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บทคัดย่อ  

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือออกแบบและผลิตพาเลตกระดาษส าหรับน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทัแทนการสั่งซ้ือพาเลต

ไมจ้ากภายนอกเพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการด าเนินการในส่วนของกระบวนการผลิต โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัจะมีด้วยกนั 2 

แบบ คือ Program sketch up และใช้ทฤษฎีตน้ทุนมาค านวณตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตท่ีจะช่วยในการประกอบการ

ตดัสินใจ โดยไดม้ีการน าขอ้มูลการสั่งซ้ือพาเลตไมข้องบริษทัมาใช ้ระเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 มาใชใ้นการ
ค านวนวณและเปรียบเทียบหากมีการผลิตพาเลตกระดาษมาใช้จะสามารถลดต้นทุนลงไปได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่าการ

ออกแบบและผลิตพาเลตกระดาษมาใชใ้นกระบวนการผลิตแทนพาเลตไมน้ั้น เมื่อค านวณจากตวั Prototype ทั้ง 2 แบบ Prototype 1 

จะมีตน้ทุนการผลิตต่อปีทั้งหมด 265,800 บาท ในขณะเดียวกัน Prototype 2 จะมีตน้ทุนการผลิตต่อปีทั้งหมด 159,600 บาท หาก

บริษทัเลือกผลิตตวั Prototype 2 บริษทั กล่องดวงใจ จ ากัด จะสามารถลดตน้ทุนในเร่ืองของค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือพาเลตได้ถึง 

302,400 บาท หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะสามารถลดค่าใชจ่้ายไปถึง 65 % ซ่ึงส่งผลดีต่อการจดัการในเร่ืองของตน้ทุนในกระบวนการ
ผลิต 

 

1.บทน ำ (INTRODUCTION) 

 บริษทั กล่องดวงใจ จ ากดั เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการท่ีให้บริการเก่ียวกับกล่องกระดาษลูกฟูก เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย 

กระดาษลอนลูกฟูกและกระดาษแข็งลอนลูกฟูก และกล่องจากกระดาษและกระดาษแข็งเพ่ือบรรจุภณัฑ์และใชใ้นการขนส่งสินคา้ 
โดยกระบวนการผลิตก็จะมีปัจจยัท่ีส าคญั คือ พาเลต อา้งอิงขอ้มูลจากบริษทั เห็นว่าการสั่งซ้ือพาเลตไมข้นาดท่ีใชม้ากท่ีสุด 3 ขนาด

นั้นมีมูลค่าทั้งส้ิน 29,500 บาท / เดือน ใน 1 ปี จะมีมูลค่า 852,000 บาท / ปี ซ่ึงบริษทัพยายามท่ีจะลงทุนในปัจจยัการผลิตต่าง ๆเพ่ือ

ส่งเสริมให้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ือง ทางบริษทัจึงมีความคิดท่ีจะลดตน้ทุนในกระบวนการ

ผลิตในส่วนดังกล่าว จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัมีความสนใจท่ีจะให้ทดลองน าผลิตพาเลตกระดาษมาใช้หมุนเวียนภานใน

กระบวนการผลิตทดแทนพาเลตไมท่ี้ตอ้งสั่งซ้ือจากภายนอก อีกทั้งทางมีบริษทันั้นมีวตัถุดิบหลกัซ่ึงก็คือ กระดาษลูกฟูก ท่ีใชใ้นการ
ผลิตกล่องจากกระดาษลูกฟูกจึงมีความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะผลิตพาเลตกระดาษขึ้นมา 

 

2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW)  

ข้อมูลเก่ียวกับกระดำษลูกฟูก 

กระดาษลูกฟูก หมายถึง กระดาษท่ีมีแผน่ปะหนา้สองแผน่ทั้งสองดา้นและลอนกระดาษอยูต่รงกลาง กระดาษลูกฟูกไดรั้บ

ความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีต้นทุนต ่าในการผลิต เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ในการผลิตกระลูกฟูกก็จะใช้วตัถุดิบท่ีเรียกว่า 

