การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม
Control Methods of the Construction Contractors in Mahasarakham Province
อัมภิกา ศรีบุญเรือง1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิ จรับเหมาก่อสร้าง
ในจั งหวัด มหาสารคาม และ (2) เปรี ยบเที ยบการควบคุ มต้ นทุ นของผู้ป ระกอบธุร กิจรับ เหมาก่ อสร้างในจังหวั ด
มหาสารคาม จ าแนกตามขนาดของธุ รกิ จ ประเภทของธุ รกิ จและลั กษณะงานรั บเหมา กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ
ผู้ประกอบธุรกิ จรับเหมาก่อสร้างในจั งหวัดมหาสารคาม ที่ ดาเนิ นธุรกิ จจริ ง จานวน 62 ราย การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิ จัยเชิ งปริมาณ
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิ จั ย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลคื อ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้การหาค่าที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการศึ กษาพบว่ า (1) การควบคุ มต้ นทุ นของผู้ ประกอบธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม ในด้ านต้ นทุ นวั สดุ
ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง และด้านต้นทุนดาเนินการ โดยรวมและ
รายด้ านเป็ นแนวทางที่ ใช้ อยู่ ในระดั บปานกลาง (2) ผู้ ประกอบธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม ที่ มี ขนาด
ของธุ รกิจต่างกั นมี การควบคุ มต้นทุน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่ างมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติที่ ระดั บ .05 และ
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ทั้ง 5 ด้าน มีด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ และด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการควบคุมด้านต้นทุนการดาเนินการและด้านต้นทุนผู้รับเหมา
ช่วงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม
ที่มีประเภทของธุรกิจ และลักษณะงานรับเหมาต่างกัน มีการควบคุมต้นทุนโดยรวมและรายด้าน ในด้านต้นทุนวัสดุ
ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุ นดาเนินการและด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วงแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การควบคุมต้นทุน, ผู้ประกอบธุรกิจ, รับเหมาก่อสร้าง

Abstract

The purposes of this research were to study and compare the control methods of the
construction contractors in Mahasarakham Province in sizes, types of business and the characteristics of
the overall contract. The samples used in this research were taken from 62 construction contractors who
were still actually in business. The tool used to collect the data was a 5-rating-scale questionnaire. The
statistics used to analysis this research were percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of
variance and Scheffe’ parallel test. The results of this research were: (1) The construction contractors in
Mahasarakham Province for materials, labor, machines, sub-contractors and process, when considered as
a whole and in each factor, were used by the contractors in the medium level. (2 ) The general
contractors who ran different sizes of business used the ways to control the cost differently at a level of
statistical significance at .05 when considered in overall factors. But, by doing the parallel test of 5
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factors, it was found that the costs of labor, materials and machines were significantly different the
administration at a level of .05. In contrast, the costs of process and sub-contractors were not
significantly different the administration at a level of .05. (3) The contractors in Mahasarakham who ran
different types and characteristics of business, as a whole, used the same ways in controlling the cost,
and when considered in each factor on materials, labor, machines, process, and sub-contractors, there
was no significantly different the administration in the cost methods used by those contractors.
Keywords: Control methods, General contractors, Construction

บทนา

การไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง เป็นปัญหาสาคัญ
เพราะเมื่ อ ไม่ ท ราบต้ น ทุ น ของการปฏิ บั ติง าน
แต่ ล ะกิ จ กรรมแล้ว การวางแผนและตัดสินใจ
จะไม่สามารถท าได้สะดวก เช่น ไม่สามารถทราบได้ว่า
บริษัทเกิ ดต้นทุนด้านไหนมากที่สุด และมีโอกาส
ลดต้นทุ นจากด้ านไหนได้ม ากที่ สุด จะตั้งอัตรา
ค่ารับเหมาเท่าไร ถ้าลูกค้าขอลดอัตราค่ารับเหมา
หรื อ ลดเพื่ อ แข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท รั บ เหมาอื่ น ๆ
จะลดให้ได้อย่างมากที่ สุดเท่ าไร ควรท างานเอง
หรือควรจ้างบริษัทภายนอกจึงจะมีต้นทุนต่ากว่า
ข้อมู ล ต้ นทุ น ที่ ถูก ต้องของกิ จ กรรมและ
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในการดาเนินธุรกิจสามารถได้มา
ด้วยการพัฒนาระบบต้นทุ นกิจกรรม (Activity-Based
Costing) ซึ่งนอกจากจะให้ประโยชน์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์ก รของผู้ป ระกอบการเองแล้ ว การปรั บปรุ ง
กิจกรรมกระบวนการทางาน โดยอาศัยข้อมู ลจากการ
วางระบบต้นทุ น กิ จกรรมนั้ น ยั งท าให้ การรั บเหมา
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ มี ต้นทุ นต่า มีบริการที่รวดเร็ว
สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้บริการทั่วไปอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
จากแนวทางและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า
การควบคุมต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างจะทาให้
เกิ ดประสิทธิภาพในการท างาน มี ระบบการรวบรวม
ข้ อมู ลที่ ดี และเป็ นประโยชน์ ต่ อการประกอบธุ รกิ จ
รับเหมาก่ อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ในภาวะปัจจุบัน ซึ่งราคาค่าวัสดุก่ อสร้างและ
ค่าแรงงานที่กาลังสูงขึ้น อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เหมือน
