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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับผลตอบแทนการลงทุนของการผลิต
เสาเข็มของบริ ษทั ผลิตเสาเข็ม (2) ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับอัตรากาไรของการผลิตเสาเข็มของบริ ษทั ผลิตเสาเข็ม
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของบริ ษทั ผลิตเสาเข็ม ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ จากเอกสารงบ
ต้นทุนผลิต งบดุล งบกาไรขาดทุน รวมทั้งจานวนเสาเข็มที่ผลิตและจาหน่าย ในปี พ.ศ. 2547 - 2561 ของบริ ษทั ผลิต
เสาเข็มแห่ งหนึ่ ง และใช้การวิเคราะห์ ในเชิ งปริ มาณโดยสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติและการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95 (α = 0.05) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) ต้นทุนของการผลิตเสาเข็ม ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทน โดยมีค่าอานาจการพยากรณ์ได้ร้อยละ 93.3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
พหุคูณมีค่า .966 และ (2) ต้นทุนของการผลิตเสาเข็ม ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง และค่าใช้จ่ายใน
การบริ ห าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ อัต ราก าไร โดยมี ค่ า อ านาจการพยากรณ์ ไ ด้ร้ อ ยละ 98.4 และมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .992
คาสาคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, อัตรากาไร, การผลิตเสาเข็ม
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Abstract
This study aimed to examine (1) the relationship between costs and return on investment of spun pile
manufacturing of a spun pile company, and (2) the relationship between costs and profit margin of spun pile
manufacturing of a spun pile company. The secondary data from manufacturing cost statements, balance sheets,
P&L statements, and the number of manufactured and distributed spun piles in 2006 - 2018 of a spun pile company
were collected. In order to perform the hypothesis testing, the data were analyzed using quantitative method
consisting of creating an econometric model and applying the regression analysis method at the confidence level of
95% (α = 0.05).
The study revealed that (1) the costs of spun pile manufacturing including raw material purchasing,
selling expenses, and administrative expenses had statistically significant correlation with the return on investment
at predictive performance of 93.3% with a correlation coefficient of .966. (2) The costs of spun pile manufacturing
including raw material purchasing, utility bills, wages, and administrative expenses had statistically significant
correlation with the profit margin at predictive performance of 98.4% with a correlation coefficient of .992.
Keywords: cost, return on investment, profit margin, spun pile manufacturing
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1. บทนา
เสาเข็มเป็ นฐานรากที่มีบทบาทสาคัญต่อความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์มากขึ้น ทั้งด้านที่ อยู่อาศัย ด้านการขนส่ ง
และอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยเหตุที่มีคุณลักษณะเด่นทางด้านความแข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับ
น้ าหนักได้สูง นอกจากนี้ เหล็กยังสามารถนากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้อีก ดังนั้น การใช้เสาเข็มจึ งเป็ นที่ นิยมและมี
แนวโน้มการใช้ไปในทิศทางเดียวกับการเจริ ญเติมโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากที่ได้ทราบกันว่ากลุ่มธุรกิจใน
ปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามต่างก็มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากคู่แข่งขันรายเดิมและคู่แข่งขันราย
ใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้ทุกองค์กรจาเป็ นที่จะต้องปรับตัวหาวิธีที่อยูร่ อดด้วยวิธีการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาหรื อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตที่เป็ นหัวใจหลักของการบริ หารธุรกิจ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการแผนการทางาน
และการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค จากที่ได้ทราบกันว่าปั จจัยของการดาเนิ นธุรกิจคือราคาที่
ต้องแข่งขันกับคู่แข่งเพื่อแย่งชิงความได้เปรี ยบในด้านส่ วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด ซึ่ งจะมองถึงเรื่ องราคาเช่นกัน
และจะต้องคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ด้วย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยองค์ประกอบ
ที่จะนามาพิจารณาเพื่อช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยในที่จะ
เจาะจงถึงรายละเอียดของขั้นตอนแต่ละส่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ ต่อผูบ้ ริ โภค
การก่อสร้างถือเป็ นสิ่ งพื้นฐานสาหรับการดารงชีวติ ของมนุษย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจึงเป็ นธุรกิจ
ที่มีความต้องการอยูต่ ลอดเวลา แต่ธุรกิ จเกี่ยวกับสิ่ งก่อสร้างมีการแข่งขันทาง ด้านราคา ทาให้ควบคุมต้นทุนไม่ได้