“กระดาษคราฟท์” ซ่ึงกระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ กระดาษท่ีผลิตจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp) ท่ีไดจ้ากกระบวนการคราฟท์ 



(Kraft Process) เป็นการใชเ้ทคโนโลยีในการแปลงสภาพจาก เน้ือไมเ้ป็นเย่ือกระดาษไม ้(Wood Pulp)โดยใชส้ารเคมีและความร้อน

ในการแยกเย่ือ โดยปกติกระดาษคราฟท์จะมีสีน ้ าตาล ตามสีของเน้ือไมท่ี้น ามาผลิต แต่สามารถน ามาฟอกสีให้มีเน้ือสีขาวไดแ้ละมี

หลากหลายชนิด ประ เภทของกระดาษลูกฟูก  1.กระดาษลูกฟูกสองชั้น ( Single Face ) 2.กระดาษลูกฟูกสามชั้น ( Single wall )          
3.กระดาษลูกฟูกห้าชั้น ( Double wall ) 4.กระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น ( Triple Wall )  

 ข้อมูลเก่ียวกับพำเลต 

พาเลต (Pallet) คือ แท่นวางสินคา้ มีลกัษณะเป็นแท่นส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่ ใชส้ าหรับวางสินคา้ในสถานท่ีเก็บสินคา้ ภายใน

แท่นมีช่องส าหรับให้งาของรถยก (Fork Lift) เสียบยกแท่นขึ้นมาเพ่ือขนยา้ยลงัสินคา้ ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
เคลื่อนยา้ยสินค้า สามารถรวบรวมสินค้าได้อย่างเป็นระบบและประหยดัเวลา โดยทั่วไป Pallet  ท่ีนิยมใช้กันจะมี 2 แบบ คือ         

แบบสองทาง (two-way)   ก าหนดจากทิศทางการเขา้ตกัได้ 2 ทาง และแบบส่ีทาง (four-way) ก าหนดจากทิศทางการเขา้ตกัไดท้ั้ง

ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นขา้งซา้ย และดา้นขา้งขวา พาเลตท่ีใชง้านแพร่หลายโดยทัว่ไป จะแบ่งดว้ยกนั 4 ประเภทใหญ่ คือ 1.พาเลตไม ้

2.พาเลตพลาสติก 3.พาเลตกระดาษ และ พาเลตเหลก็ ซ่ึงแต่ละอยา่งจะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั และ การใชง้านท่ีแตกต่างกนั  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 

ตน้ทุน หรือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินคา้ หรือบริการ หรือถา้พูดกันแบบภาษาชาวบา้น ตน้ทุนคือ 

จ านวนเงินท่ีไดจ่้ายไปในการซ้ือ สินคา้ ขา้วของ วตัถุดิบ ต่าง ๆ นานาจิปาถะ เพ่ือน ามาผลิตหรือขายสินคา้เพ่ือให้ก่อให้เกิดรายไดค้ือ

ยอดขายอีกคร้ัง โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต การทดสอบ การจดัเก็บ และการขนส่ง โดยเราสามารถจ าแนก

ตน้ทุนออกไดห้ลายชนิด เช่น การจ าแนกตน้ทุนตามองค์ประกอบของตน้ทุน การจ าแนกตน้ทุนตามความส าคญัและลกัษณะของ
ตน้ทุนการผลิต การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัหน่วยตน้ทุน การ

จ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในสายการผลิต การจ าแนกตน้ทุนตามหนา้ท่ีงานในกิจการ  การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพนัธ์กบัเวลา 

การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของความรับผิดชอบ  และการจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตดัสินใจ 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ภาณุวตัร ร่ืนเรืองฤทธ์ิ และคณะ (2554) จากการศึกษาการน า เศษแกว้มาใชท้ดแทนแร่ลอย (หินฟันมา้) ในกระบวนการ
ผลิตสุขภณัฑ์เซรามิกส์ โดยมุ่งหวงั ให้ตน้ทุนการผลิตมีมูลค่าต ่าลง ตวัแปรท่ีน ามาใชศ้ึกษาถึงการปรับปรุงส่วนผสม ไดแ้ก่ ปริมาณ

