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54602317: สาขาวิชาการประกอบการ 
คําสําคัญ: กิจกรรม 5ส/ เครือ่งมือควบคมุคุณภาพพื้นฐานท้ัง 7 ชนิด 

     นภัทร นทีธนาทิพ: แนวทางการลดตนทุนในการบริหารจัดการธุรกิจรถบรรทุกโดยใช 
กิจกรรม 5 ส และเครื่องมือควบคุมคุณภาพพื้นฐาน 7 ชนิด ของคณะบุคคลนายกิมเหวง ปฐม
พาณิชยพงศ อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ. ดร. พิทกัษ 
ศิริวงศ.  77 หนา. 

 
 งานวิจัยเชิงทดลอง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางแนวทางการลดตนทุนคาใชจายทาง

ธุรกิจของคณะบุคคลนายกิมเหวง ปฐมพาณิชยพงศ (เปนธุรกิจขนสงหิน ดิน ทราย) รวมถึงการ
เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ืองอันยั่งยืนใหกับองคกรธุรกิจวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงรูปแบบธุรกิจของคณะบุคคลนายกิมเหวง ปฐมพาณิชยพงศ เพื่อทดลองใชกิจกรรม 5 ส 
และการวิเคราะหปญหาตนทุนในการบริหารโดยใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพพื้นฐาน 7 ชนิด  

 ผลจากการทดลองพบวาบุคลากรในองคกรไดรับความเขาใจและใหความรวมมือเปน
อยางดีจากการทดลองเชิงปฏิบัติการ และจากการทํากิจกรรม 5 ส และใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
พื้นฐาน 7 ชนิด ในการวิเคราะหและแกไขปญหา สามารถลดคาใชจายดานการซอมบํารุงไดโดย
เฉลี่ย 27,844 บาทตอเดือน เปนการทดลองระวางเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2555 รวมลดคาใชจาย
ดานการซอมบํารุงเปนระยะเวลา 5 เดือน เปนจํานวน 139,217.55 บาท  
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  NAPHAT NATEETANATIP: GUIDELINES TO REDUCTION THE COST OF 

TRANSPORTATION BUSINESS MANAGEMENT BY USING 5S MOVEMENT AND 7 BASIC 

QUALITY CONTROL TOOLS OF ASSOC. MR. KIMWENG PATHOMPAMICHPONG MUANG 

DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE.  ADVISOR: ASST.PROF.PHITAK SIRIWONG 

,Ph.D. 77 pp. 
 

 This experimental research objective was to establish the operation cost reduction 

guideline for ASSOC. Mr. Kimweng Pathompanichpong, transportation by truck, The objective 

of this research, the approach of experiment had divided into 3 activities, which were (1) 

Educational the pattern of ASSOC. Mr. Kimweng Pathompanichpong. (2) Experiment by using 

5’S methodology and (3) Analyze the cost of business by using 7 Basic QC Tools.  

  The outcome of the experiment of the research showed that the educational training 

upon continuous improvement awareness could yield out the participation from the company’s 

personnel and awareness of cost of wastes from their. The experiments showed that could reduce 

maintenance costs by an average of 27,843.51 Baht per month. This experiments were done 

during in August to December 2012 and reduced the cost of maintenance for five months, amount 

of 139,217.55 Baht. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  วิทยานิพนธ “แนวทางการลดตนทุนในการบริหารจัดการธุรกิจรถบรรทุกโดยใช 
กิจกรรม 5 ส และเครื่องมือควบคุมคุณภาพพื้นฐาน 7 ชนิด ของคณะบุคคลนายกิมเหวง ปฐม
พาณิชยพงศ อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม” สําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะไดรับความกรุณา
จากผูชวยศาสตราจารย ดร. พิทักษ ศิริวงศ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือ
และใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งรองศาสตราจารย ประสพชัย พสุนนท 
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.  สุทธนิภา ศรีไสย ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให
คําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีถูกตอง
และสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง  
  ขอขอบพระคุณผูประกอบการธุรกิจรถบรรทุก คณะบุคคลนายกิมเหวง ปฐมพาณิชย
พงศ ที่อนุญาตใหเขาไปสัมภาษณและใหทดลองดําเนินกิจกรรม 5 ส และเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
พื้นฐาน 7 ชนิด เพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ และบุคลากรทุกฝายขององคกรท่ีใหความ
รวมมือในการทดลองและรวมปฎิบัติในกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดขึ้น และขอขอบคุณผูใหคําปรึกษาและ
ผูใหขอมูลสนับสนุนทุกทานท่ีชวยทําใหผูวิจัยไดขอมูลท่ีสมบูรณครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธ
ที่มีคุณคาเลมน้ีขึ้น อีกทั้งยังดูแลชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ผู วิจัยทําการเก็บขอมูล 
  ขอบคุณบรรดาเพื่อนๆ รวมช้ันเรียนทุกคนในสาขาการประกอบการ  ที่ ใหการ
ชวยเหลือผูวิจัยในทุกๆ ดาน และคอยใหกําลังใจตลอดจนเปนท่ีปรึกษาท่ีดีเสมอมา 
  สุดทายน้ี คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ขอมอบวิทยานิพนธฉบับน้ีเปน
กําลังใจ และแรงบันดาลใจกับทุกทานท่ีนําไปศึกษา และเปนเครื่องบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติ
พี่นอง บรรดาคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




