
 ง 

53405318: สาขาวชิาการจดัการงานวศิวกรรม 

คาํสําคญั: การจดัตารางการผลิต / การผลิตแบบตามสัง / วิธีการทางฮิวริสติกส์ / เวลาในการ
เตรียมการผลิต 

 ยอดดวงใจ นาคปฐม: การจดัตารางการผลิตแบบตามสัง สําหรับอุตสาหกรรมสิงทอ. 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.กญัจนา ทองสนิท. 63 หนา้. 
 

 งานวิจยัฉบบันีจึงมีจุดประสงค์เพือศึกษาและหาวิธีการจดัตารางการผลิตทีเหมาะสม
สาํหรับการผลิตแบบตามสังในโรงงานยอ้มผา้ โดยวิธีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) เพือลดจาํนวน
งานล่าชา้ (Number of tardy jobs) และเวลาในการปรับตงัเครืองจกัร (Setup Time) จากสภาพปัญหา
ปัจจุบนัของโรงงานฟอกยอ้มแห่งหนึง มีปัญหาการส่งมอบสินคา้ล่าช้าจาํนวนมาก สาเหตุเกิดจาก
ความขดัแยง้ในการจดัลาํดบัการผลิตระหว่างผูจ้ดัตารางการผลิตและฝ่ายผลิต โดยผูจ้ดัตารางการ
ผลิตจะพิจารณากาํหนดส่งเป็นหลกั ทาํให้ตารางการผลิตมีการสลบัเฉดสีไปมาและตอ้งเสียเวลาทาํ
ความสะอาดเครืองยอ้มหรือเสียเวลาในการเตรียมการผลิตบ่อยครัง แต่ฝ่ายผลิตตอ้งการแผนการผลิต
ทีมีการสลบัเฉดสีนอ้ยทีสุด จึงทาํการจดัลาํดบังานใหม่ ส่งผลให้งานกระจุกตวับางเครือง เกิดการรอ
คอยและผลิตไม่ทนัตามกาํหนดส่ง ซึงงานวจิยันีแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นศึกษาการจดัลาํดบังาน
ในแต่ละเครืองจกัร โดยใชว้ิธีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไดแ้ก่ FCFS, EDD, SPT, LPT, MST 

,EDD+LPT และ EDD+MST เพือให้มีจาํนวนงานล่าชา้นอ้ยทีสุด และในส่วนทีสอง เป็นการศึกษา
พิจารณาการยา้ยงานระหว่างเครืองยอ้ม เพือเพิมโอกาสในการผลิตให้ทนักาํหนดส่ง โดยจะวดั
ประสิทธิภาพจากจาํนวนงานล่าชา้ตาํสุด ช่วงกวา้งของระยะเวลาการทาํงานทีสันทีสุดเพือเพิมความ
พึงพอใจของผูจ้ดัตารางและเสียเวลาในการปรับตงัเครืองจกัรน้อยทีสุดตามความตอ้งการของฝ่าย
ผลิต  จากการศึกษาพบว่า การจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน EDD+LPT โดยให้
จาํนวนงานล่าช้าลดลงจาก 166 งาน เป็น 78 งาน ซึงลดลงจากเดิม 53.01% และจาํนวนการครังใน
การทาํความสะอาดเครืองยอ้ม ลดลงจาก 117 ครัง เหลือ 98 ครัง คิดเป็นลดลงจากเดิม 16.24% 
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 This research aimed to study and find proper scheduling method for the job shop 
manufacturing in textile factory by using heuristics to reduce number of tardy jobs and 
frequency of changer over occurred. Current situation in a case textile factory had faced 
delivery problem, there was a lot of tardy jobs. Confliction between schedulers and production 
crew in production sequence was the cause of this problem. Schedulers would consider 
delivery due date that result in having many different colors in dyeing machines that lead to 
waste time to cleaning machine implied changeover activity. Otherwise, Production crew 
considered production sequence with few different colors in dyeing machines. Production 
sequence revised by production crew would bring a cluster of jobs and idle into machine that 
influence to delayed delivery. This research composed of 2 parts, which are to study 
production sequence in each machine by using heuristics include EDD, SPT, LPT, 
MST,EDD+LPT and EDD+MST for reducing tardy jobs at least and to study jobs allocation 
between machines for increasing chance to on time delivery. Lowest number of tardy jobs, 
shortest makespan and frequency of changeover was used to measure effectiveness of each 
heuristic approach compared with conventional approach. After study found that EDD&LPT 
heuristic approach generated most effective schedule. Numbers of tardy job were reduced 
from 166 jobs to 78 jobs that reduced 53.01% from conventional approach and frequencies of 
changeover were reduced from 117 to 98 that reduced 16.24 % from conventional approach. 
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