ถึงแม้ธุรกิจก่อสร้างจะมีรายได้สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบแล้วจะขาดทุนได้ง่าย สิ่ งก่อสร้าง
นั้นมีหลายรู ปแบบและขึ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้งาน และสิ่ งที่ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ มีร่วมกันก็คือรากฐานการก่อสร้าง
รากฐาน ถือว่ามีความสาคัญที่ สุดสาหรับอาคาร เพราะรากฐานเป็ นโครงสร้างที่ตอ้ งเริ่ มเป็ นอย่างแรกก่อนที่จะสร้าง
อาคาร นอกจากนั้นยังเป็ นส่ วนที่ ตอ้ งแบกรั บน้ าหนักของอาคารไว้ท้ งั หมด จึ งต้องมีความแข็งแกร่ งความทนทาน
ไม่ให้ตวั อาคารทรุ ดลง ภาพรวมของธุรกิจตอกเสาเข็ม พ.ศ. 2560 เป็ นปี ที่มีปริ มาณงานก่อสร้างขยายตัวอย่างมาก ทั้ง
ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งรองรับโครงการภาครัฐและเอกชน ในปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจการตอกเสาเข็ม
มีมูลค่าตลาดรวม 10,000 ล้านบาท ใน ปี พ.ศ. 2560 จะเติบโตประมาณร้อยละ 35 ต่อปี ซึ่ งนับว่าเจริ ญเติบโตสู งมาก
คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 13,500 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกิ จออนไลน์, 2560) แนวโน้มความต้องการเสาเข็มมีอตั รา
สูงขึ้นทุกปี อัตราความต้องการอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทเสาเข็มคอนกรี ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 – 2062 ซึ่ งในปี
พ.ศ. 2559 มีความต้องการเสาเข็ม คอนกรี ตจานวน 488.1 พันลูกบาศก์เมตร ปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะมีความต้องการ
เสาเข็มคอนกรี ตเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 536.9 พันลูกบาศก์เมตรปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีความต้องการเสาเข็มคอนกรี ต
จานวน 558.9 พันลูกบาศกเมตร และในปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีความต้องการ เสาเข็มคอนกรี ตจานวน 578.4 พัน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็ นอัตราความต้องการเสาเข็มเพื่อการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทุกปี
จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็ นมูลเหตุจูงใจให้ผวู ้ จิ ยั สนใจทาการศึกษาถึงการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
จากการผลิตเสาเข็ม เพื่อเป็ นแนวทางในการคิดต้นทุนผลิตสิ นค้าที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม
ผูร้ ั บเหมาและผูส้ นใจลงทุ นทาธุ รกิ จประเภทนี้ ซึ่ งผลจากการศึ กษาที่ ได้นาไปเป็ นข้อมูลในการตั้งราคาสิ นค้าให้
สามารถสร้างความได้เปรี ยบกับคู่แข่งขัน รวมถึงการศึ กษาค้นคว้าเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนใน
อนาคต รวมทั้งการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการผลิตสิ นค้าเสาเข็มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
จากการศึกษาปั ญหาในเบื้ องต้นการผลิตเสาเข็ม เป็ นเครื่ องมือในการแข่งขัน การลดราคาสิ นค้าที่ จะขายในขณะที่
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ต้นทุนการผลิตเท่าเดิมนั้นส่งผลกระทบให้ผลกาไรขององค์การลดลงน้อยลง ในอีกมุมหนึ่ งหากองค์กรหันมามุ่งเน้น
การขจัดความสูญเปล่าที่แฝงอยูใ่ นต้นทุนการผลิตองค์กรก็จะสามารถมีกาไรที่เพิ่มขึ้นได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อผลตอบแทนการลงทุนของการผลิตเสาเข็มของ บริ ษทั เสาเข็ม
จากัด
2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของต้นทุนต่ออัตรากาไรของการผลิตเสาเข็มของ บริ ษทั เสาเข็ม จากัด
3. การดาเนินการวิจยั
ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการผลิตเสาเข็มของกลุ่มธุรกิจเสาเข็ม ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสารต่างๆ โดยการเก็บข้อมูลจากงบต้นทุนผลิต งบดุล และงบกาไร
ขาดทุนของ บริ ษทั เสาเข็ม จากัด รวมทั้งจานวนเสาเข็มที่ผลิตและจาหน่ายใน ปี พ.ศ. 2547 - 2561 จากจานวนหน่วย
เสาเข็มที่ผลิตและจาหน่าย นามาใช้ในการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม โดยเก็บรวมรวมข้อมูล
ต่างๆ จากแหล่งข้อมูล ซึ่งเป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการรวมรวมเอกสาร
บทความ รายงานการศึกษาและงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
เก็บเรี ยบเรี ยงข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ย้อนหลังเป็ นเวลา 15 ปี ซึ่งข้อมูลที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
รวบรวมข้อมูลจานวนเสาเข็มที่ ผลิตและจาหน่ ายของบริ ษทั เสาเข็ม จากัด ในปี พ.ศ. 2547-2561 ขนาด
เสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง DIA 210 mm (Diameter 210 Millimetre) มีความสามารถรับน้ าหนักปลอดภัย 20-25 ตันต่อ
ท่อน ความยาวต่อท่อนอยู่ 1.5 เมตร ,ขนาดเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง DIA 250 mm (Diameter 250 Millimetre) มี
ความสามารถรับน้ าหนักปลอดภัย 25-30 ตันต่อท่อน ความยาวต่อท่อนอยู่ 1.5 เมตร และขนาดเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง
DIA 300 mm (Diameter 300 Millimetre) มีความสามารถรับน้ าหนักปลอดภัย 30-40 ตันต่อท่อน ความยาวต่อท่อนอยู่
1.5 เมตร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเสาเข็มที่ผลิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547-2561
จานวนเสาเข็มที่ผลิตแต่ละขนาด
ปี ที่ผลิต
DIA 210 MM
DIA 250 MM
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

