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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิตในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปแหงหน่ึง ในจังหวัด
อุบลราชธานี ผลิตภัณฑที่ศึกษา คือ เสื้อสไตล 53287 ไลน A14 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสายการผลิตในปจจุบันเทากับ 55.48 % 
ซ่ึงยังอยูในระดับที่ตํ่า  ดังน้ันจึงเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิต โดยใชวิธีฮิวริสติก 4 วิธีในการ
แกปญหาซ่ึงไดแก วิธี Kilbridge & Wester, Ranked Positional Weight, Maximum Task Time, และวิธี Total Maximum 
Number of Following Tasks โดยมีการพิจารณาเคร่ืองจักรเปนเง่ือนไขประกอบในการจัดสมดุลการผลิต ผลจากการวิจัย
พบวา การจัดสมดุลสายการผลิตทั้ง 4 วิธี ใหคาผลลัพธที่เทากัน คือ จํานวนสถานีงานลดลงจาก 17 สถานีเหลือ 14 สถานี 
จํานวนพนักงานลดลงจาก 17 คนเหลือ 14  คน สามารถลดคาใชจายแรงงานได 462 บาทตอวัน (ปจจุบัน คาจางพนักงาน
เทากับ 154 บาท/คน/วัน) หรือ 138,600 บาทตอป และคาประสิทธิภาพของสายการผลิต เพิ่มข้ึนจาก 55.48% เปน 
67.37%  

 
คําสําคัญ : การสมดุลสายการผลิต, โรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป, วิธฮิีวริสติก 

 
Abstract  

The objective of this research was to improve the assembly line balancing in Apparel factory at 
Ubonratchathani province. The case study was T-shirt style 53287 at line A14. The efficiency of production line 
was 55.63%, it was quite very low. Then we applied 4 heuristics for improving assembly line balancing such as 
Kilbridge & Wester, Ranked Positional Weight, Maximum Task Time and Total Maximum Number of Following 
Tasks.  From the results, all heuristics had similar performance. When the type of machines had been 
considered, all heuristics could be reduced work station from 17 to 14. Then, the operators could also be 
reduced from 17 to 14 (labor cost could be decresed 462 baht per day or 138,600 baht per year) and the 
efficiency of production line could be increased from 55.48% to 67.37%.  
 
Keywords: Assembly line balancing, Apparel factory, Heuristics   
 
1. บทนํา  
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม เปนอุตสาหกรรม
ที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมี
บทบาทอยางมากในการสรางงาน และสรางรายไดใหกับ
แรงงานไทย ดวยเหตุน้ี ในการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการผลิตและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยาง
ตอเน่ือง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม จึงเปนสิ่ง

สํ า คัญและจํ า เป น   ทั้ ง น้ี เพื่ อ เป นแ รงส นับส นุนให
อุตสาหกรรมดังกลาว สามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพ
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหเพิ่มมากข้ึน 
(http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/File/ascn_yarnt
h.doc) 
 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตเปนหลักการที่มีความสําคัญ
หลักการหน่ึงและสามารถประยุกตใชไดในอุตสาหกรรมทุก



  

ประเภท ซ่ึงถาโรงงานอุตสาหกรรมน้ันๆ สามารถปรับปรุง
การทํางานและเพิ่มผลผลิตใหกับองคกรไดสําเร็จก็เปนการ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันเพื่อที่จะกาวไปสูความเปนผูนํา
ในวงการอตุสาหกรรมทั้งในและตางประเทศตอไป 

การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสามารถทําไดหลาย
วิธีเชน การหาแนวทางเพื่อลดของเสียการวางแผนการผลิต
ที่ดี และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใชเทคนิคทาง
วิศวกรรมอุตสาหการไดแก การควบคุมคุณภาพ  การศึกษา
การทํางาน การจัดสมดุลสายการผลิต และอื่นๆ ซ่ึงในการ
จัดสมดุลสายการผลิตก็ เปนหลักการหน่ึงที่ ใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และสามารถแกปญหาที่
เกิดข้ึนในระหวางกระบวนการผลิตไดกลาวคือ ทําให
สายการผลิตมีการไหลอยางตอเน่ืองและไมเกิดคอขวด  
 จากการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ยวกับการจัดสมดุล
สายการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เคร่ืองนุงหม และใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ มีดังน้ี วรเชษฐและประภาพรรณ 
(2543) ไดศึกษาการสมดุลเย็บประกอบหนังสําหรับหุมเบาะ
รถยนต โดยใชหลักการสมดุลสายการผลิตทางทฤษฎี และ
การสมดุลสายการผลิต โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมา
ชวยในการจัดสมดุลสายการผลิตดวยวิธีการตางๆ แลว
เลือกวิธีที่เหมาะสมเพื่อจะนํามาปรับปรุงสายการผลิต ผล
จากการศึกษาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิต
จากเดิม 45.54 % เพิ่มข้ึนเปน 92.86% จากน้ัน สราวุธ
และคณะ(2547) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดสมดุลสายการ
ประกอบในโรงงานผลิตอุปกรณเคร่ืองครัว: กรณีศึกษา สาย
การประกอบหมอหุงขาวไฟฟา ซ่ึงเปนการศึกษาเวลา
มาตรฐานการผลิต และใชเทคนิคการจัดสมดุลการผลิตทั้ง 3 
วิธี ของ Kilbridge & Wester, Helgeson & Birnie และ 
COMSOAL ผลการศึกษาพบวา เทคนิคการจัดสมดุลการ
ผลิตทั้ง 3 วิธีดังกลาวใหผลลัพธที่ใกลเคียงกันคือ สามารถ
จัดสถานีงานใหมได 9 สถานีงาน จากเดิม 14 สถานีงาน 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตจากเดิม 50% 
เพิ่มข้ึนเปน 78% และ ธราธร (2548) ไดศึกษาการจัด
สมดุลสายการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิตกางเกงยีนส 
เพื่อปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน และจัดสมดุลสายการผลิต 
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของสายการผลิตเพิ่มข้ึน 
จากเดิม 55.66% เปน 76.53% จากน้ัน วิชัยและคณะ   
(2551) ไดศึกษาการเพิ่มผลผลิต ในสายการประกอบ
อุปกรณอิ เ ล็กทรอนิกส  โดยใช เทคนิคการจัดสมดุล
สายการผลิต และเทคนิค ECRS เพื่อประยุกตใชกับ
สายการผลิตสวิทชชิ่งเพาเวอรซับพลาย  ผลจากการศึกษา 

สามารถลดปญหาคอขวดลงได  ลดเวลาที่ใชสูงสุดของ
สถานีงาน ลดจํานวนสถานี เปนผลทําใหสามารถลดตนทุน
ใหกบับริษัทได 

ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ี จึงมีวัตถุประสงค เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิต ของผลิตภัณฑ
ตัวอยาง ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูปแหงหน่ึง ใน
จังหวัดอุบลราชธานี เน่ืองจากการจัดสมดุลสายการผลิตใน
ปจจุบัน จะอาศัยประสบการณของหัวหนางานเปนหลัก ซ่ึง
เมื่อเกิดปญหาการไหลของชิ้นงานไมสมดุล มีการรองาน  
หรือเกิดจุดคอขวดข้ึน หัวหนางานก็จะทําการปรับเปล่ียน
ข้ันตอนการทํางานของสถานีงานน้ัน ตามความเหมาะสม 
ซ่ึงมีผลทําใหคาประสิทธิภาพของสายการผลิตมีคาเพียง 
55.48% ซ่ึงมี่คาคอนขางตํ่า ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงทําการ
ประยุกตวิธีฮิวริสติกส เพื่อชวยในการจัดสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสายการผลิตของโรงงานตัวอยาง ใหสูง
มากข้ึน 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังน้ี 
        2.1 ศึกษาสภาพปจจุบันและกระบวนการผลิตของ
โรงงานตัวอยาง  
 2.2 เก็บขอมลูที่เกี่ยวของ และศึกษาสภาพปญหาการ
จัดสมดุลสายการผลิตในปจจุบัน ของแผนกเย็บเสื้อ สไตล 
53287ไลน A14ของโรงงาน ตัวอยางผลิตภัณฑดังในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 ตัวอยางผลิตภัณฑที่ศึกษา 
 

