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การผลิตพร้อมติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น  อาจารยท่ี์ปรึกษา การคน้ควา้อิสระ  :  อ.ดร.ขวญัชยั  

โรจนกนนัท ์ 239 หนา้. 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

บิลทอิ์น และหาแนวทางในการปรับปรุงพฒันาขั้นตอนการผลิตและติดตั้ง ในการลดความสูญเสียท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและติดตั้งของบริษทัผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น  และปรับปรุงอยา่ง

ต่อเน่ือง  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  1) แบบสอบขอ้มูลขั้นตอนการผลิต ระยะเวลา

การผลิต จาํนวนแรงงาน ตน้ทุนการผลิต ของการผลิตชุดตูเ้ส้ือผา้และโตะ๊แต่งตวั โดย จดัทาํรูปแบบ

ชุดตูเ้ส้ือผา้และโตะ๊แต่งตวั พร้อมระบุขนาด วสัดุ และอุปกรณ์ 2) การสัมภาษณ์ 3) การเยีย่มชม

โรงงาน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลบริษทัทั้ง 4 บริษทั คือ บริษทับุ่นก่ีเซ่ียงไฮเ้ฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง 

จาํกดั  บริษทัสีลมเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั   บริษทักนกเฟอร์นิเจอร์  แอนด ์เคดคอเรชัน่ จาํกดั และบริษทั

กรีนแอคส์ จาํกดั ใชท้ฤษฎีการเทียบรอยมาจบัคู่เปรียบเทียบบริษทัผูผ้ลิต เปรียบเทียบกระบวนการ

ผลิต ระยะเวลาท่ีใช ้และตน้ทุนการผลิต หาผูผ้ลิตท่ีมีความเป็นเลิศ ใชแ้นวความคิดแบบ PDCA 

และลีน มาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังาน  

ผลการศึกษาสรุปวา่ 

แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น มีความแตกต่างกนัในกระบวนการ

ผลิต ทาํใหร้ะยะเวลาการผลิตแตกต่างกนั ตน้ทุนการผลิตแตกต่างกนั 

แหล่งการผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลทอิ์น ท่ีพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง พฒันาการนาํ

เคร่ืองจกัร มาแทนแรงงานคน มีผลทาํใหเ้พิ่มรายไดท่ี้มากข้ึน มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตข้ึนมากวา่การ

ผลิตโดยใชฝี้มือแรงงาน  
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IMPROVEMENT OF BUILT-IN FURNITURE INSTALLATION PROCESS AN  INDEPENDENT 

STUDY ADVISOR : KWANCHAI  ROACHANAKANAN, Ph.D.  239 pp. 

 

                This study focuses on improvement of the built-in furniture installation process.  

The propose of study is to reduce the waste from production and installation of built-in furniture, 

which is part of continuous quality management. 

                This study was conducted by contributing  questionnaires  to  collect data about the 

wardrobe and dressing table set which was design to measure the productivity of built in furniture 

manufacturers. This questionnaires were contributed to four famous manufacturers, which are 

Bunkee Shanghai Furniture and Construction Co.,Ltd., Silom Furniture Co.,Ltd., Kanok Furniture 

& Decoration Co.,Ltd. and Greenact Co.,Ltd. 

 The data were analyzed by benchmarking  theory, the PDCA concept and Lean 

concept Benchmarking theory was uses to compare the productivity of those  four manufacturers . 

Lean concept was uses to improve the productivity  of production and installation process. The 

PDCA concept was apply to identify the process improving the manufacturer  productivity .  

 The study of conclusion that the different production processes and installation 

processes cause different  production time and cost. 

 The built-in furniture manufacturers who have continuously developed and improved 

quality can to increase more revenue and become leader in the business. 
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 การคน้ควา้อิสระ เล่มน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยการความกรุณาใหข้อ้มูล สัมภาษณ์ และเยีย่มชม

โรงงาน ของบริษทั บุน้ก่ีเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จาํกดั โดยคุณชูศกัด์ิ  พิพฒัน์วฒิุธร (ประธาน

กรรมการ)  บริษทั สีลมเฟอร์นิเจอร์ จาํกดั โดยคุณสรศกัด์ิ อาลี (ผูจ้ดัการอวโุสฝ่ายเฟอร์นิเจอร์) 

บริษทั กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด ์เคดคอเรชัน่  จาํกดั โดยคุณศิรพฒัน์ เลิศกงัวาลไกล (ผูจ้ดัการทัว่ไป) 

และบริษทั กรีนแอคส์จาํกดั คุณชนุดร มัน่ใจเกษตร (รองผูจ้ดัการ) ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ 

 ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิบูลย ์จินาวฒัน์ ประธานกรรมการ  

อาจารย ์ดร.ขวญัชยั โรจนกนนัท ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

ปรีชญา มหทัธนทว ี ท่ีไดใ้หก้รุณาใหค้าํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง การคน้ควา้

อิสระฉบบัน้ี   จนการคน้ควา้อิสระ ฉบบัน้ีสาํเร็จลงได้  ขอขอบคุณพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิา

เทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่าน ตลอดจนวทิยากร ท่ีไดป้ระสิทธิประสาท

ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ในวชิาการบริหารจดัการโครงการ

ก่อสร้าง  ขอบคุณพี่ๆ  ฝ่ายธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีช่วยใหค้าํแนะนาํ ประสานงาน  

อาํนวยความสะดวก และพี่ๆ  เพือ่นๆ นอ้งๆ ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจจน  

การคน้ควา้อิสระสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่จิต เปรมธาดา และคุณแม่พิมพรรณ 

เปรมธาดา ท่ีเป็นแรงบลัดาลใจในเลือกหวัขอ้คน้ควา้วจิยั และส่งเสริมการศึกษาโดยตลอดมา  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