เศษแก้วและอุณหภูมิท่ีใชเ้ผา ได้แก่ 1,180 องศาเซลเซียส และ 1,200 องศาเซลเซียส รวมถึงระยะเวลาการเผา ผลการศึกษาพบว่า 

สุขภณัฑท่ี์เผา ณ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จะไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ลกัษณะผิว

เคลือบไม่มีการ รานตวั สีขาวมนัวาว มีต าหนิรูฟองอากาศเลก็นอ้ยและมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัสุขภณัฑข์องบริษทัขอนแก่นเซรามิกส์
ท่ีเผา ณ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส มากกว่าสุขภณัฑ์ท่ีเผา ณ อุณหภูมิ 1,180 องศาเซลเซียส สามารถลดตน้ทุนค่าวตัถุดิบและ

เช้ือเพลิงได ้622,188.88 บาท/ปี โดยมีตน้ทุนในการผลิตเศษแกว้ 408,197.85 บาท/ปี เมื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์พบว่า

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเท่ากบั 1,069,469.25 บาท อตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 45.97% สูงกว่าอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าสุดซ่ึงมีค่า

เท่ากบั 10% ต่อปีและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่ามากกว่า 1 เท่ากบั 1.39 ซ่ึงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน เมื่อพิจารณาถึงการ 

วิเคราะห์ความไวพบว่าการน า เศษแกว้เพ่ือมาใชใ้นกระบวนการผลิตสุขภณัฑจ์ะให้ผลตอบแทนท่ีไม่คุม้ค่า หากราคาเศษแกว้ เพ่ิมขึ้น
สูงกว่า 2.10 บาท/กิโลกรัม 

ดุษฎี บุญธรรม ( 2556 ) ศึกษาตน้ทุนการผลิตของแท่งช้ินงานในอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง ซ่ึงลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้นจะมี

อยูด่ว้ยกนั 4 ชนิดโดยผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดนั้นก็มีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนัท า ให้ตน้ทุนการผลิตแท่งช้ินงานแต่ละชนิดแตกต่าง
กนัดว้ย ปัจจุบนัการก า หนดราคาขายแท่งช้ินงาน พนักงานขายจะใชป้ระสบการณ์ในการก า หนดราคาขายแท่งช้ินงาน แต่เมื่อเกิด



การแข่งขนัดา้นราคาระหว่างบริษทัคู่แข่งหรือกบัลูกคา้ ท า ให้เสียเปรียบคู่แข่งเน่ืองจากไม่ทราบตน้ทุนท่ีชดัเจน ดงันั้นผูวิ้จยัได้น า 

ระบบการคิดตน้ทุนกิจกรรมมาใช้ในการหาตน้ทุนของแท่งช้ินงานต่อหน่วย โดยน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นปันไปยงักิจกรรมต่าง ๆ           

ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต จากการศึกษาสามารถค า นวณตน้ทุนของแท่งช้ินงานต่อหน่วยในแต่ละชนิดไดด้งัน้ีชนิดท่ี 1 ตน้ทุนต่อ
หน่วยคือ 27.97 บาทต่อช้ิน ชนิดท่ี 2 ต้นทุนต่อหน่วยคือ 29.30 บาทต่อช้ิน ชนิดท่ี 3 ต้นทุนต่อหน่วยคือ 11.99 บาทต่อช้ิน                  

และชนิดท่ี 4 ตน้ทุนต่อหน่วยคือ 13.7 บาทต่อช้ิน 

คเชนทร์ จิตต์อ ่า ( 2559 ) ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง ช้ินส่วนเขา้สู่โรงงานประกอบรถยนต์ 
จากรูปแบบที,ผูผ้ลิตช้ินส่วนจดัส่งเองจ านวน 3 บริษทั ที,มี ต าแหน่งท่ีตั้งในนิคมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี เป็นการขนส่งแบบวิงรอบ 