อุตสาหกรรมประเภทอื่ นๆ คื อ มี วัตถุประสงค์ ที่ จ ะ
ให้ ผ ลการด าเนิ น งานนั้ น ก่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด
มีกาไรสูงสุดและลดต้นทุนให้ต่าสุด เงินจึงเป็นปัจจัย
สาคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาความสาเร็จของโครงการ
ดังนั้นจุดประสงค์หลักของงานรับเหมาก่ อสร้างก็ คือ
ต้องพยายามท าให้งานแล้วเสร็จ โดยมี ต้นทุนของการ
ก่ อสร้ างอยู่ ภ ายในงบประมาณที่ ได้ ก าหนดไว้
โครงการก่ อสร้างทั่ วไปที่ ใช้ ระบบบัญชีในการควบคุม
ค่ า ใช้ จ่ า ยจะไม่ มี ร ายละเอี ย ดของงานต่ า งๆ
ในโครงการว่ างานหนึ่ งๆ มี ค่ าใช้ จ่ ายของวัสดุ แรงงาน
เครื่องจักรที่เกิดขึ้นจริงเท่าใดดังนั้น เมื่อเกิดการ
ตรวจสอบพบว่า มีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้
ตั้งเอาไว้ ก็ไม่สามารถชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดในเวลา
อั นรวดเร็ วได้ ว่ าจุ ดไหนของงานที่ มี ปั ญ หาเกิ น
งบประมาณและต้อ งการแก้ ไข แต่ต้อ งใช้เวลา
มากในการสื บ หาสาเหตุ แ ละเมื่ อ ทราบถึ ง
จุดที่ เ กิ ด ปัญ หาแล้ วก็ อ าจจะไม่ ส ามารถแก้ ไข
ปัญหาได้ทันเวลา เพราะงานในจุดนั้นได้ทาเสร็จ
หรื ออาจจะสื บทราบสาเหตุ มาผิ ดๆ ท าให้ ไปแก้ ไข
ปัญ หาไม่ ต รงจุด เป็ นการสู ญ เสียทั้ ง เวลาและ
ค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่าประโยชน์
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จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับ การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบ
ธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้างในจัง หวัด มหาสารคาม
ผลการศึกษาจะทาให้ได้ข้อมูล ด้านการควบคุมต้นทุน
ของผู้ ประกอบธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ าง อั นจะเป็ น
แนวทางในการควบคุม ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม

คอล และเซียร์ (Clough and Sears อ้างถึงใน
สุพัตรา วีรปรีชาเมธ, 2545: 5) กล่าวว่า ระบบควบคุม
ต้นทุนของโครงการก่อสร้างก็คือ การพยายามควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้อยู่ภายในงบประมาณ
ที่ ตั้ งใจจากการประมาณการ โดยการจั ดท ารายงาน
ด้านต้ นทุ นถึงปั จจุ บั นเปรียบเที ยบกั บงบประมาณ
ของโครงการเป็นระยะๆ เพื่อคาดการณ์ต้นทุ น
สุดท้าย และกาไรหรือขาดทุนเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
นอกจากนี้จากรายงานจะชี้ให้เห็นว่าจุดไหนของ
งานเกิ นงบประมาณเพื่ อจะได้ สามารถแก้ ไขปั ญหา
และเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
จากที่ได้กล่าวมาสรุปความหมายได้ว่า
ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในงานก่อสร้าง ซึ่งต้องจัดทาอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยขั้นตอนในการจัดเก็ บ
และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนก่อสร้าง
ของโครงการ มีการจัดทารายงานเป็นระยะ และ
ทารายงานสรุปเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
โครงการ เพื่ อชี้ ให้ เห็ นว่าจุ ดไหนของงานที่ มี ปั ญหา
และสามารถคาดการณ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยและก าไร
ขาดทุนได้ล่วงหน้า
แนวคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
คมสัน เวนานนท์ (2545: 8) ได้แบ่งประเภท
ของงานก่ อสร้างไว้ดั งนี้ งานก่ อสร้างเป็ นงานที่ เ กิ ด
จากความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสิ่ง ที่เป็น
ความจ าเป็ น และรั บใช้ สั งคม เช่ น การคมนาคม
กิจการการศึกษา การรักษาพยาบาล สถานบันเทิง ฯลฯ
สิ่ง ต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็ น ต้องใช้สิ่ งก่ อสร้างเป็ น
สถานประกอบการ ผู้ก่ อสร้างจึง ต้องมี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ โ ดยเฉพาะ
ผู้ออกแบบงานก่อสร้าง จึงแบ่งเป็น 4 ประเภท
คือ (1) ประเภทพักอาศัย เป็นการก่อสร้างเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาแนวทางการควบคุม ต้นทุ น
ของผู้ป ระกอบธุรกิจรับ เหมาก่อสร้างในจังหวั ด
มหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมต้นทุนของ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในจั ง หวั ด
มหาสารคาม จาแนกตามขนาดของธุรกิจ ประเภทของ
ธุรกิจและลักษณะงานรับเหมา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม ต้ น ทุ น
ก่อสร้าง
ธงชัย สันติวงษ์ (2553: 5) ได้กล่าวว่า
ความหมายของคาว่า “การควบคุม” คือ การตรวจสอบ
ผลงานที่ ท าได้ จริ ง โดยท าการเปรี ยบเที ยบผลงาน
ที่ ท าได้ จ ริ ง กั บ เป้ าหมายผลงานที่ ว างไว้ และ
ด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ แตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ
อี ก ความหมายหนึ่ งก็ คื อ การมุ่ งพยายามท าให้
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระท าในสิ่งที่ จ าเป็ น
เพื่ อ การแก้ ไขข้ อ แตกต่ างที่ เกิ ด ขึ้ น ให้ ห มดไป
และเพื่อให้งานทุกอย่างสาเร็จผลตามเป้าหมาย
ที่ ตั้งไว้ ซึ่ง ระบบควบคุม ต้นทุ น ก่ อ สร้าง (Cost
Control System) ได้มีผู้ให้คาจากั ดความไว้ต่างๆ กั น
อาทิเช่น
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การอยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อพาร์ทเม้ นท์
คอนโดมี เ นี ยม (2) ประเภทอาคารสาธารณะ
เป็นการก่อสร้างเป็นสิ่งสาธารณะ เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ฯลฯ (3) ประเภท
งานโยธา เป็นงานที่ขยายไปทางราบ เช่น ถนน
สะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ (4) ประเภทงาน
อุตสาหกรรม เป็นงานเพื่อโรงงานอุตสาหกรรม
เช่น โรงกลั่นน้ามัน โรงถลุงแร่ และเหล็ก ฯลฯ
พนม ภั ยหน่ าย (2538: 6-7) ได้ แ บ่ ง
ประเภทของงานก่ อ สร้างออกเป็ น 3 ประเภท
ดั งนี้ (1) ประเภทเกี่ ยวกั บอาคาร เช่ น อาคารเรี ยน
อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
อาคารสโมสร อาคารที่ พั ก อาศัย โรงพยาบาล
อาคารแสดงสินค้า เป็นต้น (2) ประเภทเกี่ยวกับ
ทางหลวง เช่น ถนนประเภทต่างๆ สะพาน ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ การขุดดิน การท าไหล่ถนน
การท าบาทวิถี รั้ว เป็ น ต้ น (3) ประเภทงาน
ก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อ นกั้ นน้า สนามบิน
โรงเครื่ องจั กรงานเดิ นท่ อน้ าและท่ อระบายน้ าเสี ย
