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The purposes of this study were decrease the proportion of all problems from the
process in dyeing by applying an failure mode effects analysis (FMEA) and analytic hierarchy
process (AHP) to a sample textile factory, where fabric manufacturing was its main activity.
The factory has problems of poor quality dyed fabrics: 7.49% of the fabrics had to be mended
because they were stain, crease and washing.

Production processes of fabrics were studied. Then, brainstorming was performed

to find causes and results of fabrics' poor quality. A cause and effect diagram was presented,

followed by a failure mode effects analysis for the production processes and an analytic
hierarchy process for decision-making. These techniques were employed to find causes

significantly related to problems of production processes in order to find preventive measures

for the mentioned problems. Production process improvement was evaluated using

techniques of linear regression and correlation.

Results were the percentage of mended fabrics of the factory was reduced from

7.49% to 4.76%, (target 5%). The improvement of the process was decreased waste from

11,440 kilograms to 77,160 kilograms, saving approximately 915,200 baht. Moreover, the
percentage of quality improved up to 95%,the achieved target.
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ  ท่านผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ   กล่อมจิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และควบคุมในการด าเนินงานศึกษา

และจัดท า วิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้  ตลอดจนการตรวจสอบ  และแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์

ด้วยดีตลอดมา  ขอขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.สิทธิชัย แซ่เหล่ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ไพฑูรย์   

ศิริโอฬาร  ซึ่งเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ให้ค าแนะน าต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า

วิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก คุณสุนทร  แจ่มแสง เพื่อน

ร่วมงานและพนักงานทุกคน ของโรงงานตัวอย่างที่ได้ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนในด้านข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับง านวิจัย  ตลอดจนค าแนะน าต่างๆ  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์

ฉบับนี้ 

 ในท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา  ของผู้วิจัยที่ได้อบรมสั่งสอน  ให้ก าลังใจ

และให้การสนับสนุนในทุกๆ  ด้าน ขอขอบใจเพื่อนนิสิตปริญญาโท  คณะวิศวกรรมอุตสาหการ  

สาขา การจัดการงานวิศวกรรม รุ่นที่ 5 ที่คอยให้ก าลังใจและความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา  ผู้วิจัย

รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ

จะน าเอาไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




