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ในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์
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ชุดตูเ้ สื้ อผ้าและโต๊ะแต่งตัว พร้อมระบุขนาด วัสดุ และอุปกรณ์ 2) การสัมภาษณ์ 3) การเยีย่ มชม
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ผลิต ระยะเวลาที่ใช้ และต้นทุนการผลิต หาผูผ้ ลิตที่มีความเป็ นเลิศ ใช้แนวความคิดแบบ PDCA
และลีน มาปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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แหล่งการผลิตพร้อมการติดตั้ง เฟอร์ นิเจอร์ บิลท์อิน มีความแตกต่างกันในกระบวนการ
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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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