DIA 300 MM

11,251
11,422
10,201
14,847
16,812
17,775

22,375
22,742
22,021
25,899
24,102
25,899

5,159
5,231
5,102
6,184
6,910
6,920

19,295

27,052

7,294
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนเสาเข็มที่ผลิต ตั้งแต่ปี 2547-2561 (ต่อ)
จานวนเสาเข็มที่ผลิตแต่ละขนาด
ปี ที่ผลิต
DIA 210 MM
DIA 250 MM
2554
24,537
29,579
2555
17,633
27,992
2556
24,486
42,778
2557
28,967
44,027
2558
35,938
34,666
2559
62,574
36,893

DIA 300 MM
8,007
9,328
12,302
2,833
13,066
18,203

2560

43,824

34,794

29,472

2561

48,938

38,792

30,267

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ (Quantitative Method) เพื่อศึกษาการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม ซึ่ งใช้การวิเคราะห์โดยสร้างแบบจาลองทางเศรษฐมิติและใช้วิธีการ
วิเคราะห์ สมการถดถอย มาทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตวั แปรอิสระด้วยกาลังสองน้อยที่ สุด (Ordinary Least
Square : OLS) ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) สมการถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ ตัวแบบคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงอิทธิ พลระหว่างตัวแปร 1 ตัวแปรกับตัวแปร
อิสระ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ในรู ปแบบของสมการเส้นตรง
𝑌𝑡= 𝛽0+𝛽1𝑥1𝑡+𝛽2𝑥2𝑡+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛𝑡+𝜀𝑡
t = 1,2,3,…..,k