2.3  ศึกษาหลักการและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.4 หาแนวทางปรับปรุงและประยุกตใชวิธีฮิวริสติกส

ตางๆ 4 วิธี ซ่ึงไดแก  วิธี Kilbridge & Wester, Ranked 
Positional Weight, Maximum Task Time, และวิธี Total 
Maximum Number of Following Tasks ในการจัดสมดุล
สายการผลิตของผลิตภัณฑตัวอยาง 



  

2.5 เปรียบเทียบผลการจัดสมดุลสายการผลิต กอน
และหลังปรับปรุง และเสนอแนะใหกับทางโรงงาน 

2.6 นําผลการจัดสมดุลสายการผลิตที่ไดทดลองไป
ปฏิบัติในสายการผลิตตัวอยางปรับปรุงงานเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

2.7 สรุปและเสนอแนะใหกับทางโรงงาน 
 
3. หลักการและวิธีฮิวริสติกส 

การจัดสมดุลสายการผลิต เปนการพยายามที่จะจัดให
สถานีการทํางานตางๆ มีอัตราการทํางานหรือเวลาที่ใชใน
การทํางานในการผลิตแตละชิ้นเทาๆ กัน ถาเวลาในการ
ผลิตไมเทากันแลว อัตราการผลิตของสินคา น้ันจะถูก
กําหนดโดยเวลาการทํางานของสถานีงานที่ใชเวลามาก
ที่สุด  ซ่ึงเราเรียกเวลาในการกําหนดอัตราการผลิตน้ีวา  
รอบเวลาการทํางานหรือรอบเวลาการผลิต โดยทั่วไปในการ
จัดสมดุลสายการผลิต จะตองเร่ิมดวยการกําหนดรอบเวลา
การทํางาน ลําดับข้ันงานหรืองานยอยตางๆ  (Precedence 
diagram) และเวลามาตรฐานของการทํางานแตละชิ้นของ
งานน้ัน จากน้ันก็พยายามรวมงานยอยเขาดวยกันใหเปน
สถานีงาน โดยพยายามจัดใหมีเวลาวางเกิดข้ึนนอยที่สุด 
(ชุมพล, 2538)  

3.1 แผนภาพลําดับข้ันงาน  
(Precedence diagram) 
จะแสดงลําดับข้ันตอนของงานยอยตางๆ โดยจะใช

จุดเชื่อม (Node) เปนสัญลักษณของงาน และมีลูกศรเปน
ตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยการดําเนินงานจะเร่ิม
จากดานซายสุดของผังผานกระบวนการประกอบตางๆจน
เปนผลิตภัณฑที่อยูทางดานขวามือ และจะมีเวลาของแตละ
ข้ันตอนงานกํากับอยูดานบน ตัวอยางของแผนภาพลําดับ
ข้ันงานของผลิตภัณฑที่ศึกษา ดังในรูปที่ 2 

3.2 ประสิทธิภาพของสายการผลิต 
 (Line Efficiency; E)  
จะเปนดัชนีที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของการจัด

งานลงในสถานีงาน เพื่อใหเกิดเวลาสูญเปลานอยที่สุด 
สามารถคํานวณไดจากสูตร  

 

  E  = (∑ t / mc)* (100)          (1) 
 

โดยคา E  เปนคาเปอรเซนต  ; ∑ t =เวลาข้ันงาน
รวม,  m =จํานวนสถานีงาน, c = รอบเวลาผลิต 

 

3.3 การสูญเสียความสมดุล (Balance Delay; D)  
เปนเคร่ืองชี้ถึงประสิทธิภาพของสายการผลิต หรือ

การผลิตที่มีความไมสมบูรณเกิดข้ึน โดยพิจารณาที่เวลาสูญ
เปลา (Idle time) ของการจัดงานลงสถานีงาน มีสูตรการ
คํานวณ คือ 
         D  =  ((mc - ∑ t)/ mc) * 100            (2)       
   หรือ     D  =  100 – E                              (3) 