โรงงานอุตสาหกรรมอู่เรือ เป็นต้น
คมสัน เวนานนท์ (2545: 8) กล่าวว่า
งานก่อสร้างมีลักษณะที่แตกต่างกับงานอื่นๆ คือ
(1) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติในที่โล่งแจ้งในบริเวณที่
กว้างใหญ่ และภายใต้ดิน ฟ้ า อากาศ ที่ เปลี่ยนแปลง
อยู่เป็นประจา (2) แผนปฏิบัติงานในการก่อสร้าง
จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในลักษณะวันต่อวัน
(3) ต้องใช้บุคลากรที่มีฝีมือและความชานาญเป็น
พิ เศษในงานต่ างๆ เป็ นจ านวนมาก (4) สถานที่ ตั้ ง
ของสิ่งก่ อสร้างอยู่กระจัดกระจายตามท้ องถิ่ นต่างๆ
ห่ างจากส านั กงานกลางผู้ ท าการก่ อสร้ างจะต้ อง
จัดวัตถุ ดิบ คนงาน เครื่องมื อและเงิน ซึ่ งเป็นปัจ จั ย
ของงานไปประกอบการ ณ ที่ ท าการก่ อสร้ างนั้ นๆ
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(5) งานก่ อสร้างจะได้รับความเสียหายหากผู้รับเหมา
มี ประสบการณ์ น้ อยและมาตรฐานของการออกแบบ
และก่อสร้างไม่มีหลักหรือกฎเกณฑ์ (6) เป็นงาน
ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ทั้ ง ชี วิ ต จิ ต ใจ ร่ า งกายและ
ทรัพย์สินเป็นงานที่ขึ้นกับช่างฝีมือ และแรงงาน
(ค่าแรงงานอยู่ในระหว่าง 30-50 เปอร์เซ็นต์ของ
ราคาทุนของงาน)
คอริเออร์ (Collier อ้ างถึ งใน สุ พั ตรา
วี รปรี ชาเมธ, 2545: 17) กล่ าวว่ า ต้ นทุ นของงาน
ก่อสร้างประกอบไปด้วย ต้นทุ นโดยตรง (Direct Cost)
และต้ นทุ นโดยอ้ อม (Indirect Cost) ซึ่ งโดยทั่ วไป
ยังแบ่งออกได้เป็นต้นทุนทางด้านแรงงาน วัส ดุ
เครื่องมื อ เครื่องจัก ร ผู้รับ เหมาช่วง ค่าโสหุ ย
(Job Overhead Cost) ค่ า ใช้ จ่ า ยด าเนิ น การ
(Operating Overhead Cost) และก าไร ซึ่ งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ (1) ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost)
ขึ้นกับอัตราค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้กับคนทางาน
และปริมาณงานที่ทาได้ (Productivity) (2) ต้นทุน
วัสดุ (Material Cost) คือ ต้นทุนของวัสดุทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างสินค้า และส่วนประกอบของ
อาคารที่ใช้หรือติดตั้งอยู่ภายในหน่วยงานก่อสร้าง
รวมทั้ งค่ าขนส่ ง และภาษี (3) ต้ น ทุ นเครื่องมื อ
เครื่องจั กร (Plant and Equipment Cost) ประกอบ
ไปด้ ว ยต้ น ทุ น ผู้ ป ระกอบการ (Owning Cost)
และต้ น ทุ น การปฏิ บั ติ ก าร (Operating Cost)
(4) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) เป็นกลุ่มของผู้ที่
ทางานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาหลัก ซึ่งเป็นส่วนของ
งานที่ ผู้ รั บ เหมาต้ องแสดงให้ เจ้ าของงานทราบ
(5) ค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ นการ (Operating Overhead
Cost) เป็นต้นทุนของการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง
ซึ่งไม่สามารถจะจัดให้อยู่ในงานใดงานหนึ่งได้
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แนวคิดเกี่ย วกับค่าใช้ จ่า ยเครื่องจักรใน
งานก่อสร้าง
ประถม ศิริวงศ์วานงาม (2549: 5) ในการคิด
ค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยเครื่ อ งจั ก รงานก่ อ สร้ างนั้ น
จะเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ชาระเงินซื้อเครื่องจักรมาใช้งาน
โดยอาจช าระเป็ น เงิ น สดหรื อ ผ่ อ นช าระเมื่ อ
การใช้เครื่องจัก รก็ จ ะมี ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ประกอบด้วย ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่ าแรงพนั กงานควบคุ มเครื่ องจั กร เมื่ อการใช้ งาน
ผ่านไปอุป กรณ์บางชิ้น ก็จะสึกหรอลงตามอายุ
การใช้งานของเครื่องจั กร ท าให้ต้ องเปลี่ยนอุ ปกรณ์
หรือเพิ่มวัสดุหล่อลื่น เป็นค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
ต่อมาเมื่ อมี การใช้งานนานเข้าหรือมี การบ ารุงรักษา
ที่ ไม่ ดี พอเครื่ องจั กรก็ จะมี การสึ กหรอลงจึ ง ต้ อ ง
มีการซ่อมแซม เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงตามมา
ในการคิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนค่าเครื่องจักรได้มี
ผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้
1. ฟู ริ ฟ อ ย แ ล ะ ลี ด บั ท เด อ ร์
(Peurifoy and Ledbetter อ้างถึงใน ประถม ศิริวงศ์
วานงาม, 2549: 5) ได้แบ่งค่าใช้จ่ายเครื่องจักรไว้
ดังนี้
1.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การลงทุ น
(Investment Cost) เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
การเป็นเจ้าของเครื่องจักร โดยรวมดอกเบี้ยของ
เงินลงทุน ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องจักร เช่น การประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ
เก็ บ รั ก ษา ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเป็ น เจ้ า ของหรื อ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนนี้จะมีค่ามากขึ้นตามเวลา
ที่ เปลี่ยนไปไม่ ว่าจะใช้เครื่อ งจัก รหรือ ไม่ ก็ ตาม
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากที่ จ ะต้ อ ง
ให้เครื่องจักรใช้งานให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด
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1.2 ค่ าเสื่ อมราคา (Depreciation)
การสูญเสียมู ลค่าเครื่องจักรแต่ละตัวไปกั บกาลเวลา
สืบเนื่ องมาจากการสึ กหรอและชารุดจากการใช้งาน
การเสื่อมลงของเครื่องจัก ร ความล้าสมั ย หรือ
ความต้องการใช้ลดลง
1.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท างาน
(Operating Cost) ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
มีการทางานของเครื่องจักร ซึ่งต่างจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าเครื่องจักร
จะท างานหรื อไม่ ก็ ตาม แต่ ค่ าใช้ จ่ายในการท างาน
จะเกิ ดขึ้น ต่อเมื่ อเครื่องจัก รมี ก ารใช้งานเท่ านั้ น
ค่ าใช้ จ่ ายในการท างานประกอบด้ วย ค่ า น้ ามั น
เชื้อเพลิง ค่าน้ามั นและสารหล่อลื่ น ค่าแรงงาน
พนั กงานควบคุ มเครื่ องจั กร การบ ารุ งรั ก ษา
การซ่ อมแซมย่ อย บางครั้ งค่ าใช้ จ่ ายในการท างาน
ยังรวมถึงการบารุงรักษาหลัก การซ่อมแซมใหญ่
และการเปลี่ ย นแปลง แต่ มี ก ารคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ส่ ว นนี้ ร วมอยู่ ในค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทุ น หรื อ
ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกัน
2. เ ด วิ ด ( David อ้ า ง ถึ ง ใ น
ประถม ศิ ริ วงศ์ วานงาม, 2549: 5) ได้ แบ่ งต้ นทุ น
เครื่องจักร เป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ค่ าใช้จ่ ายในการเป็ นเจ้า ของ
เครื่ อ งจั ก ร (Equipment Ownership Cost)
คือ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของการเป็นเจ้าของเครื่องจักร
ซึ่งคิดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนาเครื่องจักร
ไปใช้งานและพร้อมที่ จะท างาน โดยการคิดค่าใช้จ่าย
อย่างสม่าเสมอในทางบัญชีเพื่อลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ของการเป็ นเจ้าของเครื่องจัก ร หรือ ลดมู ล ค่ า
ปัจจุบั นที่ บั นทึ กไว้ทางบัญชี เรียกว่าค่าเสื่อมราคา
(Depreciation) ส าหรับค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ของการเป็ น
เจ้ า ของเครื่ อ งจั ก ร ได้ แ ยกเป็ น ข้ อ ๆ ดั ง นี้
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(1) ดอกเบี้ย (Interest) คือค่าใช้จ่ายในการยืมเงินลงทุน
หรือค่าคิดคานวณผลตอบแทนจากการลงทุ น
(2) ภาษี (Texas) คือ ค่าใช้จ่ายภาษีและอากร
ที่ ถูก จัดเก็ บ จากรัฐบาลศุล กากรหรือ เทศบาล
(3) ประกันภัย (Insurance) คือ ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ความสูญ เสีย และการเสียหายที่ อาจจะเกิ ดแก่
เครื่องจักร (4) ค่าเก็บรักษา (Storage) คือ ค่าใช้จ่าย
ในการเก็บรักษาเครื่องจักรให้ปลอดภัยเมื่อไม่ มีการ
ใช้งาน เช่น ค่าเช่าที่ดิน หรือค่าโกดัง (5) การซ่อมแซมใหญ่
และการยกเครื่ อง (Major Repair and Overhauling)
คือ ค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมใหญ่ ห รือ เปลี่ ยน
เครื่องยนต์ หรือเปลีย่ นส่วนหนึง่ ส่วนใดของเครือ่ งจักร
ในโรงซ่อมโดยช่าง ผู้ชานาญในการซ่อมเครื่องจักรกล
นั้นๆ
2.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท างาน
ของเครื่องจักร (Equipment Operating Cost)
คือ ค่ าใช้จ่ ายในการท างานหรือค่ าใช้จ่ ายที่ จ าเป็ น
ในการให้กาลังแก่เครื่องจักร และทาให้เครื่องจักรเดิน
เรียบและมี ประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งค่าใช้จ่าย
ที่ กล่ าวมานี้ จะเกิ ดขึ้ นต่ อเมื่ อมี การใช้ งานเครื่ องจั กร
เท่ านั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ มี ดังต่อ ไปนี้ (1) ค่าแรง
พนั กงาน (Charge for the Operator) ประกอบด้ วย
เงินเดือ นพนัก งาน และภาษี เงิน ได้ ค่าประกั น
ชีวิตพนักงาน โบนัสและรายได้อื่น ในบางเครื่องจักรอาจ
ใช้ พนั กงานมากกว่ า 1 คน ก็ ให้ คิ ดค่ าใช้ จ่ ายรวม
ให้ หมด (2) ค่าเชื้อเพลิง (Cost of Fuel) คือ ค่าใช้จ่าย
ในการให้กาลังแก่เครื่องจักร ซึ่งแต่ละเครื่องจักร
อาจใช้น้ามั นเบนซิน หรือน้ามั นดีเซล พลังงานไฟฟ้ า
หรือพลังงานอื่นๆ ต้นทุนจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิด
ของเชื่อเพลิ ง และประสิ ทธิ ภาพของเครื่องจั กรที่ ใช้
(3) ค่าใช้จ่ายน้ามันหล่อลื่น (Cost of Lubricating Oils)
คือ ค่าใช้จ่ายของน้ามั นหล่อ ลื่นที่ ต้อ งเติม เป็ น
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ประจ าวั น หรื อ เติ ม ตามระยะเวลาที่ ก าหนด
ค่าใช้จ่ายน้ามันหล่อลื่นนี้ แยกออกมาจากค่าเชื้อเพลิง
เนื่องจากสามารถคานวณค่าใช้ จ่ายได้ ง่ายค่ าใช้จ่ าย
น้ามั นหล่อลื่นสามารถคานวณโดยประมาณได้
จากการเที ยบสัด ส่วนกั บ เวลาการท างานหรือ
กั บ ช่ ว งเวลาของการเปลี่ ย นน้ ามั น หล่ อ ลื่ น
(4) ค่ าใช้ จ่ ายจากการซ่ อมแซมย่ อยและ
การปรั บแต่ ง (Cost of Minor Repairs and
Adjustments) คื อ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นขณะท างาน
เป็ นการเปลี่ยนแปลงอุป กรณ์ ที่ ห าได้ ในหน้ างาน
พนักงานควบคุมเครื่องจักรจะหยุดรอเพื่ อท างานต่ อ
ซึ่งการหยุดงานนี้ ไม่ ควรเกิ น 15 นาที (5) ค่ าใช้ จ่ าย
จากการซ่อมยางหรือการเปลี่ยนยาง (Cost of
Tire Repairs and Replacement) คื อ ค่ าใช้ จ่ าย
ในการซ่อมยางหรือเปลี่ยนยาง ซึ่งไม่รวมต้นทุน
ค่ายางที่มากับเครื่องจักรในครั้งแรก ซึ่งยางแต่ละเส้น
จะทนทานแต่ความร้อน แรงเสียดทาน ความยืดหยุ่น
ของสภาพการใช้งานต่างกัน สิ่งที่ส ามารถบอก
อายุ ก ารใช้ ง านของยางได้ คื อ จ านวนชั่ ว โมง
การทางานหรือระยะทางที่ใช้งาน
แนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้า งและธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง
โสภณ แสงไพโรจน์ (2539: 20) ได้ กล่ าวว่า
การบริ หารงานก่ อสร้ าง หมายถึ ง การบริ หารงาน
ก่อสร้างที่มีราคาแพง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนาน
ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมก่อสร้างมากกว่าปกติ
ใช้วัส ดุก่ อสร้างจ านวนมหาศาล ใช้เครื่อ งจัก ร
แทนแรงงานเป็นส่วนใหญ่
ประกอบ บ ารุ งผล (2542: 21) กล่ าวว่ า
การบริหารหรือการจั ดการ คือ การนาเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่หรือจัดหามา ซึ่งประกอบด้วย เงินทุน กาลังคน
เครื่ องมื อ เครื่ องทุ่ นแรง วั สดุ อุ ปกรณ์ ให้ มาใช้ งาน
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ร่วมกั นอย่ างเหมาะสม โดยมี การจั ดระบบระเบี ยบ
ให้ ด าเนิ น การโดยราบรื่น มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
บรรจุ เป้ าหมายที่ ต้ องการ คื อ ผลก าไรตามที่ วางไว้
เสร็ จงานตามก าหนดเวลาที่ คาดไว้ ผลงานถู กต้ อง
มีคุณภาพตามที่ กาหนดไว้ และดาเนินอย่างปลอดภัย
ทั้งทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์
บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช (2553: 11-31) กล่าวว่า
การจัดตั้งบริษัททางธุรกิจใด ๆ ขึ้นมานั้นจุดประสงค์
หลักใหญ่ของผู้ประกอบการ คือ การแสวงหาผล
ก าไรที่ เกิ ดจากการประกอบธุ รกิ จนั้ น เช่ นเดี ยวกั บ
ในบริษั ทก่ อสร้าง ซึ่ งมี ภารกิ จหลั กในการให้บริการ
ปลูกสร้างสิ่งก่ อสร้างของโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของเจ้าของโครงการ และแสวงหาผลกาไร
ที่ เกิ ดขึ้นจากการน าเงินไปลงทุ นในด้านเครื่อ งจัก ร
อุปกรณ์และวัสดุในงานก่อสร้างรวมไปถึงค่าแรง
ของคนงานและพนั กงานที่ มี อ ยู่ ใ น บริ ษั ท
โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในรูปของเงินค่างวด
งานที่บริษัทพึ่งได้รับจากทางเจ้าของโครงการหรือผู้