2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ การประมาณค่า βj เพื่อใช้สร้างสมการถดถอยจะประมาณได้จากข้อมูล
ของตัวอย่าง ซึ่งจาเป็ นต้องทราบคุณสมบัติตวั ประมาณ (Estimators) ของ βj
3) การทดสอบสมมติฐานของการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย จะเป็ นการทดสอบว่าตัวแปรอิสระ Xi จะมี
อิทธิพลต่อตัวแปรตาม Y โดยมีสมมติฐาน คือ
𝛽

และ

𝛽
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4. ผลการวิจยั
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็มการวิเคราะห์การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้วธิ ีการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม
Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
t
B
Std. Error
(Constant)
-5633284.010 10125544.878
-.556
ซื้อวัตถุดิบ x1
1.333
.267
.614
5.002
ค่าสาธารณูปโภค x2
-7.324
6.757
-.312
-2.416
ค่าแรง x3
-5.062
1.744
-2.401
-2.902
ค่าใช้จ่ายในการขาย x4
.640
.265
.446
2.414
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร x5
7.319
2.698
2.457
2.713
R=.966 R2 = .933 Adjusted R2 =.896 SEEst=5043215.290 F= 25.139 p<.05
Model

Sig.
.592
*.001
.099
.068
*.039
*.024

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ต้นทุนมีความสัมพันธ์ตอ่ ผลตอบแทนจากการผลิต
บริ ษทั เสาเข็ม จากัด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยต้นทุนประกอบด้วย ซื้อวัตถุดิบ (Sig = .001) ค่าใช้จ่ายใน
การขาย (Sig = .039) ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (Sig = .024) มีอานาจในการพยากรณ์หรื อมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามร้อย
ละ 93.3 (R2 = .933) มีค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ .966 ซึ่งสามารถแสดงสมการพยากรณ์การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม ดังนี้
สมการรู ปคะแนนดิบ
Y = ผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม + 1.333 (ซื้อวัตถุดิบ) + .640 (ค่าใช้จ่ายในการขาย) + 7.319 (ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร)
สมการรู ปคะแนนมาตรฐาน
Y= .614(ซื้อวัตถุดิบ) + .446 (ค่าใช้จ่ายในการขาย) + 2.457 (ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
จากสมมติฐานที่ 1 สรุ ปได้วา่ ในต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม การเลือกซื้อวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่าย
ในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ของการผลิตเสาเข็ม มีความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม
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สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นและอัตรากาไรจากการผลิตเสาเข็ม การวิเคราะห์การ
ทดสอ สมมติฐานที่ 2 ใช้วธิ ีการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตน้ ทุนและอัตรากาไรจากการผลิตเสาเข็ม
Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)
15.507
1.649
ซื้อวัตถุดิบ
-1.703E-7
.000
ค่าสาธารณูปโภค
3.939E-6
.000
ค่าแรง
6.693E-7
.000
ค่าใช้จ่ายในการขาย
-8.740E-8
.000
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
-1.676E-6
.000
R=.992 R2 = .984 Adjusted R2 =.975 SEEst=.82154
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Model

t

9.401
-.235
-3.922
.226
3.578
.952
2.355
-.182
-2.022
-1.687
-3.814
F= 111.124 p<.05