 
ซ่ึงจากการศึกษาข้ันตอนการเย็บของผลิตภัณฑ

ตัวอยาง จะมีทั้งหมด 17 ข้ันตอนหรือสถานีงาน มีผลรวม
ของเวลางานทั้งหมดเปน 7.64 นาทีและรอบเวลาการ
ทํางานของสถานีงานทีม่ีเวลามากที่สุดในสายการประกอบมี
คา เท ากับ  0 .81 นาที  ดัง น้ันสามารถคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพของสายการผลิตในปจจุบันของทางโรงงาน 
ไดตามสูตรที่ (1) ดังน้ี 

          E = (7.64/17x0.81) x 100 = 55.48% 
 
จ า ก กา ร คํ าน ว ณจ ะ ไ ด ค า ป ร ะ สิ ทธิ ภ าพ ข อ ง

สายการผลิตในปจจุบันคิดเปน 55.48% ซ่ึงเปนคาที่
คอนขางตํ่า ดังน้ัน จึงหาแนวทางปรับปรุงโดยใชวิธีฮิวริ
สติกสมาชวยในการจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตใหดีข้ึน 

3.4 วิธีฮิวริสติกส  
การวิจัยน้ีจะประยุกตใชวิธีฮิวริสติกสตางๆ 4 วิธี เพื่อ

ชวยในการจัดสมดุลงาน ซ่ึงไดแก   
       3.4.1 วิธีการของ Kilbridge & Wester (K&W)   

เปนวิธีคํานวณดวยมือ และใหประสิทธิภาพของสายงาน
ผลิตสูง แตไมเหมาะที่จะนํามาใชหากมีงานจํานวนมาก ๆ 
ซ่ึงหลักการของวิธีน้ี คือ เร่ิมจากการจัดงานยอยแรกทาง
ซายมือกอน พยายามรวมงานยอยตาง ๆ เขาเปนสถานีงาน
หน่ึงและใหมีเวลาใกลรอบเวลาผลิตมากที่สุด และการเลือก
งานเขาสถานีงานใหพิจารณาเลือกจากงานที่ไมมีงานอยู
กอนหนา และพยายามอยาใหขัดกับลําดับข้ันงานยอยน้ัน 

 3.4.2 วิธีการใชเกณฑนํ้าหนักเปนตัวกําหนด
ตําแหนง (Ranked Positional Weight; RPW) เทคนิคน้ี
ไดรับการพัฒนาข้ึนโดย เฮลจีสัน และเบอรน่ี (Heigeson & 
Birnie) โดยการจัดงานยอยเขาสถานีงานตามลําดับคา 
RPW ซ่ึงคา RPW คือ ผลรวมของเวลางานยอยที่กําลัง
พิจารณารวมกับเวลาทุกข้ันงานที่ตามหลังงานยอยน้ัน ถา
คา RPW ของงานยอยที่พรอมจะถูกมอบหมายใดมีคาสูง
ที่สุดก็จะถูกเลือกเขาสถานีงานกอน 



  

                                    
 
 
 
 
 
                                                   
 
 

รูปท่ี 2   แผนภาพ Precedence Diagram ของผลิตภัณฑตัวอยางที่ศึกษา 
 
 
 3 . 4 . 3  วิ ธี ก า ร ใ ช เ ก ณ ฑ เ ว ล า ม า ก ที่ สุ ด 

(Maximum Task Time; Max. T.) วิธีการน้ี ลําดับแรกจะทํา
การเลือกงานยอยตางๆ ที่พรอมจะถูกมอบหมายใหเขา
สถานีงาน โดยงานยอยที่ถูกเลือกเปนงานที่มีเวลามากที่สุด
กอน แตถาในกรณีที่มีงานยอย 2 งาน หรือมากกวา ผาน
เกณฑขอแรก ใหเลือกงานยอยที่มีจํานวนงานยอยที่ตามมา
ทั้งหมดมากที่สุดเขาสถานีงานกอน 