ว่าจ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของบริษัทก่อสร้าง
ในการทางานเพื่อให้บรรลุถึง จุดประสงค์หลักของ
บริษัทนั้น เจ บี (J.B. Bonny อ้างถึงใน บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช
,2537: 12) ได้แบ่งแยกหน้าที่หลักๆ ของบริษัทก่อสร้าง
ออกเป็น 6 ประการ ดังนี้ งานจัดการทั่วไป การวางแผน
ทางด้านการตลาด ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลงาน
ฝ่ายจั ด ซื้อ ฝ่ายก่ อ สร้ าง และฝ่ายธุร การและ
การเงิน

ก่อสร้าง ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ดาเนินธุรกิจจริง
จานวน 62 ราย ซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เทียบจานวนกลุ่มตัวอย่างของแคร์ซี่และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan, 1970: 608)
ในการศึ กษาวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสารวจความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บการควบคุมต้นทุ นของผู้ประกอบธุรกิ จ
ก่อสร้าง
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกั บการควบคุมต้นทุ นของผู้ประกอบธุรกิ จ
รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม
ทดสอบเครื่องมือโดยหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการนาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try Out) กั บผู้ ประกอบธุรกิ จรั บเหมา
ก่อสร้างในจังหวัด มหาสารคาม จานวน 30 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วนามาหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้ วยค่ าสั มประสิ ทธิ์
อั ลฟา (Allpha Coefficient) ตามวิ ธี ของครอนบาค
ได้ ค่ าความเชื่ อมั่ น ซึ่ งค่ าความเชื่ อมั่ นโดยรวม
ทั้ งฉบั บมี ค่ าเท่ ากั บ 0.92 ด้ านต้ นทุ นแรงงาน
มี ค่ าความ เชื่ อ มั่ น 0.86 ด้ าน ต้ น ทุ น วั ส ดุ
มี ค่ าความเชื่ อมั่ น 0.82 ด้ า นต้ น ทุ นเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร มี ค่าความเชื่อมั่ น 0.92 ด้านต้นทุ น
ผู้ รั บเหมาช่ วง มี ค่ าความเชื่ อมั่ น 0.85 ด้ านต้ น ทุ น
ดาเนินการมีค่าความเชื่อมั่ น 0.91 มีค่าความเชื่อมั่ น
รวมทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.92

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิ งส ารวจ
(Survey Research) โด ย ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ า ง ที่ ใช้
ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จรั บ เหมา
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
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วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ของผู้ กรอ ก
แบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ในจัง หวัดมหาสารคาม ซึ่งมีลักษณะข้อคาถาม
ให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่าใช้วิธี
หาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ยบความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่ อสร้างของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม
ขนาดของธุรกิ จ โดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(F-test) และทดสอบรายคู่ ด้ว ยวิธี ของเชฟเฟ่
(Scheffe)
วิเคราะห์ เปรียบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภท
ของธุร กิ จ จะลั ก ษณะงานโดยใช้ ก ารทดสอบ
ค่า (t-test)

และด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง
ตามลาดับ
2. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม
ด้านต้นทุนแรงงาน โดยรวมการควบคุมที่ใช้อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายข้ อ พบว่ า การควบคุ ม
ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น วิธีจัดหา
หั วหน้ าคนงานที่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบและไว้ใจได้
วิธีการวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายชัดเจน
วิธีการบันทึกข้อมูลด้านแรงงาน เช่น ชั่วโมงการทางาน
วิธีจัดที่ พักให้แรงงานอยู่บ ริเวณสถานที่ ท างาน
และวิธีการประเมิ นสรุปผลการใช้แรงงานและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการ
ควบคุ มต้ น ทุ น ด้ านต้ น ทุ น แรงงานเป็ น รายข้ อ
พบว่า การควบคุมต้นทุนที่มีการใช้มากที่สุด3 อันดับแรก
คือ วิธีการวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
ชัดเจน รองลงมา คือ วิธีจัดที่พักให้แรงงานอยู่บริเวณ
สถานที่ ทางาน และวิธีก ารประเมินสรุปผลการ
ใช้แรงงานและปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนการควบคุม
ต้น ทุ น ที่ มี ก ารใช้น้ อ ยที่ สุด คื อ วิ ธีก ารให้ สิท ธิ
ในการตัดสินใจกับหัวหน้างาน
3. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม
ด้านต้นทุ นวัส ดุ โดยรวมการควบคุม ที่ ใช้อ ยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การควบคุม
ต้นทุ น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น การควบคุม
ต้นทุน วิธีซื้อวัส ดุด้วยเงินสด วิธี สั่งซื้อวัสดุจาก
บริษัท โดยตรงแทนการซื้อจากร้านค้ าในพื้น ที่
วิธีซื้อวัสดุจานวนมากในราคาเดียว วิธีจัดซื้อวัสดุ
ที่ ใช้ได้ หลายงานเก็ บสต็ อกไว้ และวิธี การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและมาตรฐานของวั ส ดุ ที่ ซื้ อ มาที่ ใ ช้
อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อเปรี ยบเที ยบการควบคุ ม

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ก ารควบคุม ต้นทุ นของ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในจั ง หวั ด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้าน ดังนี้
1. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้างในจัง หวัด มหาสารคาม
โดยรวมที่ ใช้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านมีแนวทางที่ใช้อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบการควบคุมต้นทุนเป็นรายด้าน
พบว่าผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด
มหาสารคามใช้มากที่สุด คือ การควบคุมต้นทุน
ด้านต้นทุนวัสดุ รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุน
ด้านต้นทุนเครื่องมือเครือ่ งจักร ด้านต้นทุนดาเนินการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
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ต้นทุนด้านต้นทุ นวัสดุเป็นรายข้อ พบว่า การควบคุม