Sig.
*.000
*.003
*.006
*.043
.074
*.004

จากตาราง 2 พบว่า การวิเคราะห์ ตน้ ทุ นมี ความสัมพันธ์ต่ออัตรากาไรจากการผลิ ตเสาเข็ม ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 โดยต้นทุนประกอบด้วยการซื้ อวัตถุดิบ (Sig = .003), ค่าสาธารณูปโภค (Sig = .006) ค่าแรง
(Sig = .043) ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (Sig = .004) มีอานาจในการพยากรณ์หรื อมีอิทธพลต่อตัวแปรตามร้อยละ 98.4
(R2 = .984) โดยมีค่าคงที่ เท่ากับ 0.82154 มีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์พหุ คูณ เท่ากับ .992 ซึ่ งสามารถแสดงสมการ
พยากรณ์การวิเคราะห์ตน้ ทุนและอันตรากาไรจากการผลิตเสาเข็ม สามารถแสดงในรู ปแบบข้อมูลจริ ง ดังนี้
สมการรู ปคะแนนดิบ
Y = 15.507 - 1.703E-7 (ซื้อวัตถุดิบ) + 3.939E-6 (ค่าสาธารณูปโภค) + 6.693E-7 (ค่าแรง) - 1.676E-6
(ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
สมการรู ปคะแนนมาตรฐาน
Y= -0.235 (ซื้อวัตถุดิบ) +.226 (ค่าสาธารณูปโภค) +.952 (ค่าแรง) -1.687 (ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
จากสมมติ ฐ านที่ 2 สรุ ป ได้ว่า ในต้น ทุ น และอัต รากาไรจากการผลิ ต เสาเข็ม การเลื อ กซื้ อ วัต ถุ ดิ บ ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าแรงงงาน ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ของการผลิตเสาเข็ม มีความสัมพันธ์ต่อผลอัตรากาไรแทนจากการ
ผลิตเสาเข็ม
ผูว้ ิจัย ได้ท าการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารเพิ่ ม เติ มในเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ ออัต รากาไรและได้ข ้อ มู ล
ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์คนที่ 1 คือผูจ้ ดั การฝ่ ายการบัญชี กล่าวว่า “ในการทาบัญชีของบริ ษทั เสาเข็มในด้านรายรับจะ
มาจากค่ามัดจาสิ นค้าและรายได้ จากการจาหน่ายสิ นค้า และในด้านรายจ่ายที่ลงบัญชีจะประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน
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รายเดือน ค่าวัสดุทางตรง และทางอ้อม ค่าโฆษณาโปรโมทผ่านช่องทางสื่ อ Social Network ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ า
ค่าไฟ ค่าน้ ามัน”
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์คนที่ 2 คือผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน กล่าวว่า “พบว่าต้นทุนของบริ ษทั นั้นมีดว้ ยกัน ดังนี้ 1.ต้นทุน
ของวัสดุในการผลิตเสาเข็มซึ่ งเป็ นหลักของบริ ษทั เช่น ผงปูนซี เมนต์ เหล็ก หิ น ทราย เป็ นต้น 2.ค่าแรงทางตรง
เงินเดือนพนักงานและคนงานผลิตเสาเข็ม 3.ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าขนส่ ง ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณา 4.ต้นทุนคงที่ เช่น เครื่ องจักร รถแทรคเตอร์ รถโฟล์กลิฟ 5.ด้านค่าโฆษณาออนไลน์ และ 6.ด้านอัตราคิด
ลด (Discount Rate)”
ผูถ้ ูกสัมภาษณ์คนที่ 3 คือผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย กล่าวว่า “ในการขายเสาเข็มขึ้นอยูก่ บั หน้างานหรื อจานวนงานที่
ลูกค้าสัง่ การขายเสาเข็มแต่ละงานจะมีตน้ ทุนการผลิต ค่าแรงงานการผลิต และผลกาไรแตกต่างกันออกไปของแต่ละ
ชิ้นงาน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การสัง่ ซื้อของลูกค้า”
จากการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1) ปั ญหาด้านกระบวนการผลิต ในเรื่ องของต้นทุนเสาเข็มมีแ นวโน้มสู งขึ้น ด้านแรงงานส่ วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ ป็ นประจา เนื่ องจาก มลพิษในอุตสาหกรรมประกอบด้วย เสี ยง อากาศ ทางเดินหายใจ โรงงานจึงมี
แผนก่ อสร้ างอาคารใหม่เพื่อ ขยายสานักงานเพื่อรอปรั บ การเติ บโตของธุ รกิ จเสาเข็ม และด้านกระบวนการผลิ ต
ไม่เพียงพอต่อลูกค้า