(Milk run transportation) , โดยบริษทักรณีศึกษาเป็นผูด้ าเนินการ โดยไดใ้ชข้อ้มูลการการสั่งซ้ือยอ้นหลงัการผลิต 6 เดือนตั้งแต่ เดือน

มกราคม- มิถุนายน พ.ศ. 2558 มาใชใ้นการค านวณเปรียบเทียบค่าขนส่งการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเนน้ศึกษาไปท่ีตน้ทุนการขนส่งท่ีสามารถ

ลดลงไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจาก ผูผ้ลิตช้ินส่วนจดัส่งเองเป็นการขนส่งแบบวิงรอบ (Milk run transportation) โดย
โรงงานประกอบ , รถยนต ์เท่านBัน โดยมิไดพิ้จารณาศึกษาถึงการจดัเส้นทางการเดินรถและความถี่ในการจดัส่งวตัถุดิบ ผลการศึกษา

สรุปไดว้า มีความเป็นไปไดท่ี้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากผูผ้ลิตจดัส่งเอง เป็นการขนส่งแบบวิงรอบ โดยสามารถลดตน้ทุน

รวมหลงัหกัค่าใชจ่้ายการจดัท าระบบ เท่ากบั 1,063,361.39 บาท 

อรรณพ สรรพคุณ และกาญจนา กาญจนสุนทร ( 2555 ) ศึกษากระบวนการผลิตยาง รวมถึงผลิตภณัฑ ์และการปฏิบติังาน

ให้ดี เพ่ือใชใ้นการวางแผนการแกปั้ญหาอย่างละเอียด โดยใชวิ้ธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลกัการทางสถิติมาวิเคราะห์และแกปั้ญหา  

มีการคดัเลือกหัวขอ้การแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้Why-Why Chart รวมถึงการใช้ Kaizen เขา้มาช่วยในการปรับปรุงแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น วิถีการแกไ้ขปัญหา คือ การออกแบบรถใส่ผลิตภณัฑใ์หม่ การลดอตัราส่วนของแหล่งท่ีมาของยางในแต่ละแหล่งการ

ผลิต การทดลองเปลี่ยนขนาดไดร์ใหม่โดยการใช้หลกัทางสถิติเขา้ช่วยในการวิ เคราะห์และทดลอง รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการ
ท างานของพนักงานใหม่ในเร่ืองการวางยางจาก 4 เส้น ลดเหลือ 2 เส้น เป็นตน้ และเมื่อด าเนินวิธีการแกไ้ขดงักล่าวของเสียบางรอย

พบัจากเดิม 1.13% ลดลงเหลือ 0.45% ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนให้กบับริษทัไดถ้ึง 794,454 บาท/เดือน หรือ 4,234,123 บาท/ปี 

ภสัวุฒิ    ภกัดีรัตน์ ( 2555 ) ศึกษาการลดตน้ทุนการผลิตละตน้ทุนการจดัเก็บคลงัสินคา้ของผลิตภณัฑป์ระเภท ทรีตเมน้ต์
บ ารุงผม  โดยมีการปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ตั้งแต่การคดัเลือกประเภทของการออกแบบ รวมถึงการลดขั้นตอนการผลิต  จากการศึกษา

พบว่า การเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตและปรับปรุงประเภทองวตัถุดิบของกล่องกระดาษ และหลอดบรรจุภณัฑ ์สามารถลดตน้ทุนไดถ้ึง 

23.15 บาทต่อหน่วย ซ่ึงท าให้อตัราการสร้างก าไรสูงขึ้น 22 % นอกจากนั้นยงัส่งผลให้ขั้นตอนการบรรจุง่ายและรวดเร็วย่ิงขึ้น ผลิต

รูปท่ีได้จากสายพานการผลิตเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการลดช้ินงานในการขึ้นรูปให้เป็นช้ินเดียว สามารถลดเวลาการท างานได้ 20 % 
ระยะเวลาการผลิตลดลง 1 วนั ในดา้นกระบวนการสั่งซ้ือบรรจุภณัฑ์ก็ไดรั้บผลกระทบเชิงบวกเพราะการเปลี่ยนวตัถุดิบเป็นวสัดุท่ี