ต้ น ทุ น ที่ มี ก ารใช้ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ วั ส ดุ ที่ ส ามารถใช้ ได้ ห ลายงาน
ให้อยู่ในสภาพที่ดี รองลงมา คือ วิธีความติดตาม
ความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าประเภทวัสดุก่ อสร้าง
อย่ างต่อ เนื่ อ ง และวิธีใช้วัส ดุ ที่ มี ก ารผลิต จาก
บริษัท ภายในประเทศ ส่วนการควบคุม ต้นทุ น
ที่มีการใช้น้อยที่สุด คือ วิธีซื้อวัสดุด้วยเงินสด
4. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม
ด้ านต้ นทุ นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รโดยรวมการ
ควบคุมที่ใช้ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า การควบคุมต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
และที่ ใช้ ในระดั บ มากสั ด ส่ ว นจ านวนเท่ า กั น
เมื่ อเปรียบเทียบการควบคุม ต้นทุ นด้านต้นทุ น
เครื่ องมื อเครื่ องจั กรเป็ นรายข้ อ พบว่า การควบคุ ม
ต้ น ทุ น ที่ มี ก ารใช้ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้ดีและ
เป็ นที่ นิ ยมของตลาด รองลงมา คื อ วิ ธีซื้ อเครื่ องมื อ
เครื่องจักรที่บริษัทผู้ค้ามีการรับประกันที่ดี และ
วิธีการมีแผนการบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
อย่ างเป็ นระบบและชั ดเจน ส่ วนการควบคุ มต้ นทุ น
ที่ มี ก ารใช้น้อยที่ สุด คือ วิธีก ารเลือ กศูนย์ซ่อ ม
เครื่องจักรเก่าที่ไว้ใจได้
5. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม
ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วงโดยรวมการควบคุมที่ใช้อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การควบคุม
ต้นทุ นส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดับ ปานกลาง ยกเว้น
การควบคุ มต้ นทุ นโดยวิ ธี คั ดเลื อกผู้ รั บเหมาช่ วง
ที่มีประวัติการทางานที่ดีและมีความรับผิดชอบ และ
วิธีการทาสัญญาที่ชัดเจนกับบริษัทผู้รับเหมาช่วง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

อยู่ในระดับมาก เมื่ อเปรียบเที ยบการควบคุมต้นทุ น
ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วงเป็นรายข้อ พบว่า การควบคุม
ต้ น ทุ น ที่ มี ก ารใช้ ม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ
วิธีการทาสัญญาที่ชัดเจนกับบริษัทผู้รับเหมาช่วง
รองลงมา คือวิธีคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีประวัติ
การท างานที่ ดี และมี ความรั บผิ ดชอบ และวิ ธี ใ ห้
ผู้รับเหมาเป็นผู้ดาเนินการงานส่วนที่รับเหมาเอง
ทั้งหมดทุ กเรื่อง ส่วนการควบคุมต้นทุ นที่มีก าร
ใช้น้อยที่สุด คือ วิธีเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ
6. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม
ด้านต้นทุน การดาเนินการโดยรวมการควบคุมที่ใช้อยู่
ในระดั บ ปานกลาง เมื่ อพิ จารณารายข้ อ พบว่ า
การควบคุมต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
ยกเว้น การควบคุมต้นทุนโดยวิธีการติดตามข่าว
การประกวดราคาอย่างต่อเนื่อง วิธีการกาหนด
ขั้นตอนการด าเนิ นงานหรือวางระบบงานทั้ งบริษั ท
ที่ชัดเจน วิธีการมีข้อมูลการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
และวิธีการมีข้อมูลการคาดการณ์กาไร-ขาดทุ น
อยู่ในระดับมาก เมื่ อเปรียบเที ยบการควบคุมต้นทุ น
ด้า นต้ น ทุ น การด าเนิ น การเป็ น รายข้ อ พบว่ า
การควบคุมต้นทุ นที่ มี การใช้มากที่ สุด 3 อันดับแรก
คื อ มี ข้ อมู ลการคาดการณ์ ก าไร-ขาดทุ น รองลงมา
คือ วิธีการติดตามข่าวการประกวดราคาอย่างต่อเนื่อง
และวิธีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานหรือ
วางระบบงานทั้งบริษัทที่ชัดเจน ส่วนการควบคุม
ต้นทุ นที่ มีการใช้น้อยที่ สุด คือ วิธีการจัดท ารายงาน
สรุปทางด้านต้นทุนก่อสร้าง
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการควบคุม
ต้นทุ นของผู้ป ระกอบธุร กิจ รับเหมาก่อ สร้า ง
ในจังหวัดมหาสารคาม ปรากฏผลดังนี้
1. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้างในจัง หวัด มหาสารคาม
เมื่ อ เปรี ยบเที ยบตามขนาดของธุ รกิ จ พบว่ า
มี การควบคุ ม ต้ นทุ นโดยรวมแตกต่ างกั นอย่ าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างขนาดเล็กมีการควบคุมต้นทุนแตกต่างกับ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อสร้ างขนาดใหญ่
อย่างมี นั ยส าคัญทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่วนคู่อื่ น
มีการควบคุมต้นทุนไม่แตกต่างกัน
2. การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในด้ านต้ น ทุ น
แรงงานของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้าง
ในจั งหวั ดมหาสารคาม เมื่ อเปรี ยบเที ยบตามขนาด
ของธุรกิ จ พบว่า มี ก ารควบคุม ต้น ทุ นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ พบว่ า
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก และ
ผู้ ประกอบธุ รกิ จรั บ เหมาก่ อสร้ างขนาดกลาง
มี การควบคุ มต้ นทุ นแตกต่ างกั บผู้ ประกอบธุ รกิ จ
รั บ เหมาก่ อสร้ างขนาดใหญ่ อย่ างมี นั ยส าคั ญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่ วนคู่ อื่ นมี การควบคุมต้ นทุ น
ไม่แตกต่างกัน
3. การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในด้ านต้ น ทุ น
วัส ดุ ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้า งใน
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของธุรกิจ
พบว่า มี การควบคุมต้นทุนโดยรวมแตกต่างกั น
อย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และเมื่ อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิ จ
รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก และผู้ประกอบธุรกิ จ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

รับ เหมาก่ อสร้ างขนาดกลาง มี การควบคุ มต้ นทุ น
แตกต่างกับผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่น
มีการควบคุมต้นทุนไม่แตกต่างกัน
4. การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในด้ านต้ น ทุ น
เครื่องมือเครื่องจักรของผูป้ ระกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเปรียบเทียบ
ตามขนาดของธุรกิจ พบว่า มีการควบคุมต้นทุน
โดยรวมแตกต่ างกั นอย่ างมี นัยส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
พบว่ า ผู้ ประกอบธุรกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างขนาดเล็ ก
