทั้ง 5 รุนดวยวธิกีารจัดเรียงงานแบบปกต ิ(NRT) 

รุน จํานวนสถานีงานที่ต่ําที่สุด เวลารวม (นาที) เวลามากที่สุด (นาที) ประสิทธภิาพสายการผลิต (%) 

SR 14 15.717 1.850 60.68 

S6 14 13.399 1.286 74.42 

ES3 13 16.473 2.324 54.52 

RSJ 9 13.815 2.546 60.29 

VRS 12 16.151 1.860 72.36 

 

ตารางที่ 8 ผลการจัดสมดุลสายการผลิตทั้ง 5 รุนดวยวธิกีารอัลกอริทึมเชิงววัิฒนาการ (EA) 

รุน จํานวนสถานีงานที่ต่ําที่สุด เวลารวม (นาที) เวลามากที่สุด (นาที) ประสิทธภิาพสายการผลิต (%) 

SR 13 15.717 1.850 65.35 

S6 13 13.399 1.286 80.15 

ES3 12 16.473 2.324 59.07 

RSJ 8 13.815 2.546 67.83 

VRS 12 16.151 1.860 72.36 
 

สรุปผลการวิจัยและวิจารณผล 

จากการจัดสมดุลสายการผลิตภายในแผนกเย็บดานใน

หมวกกันน็อก ทั้ง 5 รุน ดวยการประยุกตใชวิธีทางฮิวริสติกสที่

นําเสนอไวขางตน โดยไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

สายการผลิตท้ังกอนและหลังการปรับปรุงในตารางท่ี 9 ซึ่งแสดง

ใหเห็นวา วิธีการกําหนดตําแหนงจากคานํ้าหนัก (Ranked 

positional weight method:  RPW)  ใ ห ค า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

สายการผลิตโดยเฉลี่ยทุกรุนผลิตภัณฑเทากับรอยละ 60.19 

เพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 25.73 และวิธีการจัดเรียงงานแบบปกติ 

(Normal ranked task method:  NRT)  ใหค าประสิทธิภาพ

สายการผลิตโดยเฉลี่ยทุกรุนผลิตภัณฑเทากับรอยละ 64.45 

เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 29.99 ในขณะท่ี วิธีการฮิวริสติกสท่ีมีการ

คนหาคําตอบ (Search method) เชน วิธีการอัลกอริทึมเชิง

วิวัฒนาการ (Evolutionary algorithm method: EA) ใหคา

ประสิทธิภาพสายการผลิตโดยเฉลี่ยทุกรุนผลิตภัณฑเทากับรอย

ละ 68.95 เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 34.49 

ดังนั้น จากผลการทดลองจึงสามารถสรุปไดวา วิธีการ

ทางฮิวริสติกสท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้ สามารถนํามาประยุกตใชใน

การแกปญหาการจัดสมดุลสายการผลิตหมวกกันน็อกไดอยาง

เหมาะสม เนื่องจากท้ัง 3 วิธีการขางตนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

สายการผลิตใหมากขึ้นกวาวิธีการปฏิบัติในปจจุบัน (CP) ได ซึ่งมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยทางดานการหาคาที่เหมาะสมท่ีสุด 

(Optimization) ดวยวิธีการทางเมตะฮิวริสติกสที่ ใหผลของ

คําตอบที่มีคุณภาพดีภายใต เวลาการคํานวณท่ีเหมาะสม 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีการอัลกอริทึมเชิงวิวัฒนาการ (EA) ที่ให

ประสิทธิภาพสายการผลิตดีกวาทั้งวิธกีารกําหนดตําแหนงจากคา

น้ํ าหนัก (RPW) และวิ ธีการ จัดเรียงงานแบบปกติ  (NRT) 

เนื่องจากวาเปนวิธีการที่มีการใชเทคนิคของการคนหาคําตอบ 

(Search technique) ซึ่งคาํตอบที่ดีในแตละรอบการคนหาจะถูก

นําไปใชในการพัฒนาคําตอบในรอบถัดๆ ไป จึงทําใหมีการ

เปรียบเทียบผลการจัดสมดุลที่ดีจากกรณีที่ เปนไปไดตางๆ 

อยางไรก็ตาม คําตอบของการจัดสมดุลดังกลาวจะถูกสรางข้ึนมา

เปนจํานวนมาก จึงทําใหวิธีการนี้มีขอดอยในเรื่องของเวลาที่ใชใน

การคํานวณคนหาคําตอบ 
 

ตารางที่ 9 สรุปผลประสิทธสิายการผลิตดานในหมวกกันน็อกทั้ง 5 รุน กอนและหลังปรับปรุง 

รุน 
ประสิทธิภาพสายการผลิต (%) 

CP RPW NRT EA 

SR 34.71 60.68 60.68 65.35 

S6 40.42 69.46 74.42 80.15 

ES3 22.53 54.52 54.52 59.07 

RSJ 27.53 54.26 60.29 67.83 

VRS 47.29 62.02 72.36 72.36 

คาเฉลี่ย 34.46 60.19 64.45 68.95 
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