 3.4.4 วิธีการที่ ใช เกณฑจํานวนงานยอยที่
ตามมาทั้งหมดมากที่สุด (Total Maximum Number of 
Following Tasks; Max. N.F.) วิธีการน้ีจะพยายามที่จะ
เคล่ือนที่ผานแผนผังลําดับกอนหลังใหเร็วที่สุดเทาที่จะทํา
ไดก็คือ ข้ันแรกจะเลือกงานยอยตางๆ ที่พรอมจะถูก
มอบหมายเขาสถานีงาน โดยจะเลือกงานที่มีจํานวนงาน
ยอยที่ตามมาทั้งหมดมากที่สุดกอน ในกรณีที่มีงานยอย 2 
งานหรือมากกวา ที่ผานเกณฑขอแรก ใหเลือกงานยอยที่ใช
เวลานานที่สุดเขาสถานีงานกอน 

 
4. ผลการวิจัย 
 ในการจัดสมดุลสายการผลิต ของแผนกเย็บเสื้อ 
สไตล 53287 ไลน A14 ของโรงงานตัวอยาง ไดมีการ
พิจารณาชนิดของเคร่ืองจักรเปนเกณฑ สําหรับการจัด
สมดุลสายผลิตดวย น่ันคือ การจัดงานยอยที่สามารถ
รวมกันมากกวาหน่ึงงาน เขาสถานีงานเดียวกันไดน้ัน 
เคร่ืองจักรที่ใช ตองเปนเคร่ืองจักรชนิดเดียวกัน ซ่ึงผลจาก
การจัดสมดุลสายการผลิต โดยใชวิธีฮิวริสติกสตางๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 1  
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดสมดุลสายการผลิตดวยวิธีฮิวริสติกส 
 

  
 จ า ก ต า ร า งที่  1  แ ส ดง ผ ล ข อ ง กา ร จั ด ส ม ดุ ล
สายการผลิตดวยวิธีฮิวริสติกสตางๆ พบวาทั้ง 4 วิธีใหคา
คําตอบที่เทากัน คือ คาประสิทธิภาพของสายการผลิตหลัง
การปรับปรุงเทากัน โดยเพิ่มข้ึนจากเดิม 55.48%  เปน 
67.37%  จํานวนสถานีงานลดลงจาก 17 สถานีเปน 14 
สถานี  ทําใหสามารถลดจํานวนพนักงานลงจาก 17 คนเปน  
14  คน สามารถลดคาใชจายแรงงานได 462 บาทตอวัน 
(ปจจุบัน คาจางพนักงานเทากับ 154 บาท/คน/วัน) หรือ 
138,600  บาทตอป  และคาการสูญเสียความสมดุล  ลดลง
จาก 44.52% เปน 32.63 % 
 
5. สรุปผลและเสนอแนะ 
 5.1 ผลที่ไดจากการจัดสมดุลสายการผลิต   ดวยวิธี
ฮิวริสติกส ทั้ง 4 วิธี ของผลิตภัณฑตัวอยางที่ศึกษาน้ี  จะให
ผลลัพธที่เทากัน ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 1  ดังน้ัน ใน
ตัวอย างปญหาน้ี สามารถเลือกวิธี ใดก็ได  เพื่ อนําไป

  กอน หลังปรับปรุง 
วิธีการจัด

สมดุล -  K&W RPW 
Max 
T. 

Max 
N.F. 

สถานีงาน 17 14 14 14 14 

เครื่องจักร 17 14 14 14 14 

พนักงาน 17 14 14 14 14 

E (%) 55.48 67.37 67.37 67.37 67.37 
Balance 

Delay (%) 44.52 32.63 32.63 32.63 32.63 
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ปรับปรุงการจัดสมดุลสายการผลิต ทั้งน้ีจะตองพิจารณา
องคประกอบอื่นๆ รวมดวยเชน ความยาก-งายในการ
ทํางานการโยกยายเคร่ืองจักร เปนตน และนอกจากน้ี ยัง
ตองอาศัยประสบการณของผูที่รับผิดชอบในสายการผลิต
น้ันๆดวย จึงจะสงผลใหการจัดสมดุลสายการผลิตเปนไป
อยางเหมาะสมทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
      5.2 ควรศึกษาและพัฒนาวิธีการฮิวริสติก หรือวิธีอื่นๆ 
ที่มีประสิทธิภาพ มาใชในการจัดสมดุลสายการผลิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตใหสูงข้ึน 
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