มี การควบคุ มต้ นทุ นแตกต่ างกั บผู้ ประกอบธุ รกิ จ
รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ส่ วนคู่อื่ น มี ก ารควบคุ ม ต้ น ทุ น ไม่
แตกต่างกัน
5. การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในด้ านต้ น ทุ น
ผู้ รั บ เหมาช่ ว งของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมา
ก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม เมื่อเปรียบเทียบ
ตามขนาดของธุรกิจ พบว่า มีการควบคุมต้นทุน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้ป ระกอบธุรกิจ รับเหมา
ก่ อ สร้างที่ มี ขนาดธุร กิ จ ต่ างกั น มี ก ารควบคุ ม
ต้นทุนในด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วงไม่แตกต่างกัน
6. การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในด้ านต้ น ทุ น
ดาเนินการของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในจั งหวัดมหาสารคาม เมื่ อเปรียบเที ยบตามขนาด
ของธุ รกิ จ พบว่ า มี การควบคุ มต้ นทุ นโดยรวม
แตกต่างกั นอย่างไม่ มี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
แสดงว่า ผู้ประกอบธุรกิ จรับเหมาก่ อสร้างที่ มี ขนาด
ธุรกิจต่างกัน มีการควบคุมต้นทุนในด้านต้นทุ น
ผู้รับเหมาช่วงไม่แตกต่างกัน
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7. การควบคุ ม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้างในจัง หวัด มหาสารคาม
จาแนกตามประเภทของธุรกิจคือ ที่เป็นห้างหุ้นส่วนจากัด
กั บบริษัทจ ากั ด มี การควบคุมต้นทุ นของผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมรายด้านแตกต่าง
อย่างไม่ มี นัยส าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สรุปได้ว่ า
ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม
ที่ มี ป ระเภทธุร กิ จ เป็ น ห้ างหุ้น ส่ วนจ ากั ด และ
เป็ นบริษั ทจ ากั ด มี การควบคุมต้ นทุ น โดยรวมและ
รายด้ า นทั้ ง 5 ด้ า น คื อ ด้ า นต้ น ทุ น แรงงาน
ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร
ด้ า นต้ น ทุ น ผู้ รั บ เหมาช่ ว ง และด้ า นต้ น ทุ น
ดาเนินการควบคุมที่ใช้ไม่แตกต่างกัน
8. การควบคุม ต้นทุ นของผู้ป ระกอบ
ธุร กิ จ รับ เหมาก่ อ สร้างในจัง หวัด มหาสารคาม
จาแนกตามประเภทของธุรกิจ คือ งานเกี่ยวกับ
อาคารกั บงานเกี่ยวกั บทางหลวง มี การควบคุม
ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
โดยรวมรายด้านแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ ระดั บ .05 ผู้ ประกอบธุรกิ จรับเหมาก่ อสร้ าง
ในจังหวัดมหาสารคาม ที่ มีลักษณะงานที่รับเหมาเป็น
คือ งานเกี่ยวกับอาคารกับงานเกี่ยวกับทางหลวง
มีการควบคุมต้นทุ น โดยรวมและรายด้าน ทั้ ง 5 ด้าน
คือ ด้านต้นทุ นแรงงาน ด้านต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุ น
เครื่องมื อเครื่องจัก ร ด้านต้นทุ นผู้รับ เหมาช่วง
และด้ า นต้ น ทุ น ด าเนิ น การควบคุ ม ที่ ใ ช้ ไ ม่
แตกต่างกัน

และรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน เป็ นการควบคุมที่ใช้ใน
ระดับ ปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกั บทฤษฎีของ
พนม ภั ย ห น่ า ย (2538 : 23) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า
ในการประกอบธุรกิ จรับเหมาก่ อสร้างนั้ น ผู้ บริหาร
หรือเจ้าของกิจการต้องมีการปฏิบัติหรือกระทา
อันซึ่ง ก่ อให้เกิ ดผลก าไรในระดับมากที่ สุด ทั้ งนี้
รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในการควบคุมต้นทุนด้วย
เพราะถือว่าการควบคุมต้นทุนก็เป็นการเพิ่มรายได้
และผลกาไรให้กับผู้ประกอบการ จากผลการวิจัย
ที่มี การควบคุมต้นทุนที่ ใช้อยู่ในระดับปานกลาง
อาจเป็นเพราะผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
จั งหวั ดมหาสารคาม ส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ ประกอบการ
รายย่อยและมี ประเภทธุรกิ จเป็ นห้ างหุ้ นส่วนจ ากั ด
ส่วนใหญ่ บางครั้งอาจยังไม่ ได้ลงมือกระท าตาม
การควบคุมต้นทุ นเท่ าที่ ควร อาจเห็นถึงวิธีการอื่นๆ
มากกว่าในการสร้างกาไรที่สูงขึ้น จึงให้ความสาคัญกับ
การควบคุมต้นทุนด้านอื่นมากกว่าและให้ความสาคัญ
กับการควบคุมต้นทุนในระดับปานกลาง
ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการควบคุ ม
ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีขนาดของธุรกิจต่างกัน พบว่า มีการควบคุม
ต้นทุ นที่ ใช้ โดยรวมและรายด้านต่างๆ ยกเว้น
ด้ า นต้ น ทุ นผู้ รั บ เห มาช่ ว งและด้ า นต้ น ทุ น
ด าเนิ นก ารแตก ต่ างกั น จึ ง สอ ดคล้ อ งกั บ
สมมติ ฐานของการศึก ษา แต่ไม่ ส อดคล้ องกั บ
งานวิจั ย ของ บุ ญ ฤทธิ์ วั ต รภู เดช (2553) วิ จั ย
เรื่อง กรณีศึกษาการการจัดการในบริษัทก่อสร้าง
ขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ พบว่า ผู้บริหารของบริษัท
ก่ อสร้างขนาดเล็ก ที่ จัด ตั้งใหม่ มี วิธีก ารในการ
บริห ารงานภายในบริษั ท และการบริห ารงาน
ก่ อสร้ าง รวมทั้ งการควบคุมต้ นทุ นที่ ไม่ แตกต่ างกั น

การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาการควบคุ ม ต้ น ทุ น ของ
ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในจั ง หวั ด
มหาสารคาม พบว่า การควบคุมต้นทุนโดยรวม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
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จากการที่ พบว่ า ผู้ ประกอบธุ รกิ จรับเหมาก่ อสร้าง
ที่ มี ขนาดของธุร กิ จ ต่างกั น การควบคุม ต้นทุ น
ที่ ใช้ แตกต่ างกั นอาจเป็ นเพราะว่ า ผู้ ประกอบธุ รกิ จ
รับ เหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่นั้นมีการบริห าร
จัด การองค์ ก รที่ เป็ น ระบบกว่า ขนาดเล็ ก และ
มี รู ปแบบมากกว่ า จึ งท าให้ ใช้ แนวทางการควบคุ ม
ต้นทุนที่มีระดับน้อยกว่า จากการที่ธุรกิจขนาดใหญ่นนั้
มี รูปแบบการจั ดการอยู่ แล้ ว หากดู จากผลการวิ จั ย
จะเห็นได้ว่า ผู้ป ระกอบธุร กิ จที่ มีขนาดเล็กนั้ น
การควบคุมต้ นทุ นที่ ใช้ แตกต่างกั บผู้ประกอบธุรกิ จ
ขนาดใหญ่แต่ไม่แตกต่างกับธุรกิจขนาดกลาง
ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการควบคุ ม
ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีประเภทของธุรกิจต่างกัน พบว่า การควบคุมต้นทุน
ที่ ใช้ โดยรวมและรายด้ า น ทุ ก ด้ านไม่ ต่ างกั น