2) ปั ญหาด้านการตลาด บริ ษทั มี คู่ แข่ง ขัน ทางธุ รกิ จเสาเข็มมากขึ้ น เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงในการลงทุ น
ทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ โดยวิศวกรก่อสร้างผูช้ านาญ รู ้จกั วัตถุดิบเป็ นอย่างดี และบริ ษทั ไม่มีพ่อค้าคนกลาง ซึ่ งเป็ น
ส่วนสาคัญในการกระจายสิ นค้า
3)ปั ญหาด้านโลจิสติกส์ มีปัญหาการขนส่งล่าช้า ทาให้คุณภาพในด้านบริ การตกต่าลง ลูกค้า ผูร้ ับเหมา ที่มี
ความต้องการใช้สินค้าให้ทนั ทีในการก่อสร้าง
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่าการวิเคราะห์ตน้ ทุนมีความสัมพันธ์ต่อผลตอบแทนและอัตรากาไรจากการผลิตเสาเข็ม
จากการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารเพิ่ มเติ มในเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มีค วามสัมพัน ธ์ ประกอบด้วย ยอดขาย ภาษี ร วม ค่า โฆษณา
ออนไลน์ และส่ วนอัตราคิดลด (Discount Rate) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แม้นนฤมาศ ที่ต้ งั (2558) ศึกษาเรื่ อง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า กรณี ศึกษา บริ ษทั หม้อแปลงไฟฟ้ า ABC จากัด ผล
การศึกษา พบว่า ต้นทุนรวมในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ ามีแนวโน้มสู งขึ้นในแต่ละปี ซึ่ งต้นทุนที่สูงขึ้นเป็ นผลมาจาก
ยอดขายและยอดผลิ ต ที่ ม ากขึ้ นกว่ า ปี ก่ อ น และยัง สอดคล้อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศิ ร ประภา สุ ข ส าโรง และ
กนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2557) ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศที่ มีต่อการ
ส่งออกยางพาราชนิดยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไปประเทศจีน พบว่า ปั จจัยภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์ของต้นทน
ต่อผลตอบแทนการลงทุน
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเสาเข็ม ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับการศึกษา
ในครั้งต่อไป ดังนี้
1) ควรมีการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามและสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เพื่อให้มีขอ้ มูลในการ
วิเคราะห์การลดต้นทุนในแต่ละปี และใช้ขอ้ มูลอัตราดอกเบี้ยได้อย่างแม่นยา
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปนั้น ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างบริ ษทั ผลิตเสาเข็มอื่นที่มีบริ ษทั คล้ายคลึง
กันเพื่อเป็ นการยืนยันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแต่ละหัวข้อ
3) แนวทางการศึกษาครั้งนี้ พบว่าต้นทุนการผลิตเสาเข็มมีจานวนมากเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการผลิต
เสาเข็มต่อท่ อน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึ กษาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อต้นทุ นการผลิตเสาเข็มประเภทอื่ น
ที่ผลิตในรู ปแบบอุตสาหกรรมและเชิงพาณิ ชย์
4) เพื่อให้การศึกษาครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์และหลากหลายมากขึ้นสามารถศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับต้นทุน
ต่างๆ ของการผลิต เช่น ต้นทุนการผลิตสิ นค้าอื่น ต้นทุนค่าเสี ยโอกาส ต้นทุนที่เกิดจากของเสี ยในกระบวนการผลิต
เป็ นต้น
5) ข้อมูลนี้ บริ ษทั ควรวิเคราะห์ตน้ ทุนในแต่ละกระบวนการผลิตอย่างละเอียดของต้นทุนที่ไม่ได้มีการจด
บันทึกข้อมูล จึงจะสามารถนาไปใช้วิเคราะห์ศกั ยภาพในการวางแผนดาเนิ นธุ รกิจ และนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจยั ไป
ประยุกต์วเิ คราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจในด้านการผลิตเสาเข็มต่อไป
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