ค  าสั่งซ้ือทัว่ไปเหมือนกบัผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท าให้บริษทัตดัปัญหาดา้นขอ้ก าหนดจ านวนการสั่งซ้ือวสัดุขั้นต ่า และลดเวลาการสั่งซ้ือให้

สั้นลง 

 

3.วิธีกำรวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

  การศึกษาในคร้ังน้ีมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษาคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล, เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา และวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นรูปแบบบูรณาการ

วิจยั โดยศึกษาขอ้มูล 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติภูมิ เพ่ือน าขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนมาด าเนินการวิเคราะห์ร่วมกัน และ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีมีผูบ้นัทึกไวแ้ลว้โดยผูอ่ื้น และในส่วนของขั้นตอน



การด าเนินการศึกษามีดังน้ี ศึกษาลกัษณะการท างาน และวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎี และหลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวบรวม และ

วิเคราะห์วิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลงาน 

 

4.ผลกำรศึกษำ (RESEARCH FINDING)  

  ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูล 

 จากการศึกษาพบว่า ใน 3 เดือนมียอดการสั่งซ้ือพาเลตไมเ้ป็นจ านวน 120 Set / เดือนโดยแบ่งเป็นขนาด 1140 x 980 mm 
จ านวน 50 Set ขนาด 1200 x 1000 mm จ านวน 30 Set และ ขนาด 2100 x 1200 mm จ านวน 40 Set รวมเป็นมูลค่า 29,500 บาท หากมี
การสั่งซ้ือในปริมาณท่ีเท่า ๆ กนัในทุกเดือนเฉลี่ย 50 Set / เดือน เท่า ๆ กนัทั้ง 3 ขนาด ในระยะเวลา 1 ปี จะมีมูลค่ารวม 852,000 บาท
ผูศ้ึกษาจึงไดศ้ึกษาขอ้มูลพาเลตไมส้ าหรับมาผลิตเอง ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูลของส่วนประกอบของพาเลตไมแ้ละขนาดจากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบกบัการออกแบบพาเลตกระดาษใชเ้อง โดยการใช ้Program sketch up  ซ่ึงแบบท่ีไดจ้ะมีดว้ยกนั 2 แบบโดยมี
ส่วนประกอบแตกต่างกนัดงัน้ี 

Type 1                                                                          Type 2 

    

ซ่ึงการผลิตนั้นต้องผ่านกระบวนการทั้งส้ิน 3 ขั้นตอนมีการใช้เคร่ืองจักรท่ีต้องใช้ คือ 1.Cutting Machine 2.Die-cut 
Machine 3. Glue Machine ในแต่ละกระบวนการก็จะมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกันไปโดยต้นทุนในการผลิต 
Prototype 1 Size 1140 x 980 mm นั้ นมี ราคา  154 บาท Size 1200 x 1000 mm ราคา  197 บาท ในขณะเ ดียวกัน  Prototype 2                    
Size 1140 x 980 mm นั้นมีราคา 115 บาท Size 1200 x 1000 mm ราคา 119 บาท 