จึงไม่ สอดคล้องกับ สมมติฐานการศึกษาสาเหตุ
ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ที่มีประเภทธุรกิจต่างกัน คือ เป็นประเภทห้างหุ้นส่วน
จากัด และบริษัท จากั ด การควบคุมต้นทุ นที่ ใช้
ไม่ แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่าผู้ป ระกอบการ
ทุกรายที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมุ่งหวัง
ให้ ธุ ร กิ จ ของตนเองประสบผลส าเร็ จ และ
ทากาไรให้กับองค์การ ดังนั้น ผู้รับเหมาก่อสร้าง
จึงต้องหาแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมต้นทุน
ให้ กั บ องค์ ก าร จึ ง ต้ อ งหาวิ ธีก ารไม่ ว่ าจะเป็ น
ห้างหุ้ นส่วนหรือบริษั ทต่างก็ ต้องการมี การควบคุ ม
ต้น ทุ น ที่ ดี และมี ป ระสิ ท ธิภ าพสูง ซึ่ ง จะส่ ง ผล
ให้ ธุรกิ จประสบผลกาไรเพิ่ มมากขึ้น จึงมี การใช้
การควบคุมต้นทุนในระดับที่ ปานกลางถึงระดับมาก
ดังทฤษฎีของ ฟิลเชอร์ (Pilcher อ้างใน สุพัตรา
วีรปรีชาเมธ, 2545 : 6) กล่าวว่า ระบบควบคุ ม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ต้นทุนก่ อสร้างเป็นการควบคุม ค่าใช้จ่ายในงาน
ก่อสร้างต้องจัดทาอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง
ประกอบไปด้ วยขั้ นตอนในการจัดเก็ บ และรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนก่อสร้างของโครงการ
มีก ารจัดท ารายงานเป็นระยะ และท ารายงาน
สรุปเปรียบเที ยบกั บ งบประมาณของโครงการ
เพื่อ ชี้ให้ เห็ นว่าจุดไหนของงานที่ มี ปั ญ หาและ
สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่าย และก าไรขาดทุ น
ได้ล่วงหน้าจึงเป็นเหตุให้ผปู้ ระกอบธุรกิจรับเหมา
ก่ อ สร้ า ง ที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภท
ให้ความสาคัญ ต่อการควบคุม ต้นทุนและส่งผล
ให้การควบคุมต้นทุนที่ใช้ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการควบคุ ม
ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบธุร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง
ในจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มี ลักษณะงานที่ รับเหมาต่างกัน พบว่า การควบคุม
ต้นทุนที่ใช้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน
จึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยดังกล่าว
แต่ สอดคล้ องกั บทฤษฎี ของ พนม ภั ยหน่ าย
(2538: 24) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่ อ สร้ างไม่ ว่า จะท างานในลั ก ษณะใดก็ ต่ างมี
จุดประสงค์จะให้ตนได้รับ ผลกาไรจากงานที่ท า
อย่างสูงสุด จึงต้องมี การบริหารจัดการในส่วนต่างๆ
ของการด าเนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอนอย่ า งมี ร ะบบ
รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมต้นทุนของโครงการ
ก่อสร้างที่ดาเนินการ มีการวางแผนงานที่ดี มีรูปแบบ
เพื่อให้ได้ตามวัตถุป ระสงค์ และวิชัย ศรีสะอ้าน
(2544: 22) กล่าวว่า ผู้ก่อสร้างต้องผลิตหรือดาเนินการ
ตามที่ เจ้ าของงานระบุ มาอย่ างเคร่ งครั ด ตั้ ง แต่
เริ่มงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างลักษณะใดก็ตาม
ผู้ก่อสร้างจึงต้องมีการจัดการงานก่อสร้างอย่างดี
และครอบคลุมถึงการจัดการด้านต้นทุ นในงาน
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ก่อสร้างด้วย นอกจากนี้สาเหตุที่ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่ อสร้างในจั งหวัดมหาสารคามที่ มี ลักษณะ
งาน ที่ รั บ เหมาต่ างกั นการควบคุ ม ต้ นทุ นที่ ใช้
ไม่แตกต่างกันนั้น อาจเป็นเพราะ ผู้ประกอบธุรกิจ
รั บเหมาก่ อสร้ างในจั งหวั ดมหาสารคาม ส่ วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการขนาดไม่ ใหญ่ มาก และยังมี การตั้ง
ชมรมผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงมีการ
แลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ซึ่ ง กั น และกั น ใครมี วิธีก าร
ส าหรับการลดในส่ วนของต้ นทุ นลงได้ก็ มี การชี้แนะ
รวมถึ งให้วิธีก ารให้กั บ ผู้ป ระกอบธุร กิ จ ได้รับ รู้
ซึ่งถือว่าเป็นการลดต้นทุนในงานที่มีประสิทธิภาพ

หรือมีอาคารเก็บสต๊อกวัสดุที่มีความจาเป็นต้อง
ใช้งานมาก เพื่อที่จะสามารถซื้อคราวละมากได้
3. ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ผู้ประกอบ
ธุรกิ จรับ เหมาก่ อสร้างควรมี การบริการจัดการ
เครื่องมื อเครื่องจัก รที่ชัดเจนในเรื่องการจัดซื้อ
จัดหาเครื่องมือเครื่องจักร การใช้งานเครื่องมื อ
เครื่ องจั กรอย่ างถู กวิ ธีและคุ้ มค่ า รวมทั้ งการบ ารุ ง
รักษาเครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี
4. ด้านต้นทุ นผู้รับ เหมาช่วง ผู้ป ระกอบ
ธุร กิจ รับ เหมาก่ อสร้างควรเลือกผู้รับ เหมาช่วง
ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งต่อผู้ประกอบธุรกิจเองและ
ผู้ ว่ าจ้ างเจ้ าของโครงการ ผู้ ประกอบธุ รกิ จรั บเหมา
ก่อสร้างควรมีการติดต่อผู้รับเหมาช่วงหลายๆ บริษัท
เพื่อเป็นตัวเลือกและเป็นประโยชน์ในการต่อรอง
ราคาจะส่งผลให้การควบคุมต้นทุนเกิดผลดียิ่งขึน้
5. ด้านต้นทุนดาเนินการ ผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างต้องมีการศึกษาและจัดแบ่งส่วน
การท างานชองฝ่ายต่างๆ ในบริษั ท ให้ชั ด เจน
ไม่ ซ้ าซ้ อนกั น เพื่ อความคล่ องตั วในการบริหารและ
ควรมี ฝ่ ายที่ รับผิ ดชอบในการยื่ นซองประกวดราคา
ที่ชัดเจนและสามารถวิเคราะห์งานต่างๆ ที่ จะเข้าร่วม
ประมูล เพื่อความเป็นไปได้ว่าจะได้รับงานนั้นๆ
จะทาให้ช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านต้นทุนแรงงาน ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีการบริหารจัดการเกี่ ยวกับแรงงานที่ ชัดเจน
ในเรื่ องของเวลาท างาน ระดั บชั้ นการควบคุ มงาน
อัตราค่าตอบแทนที่ชัดเจนสวัสดิการต่างๆ ของแรงงาน
ทุ กระดั บ เพื่ อความชั ดเจนในการประเมิ นผล
การทางานและสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน
ของแรงงาน
2. ด้ า นต้ น ทุ น วัส ดุ เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม
ต้นทุนด้านวัสดุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรมีการสร้างระบบจัดซื้อ
จัดหาวัสดุที่มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย อาจเป็น
การซื้อ วัส ดุ จ ากผู้ จ าหน่ ายที่ มี ความเชื่ อ ถื อ ได้
และได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป
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