ตอนท่ี 2 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา 

จากการศึกษาขอ้มูลการออกแบบและผลิตพาเลตไมเ้บ้ืองตน้น ามาเปรียบเทียบกับราคาของพาเลตไมท่ี้เราสั่งซ้ือมาจาก
ภายนอกพบว่า พาเลตไมข้นาด 1140 x 980 mm มีราคา  320 บาท แต่ราคาของพาเลตกระดาษ Prototype 1 นั้นมีตน้ทุนต่อหน่วยอยู่ท่ี 
217 บาท ซ่ึง ตน้ทุนของพาเลตกระดาษ Prototype 1 ท่ีท าการผลิตเองนั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท้ั่วไปถึง 32 % และราคาของ
Prototype 2 มีตน้ทุนอยู่ท่ี 130 บาท ซ่ึงมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท้ัว่ไปอยู่ 59 %  และขนาด 1200 x 1000 mm มีราคา  450 บาท แต่
ราคาของพาเลตกระดาษ Prototype 1 นั้นมีตน้ทุนต่อหน่วยอยูท่ี่ 226 บาท ซ่ึง ตน้ทุนของพาเลตกระดาษ Prototype 1 ท่ีท าการผลิตเอง
นั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท้ัว่ไปถึง 50 % และราคาขออง Prototype 2 มีตน้ทุนอยู่ท่ี 136 บาท ซ่ึงมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท้ัว่ไปอยู่ 
70 %  และเมื่อเปรียบเทียบSize ละ 50 Set / เดือน ใน 1ปี จะมีตน้ทุนทั้งหมด 462,000 บาท แต่ถา้บริษทัมีการผลิตพาเลตกระดาษมา
ใชใ้นกระบวนการผลิตแทนการใชพ้าเลตไม ้Prototype 1 จะมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 265,800 บาท ซ่ึงหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นถือ
ว่าต ่ากว่าตน้ทุนในการสั่งซ้ือพาเลตไมถ้ึง 42 % ในขณะเดียวกนั Prototype 2 จะมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 159,600 บาท ซ่ึงหากคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นถือว่าต ่ากว่าต้นทุนในการสั่งซ้ือพาเลตไม้ถึง 65 % ซ่ึงถือว่า Prototype 2 นั้นมีต้นทุนนการผลิตต่อปีต ่ากว่า 
Prototype 1 ถึง 60 % 



 

5.อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

จากการการศึกษาพบว่า ราคาของพาเลตท่ีบริษทัท าการผลิตขึ้นเองไปเปรียบเทียบกบัราคาของพาเลตไมท่ี้บริษทัไดท้ าการ

สั่งซ้ือพบว่า ราคาของพาเลตกระดาษท่ีบริษทัผลิตขึ้นเอง ขนาด 1140 x 980 mm ใน Prototype 1 นั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท่ี้สั่งซ้ือ
จากภายนอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีมูลค่าต ่ากว่าถึง 32 % ส่วนใน Prototype 2 นั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท่ี้สั่งซ้ือจากภายนอกคิด

เป็นเปอร์เซ็นต์จะมีมูลค่าต ่ากว่าถึง 59 % ในขณะท่ีขนาด 1200 x 1000 mm ใน Prototype 1 นั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท่ี้สั่งซ้ือจาก

ภายนอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีมูลค่าต ่ากว่าถึง 50 % ส่วน ใน Prototype 2 นั้นมีราคาท่ีต ่ากว่าพาเลตไมท่ี้สั่งซ้ือจากภายนอกคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์จะมีมูลค่าต ่ากว่าถึง 70 % เมื่อท าการเปรียบมูลค่าการสั่งซ้ือต่อปีในส่วนของพาเลตกระดาษหากมีการสั่งซ้ือพาเลตไม ้   
Size 1140x 980 mm และ Size 1200 x 1000 mm มาใชใ้นการบวนการผลิตโดยเฉลี่ย Size ละ 50 Set / เดือน ใน 1ปี จะมีตน้ทุนทั้งหมด 

462,000 บาท เมื่อบริษทัมีการผลิตพาเลตกระดาษมาใชใ้นกระบวนการผลิตแทนการใชพ้าเลตไม ้ Prototype 1 จะมีตน้ทุนการผลิต

ทั้งหมด 265,800 บาท ในขณะเดียวกนั Prototype 2 จะมีตน้ทุนการผลิตทั้งหมด 159,600 บาท เพราะฉะนั้นการผลิตพาเลตกระดาษ

ใน Prototype 2 บริษทั กล่องดวงใจ จ ากดั จะสามารถลดตน้ทุนในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือพาเลตไดถ้ึง 302,400 บาท หรือคิด

เป็นเปอร์เซ็นตจ์ะสามารถลดค่าใชจ่้ายไปถึง 65 %  
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