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บทคัดย่อ
การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนสาหรับธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ลโดยสัมภาษณ์ จากกลุ่ มผูบ้ ริ หารหรื อ เจ้าของ
กิจการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าใหม่ที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของ SIPA(เชียงใหม่) จานวน 10 ราย เพื่อ
หาลักษณะการดาเนิ นธุรกิจแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพิจารณาแนวทางการบริ หารระบบงาน
เพือ่ สามารถหาแนวทางการบริ หารต้นทุนที่เหมาะสม
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ดาเนิ นกิ จการในรู ปแบบห้างหุ ้นส่ วน มีรายได้อยูใ่ นช่วง
1,500,000 ถึง 1,800,000 บาท รับผลิตโครงการโดยเฉลี่ย 2 ถึง 3 โครงการต่อเดือน มีการดาเนินงาน 2
รู ปแบบคือ รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และรู ปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์
เองและออกจาหน่าย โครงสร้างองค์กรมีแต่พนักงานในแผนกผลิตและพัฒนาโปรแกรมไม่มีพนักงาน
ที่ดูแลทางด้านบัญชีการเงินและธุรการ ไม่มีการจัดทาบัญชีตามาตรฐานการบัญชีรับรองทัว่ ไป มีการ
คานวณต้น ทุน ในโครงการโดยคานวณแต่ค่ าแรงทางตรงเพียงอย่างเดี ยว การก าหนดราคาขายใช้
วิธีการนาต้นทุนที่คานวณมาบวกกาไรที่ตอ้ งการ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นระบบและไม่ มีการ
จัดเก็บเอกสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงาน
การจัด โครงสร้า งองค์ก รได้มี ก ารแบ่ งแยกแผนกการท างานออกเป็ น 2 แผนกคื อ แผนกพัฒ นา
โปรแกรม และ แผนกสนับสนุน โดยในแผนกพัฒนาโปรแกรมนั้นจะดูแลในส่วนการผลิตและพัฒนา
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โปรแกรมทั้งหมด ส่ วนแผนกสนับสนุ นจะดูแลในส่ วนของการบริ หารกิจการ การบัญชีการเงิน การ
ขายและการตลาด การจัดซื้อ และธุรการต่างๆภายในกิจการ
การปฏิบตั ิทางด้านบัญชีได้มีการกาหนดให้จดั ทาบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป อีกทั้งยังได้มีการสร้างระบบการเก็บข้อมูลต้นทุนโดยการบันทึกชัว่ โมงการทางานที่เกิดขึ้นใน
แต่ละโครงการเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาในการจัดทาโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด และยังได้สร้างระบบ
ทางเดินเอกสารและการจัดเก็บเอกสารภายในกิจการเพือ่ ให้มีระเบียบในการดาเนินงานและง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ขอ้ มูลภายในอนาคต
การคานวณต้นทุนโครงการได้มีการสร้างระบบในการเก็บข้อมูลที่จาเป็ นในการคานวณต้นทุน โดยใช้
เอกสารสรุ ป เวลาในการผลิ ต โครงการส าหรั บ เก็ บ ข้อ มู ล ชั่ว โมงการท างานที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ น ามา
ค านวณหาค่ า แรงทางตรง จากนั้ น น าค่ าใช้จ่ ายในการผลิ ต จากบัญ ชี แ ยกประเภทมากระจายเข้า
โครงการโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม โดยก่อนกระจายค่าใช้จ่ายต้องทาการกาหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในกิจการ จากนั้นทาการกาหนดตัวผลักดันทรัพยากรและคิดต้นทุนทรัพยากรเข้ากิจกรรม เมื่ อคิด
ต้นทุนเข้ากิจกรรมเรี ยบร้อยจะทาการกาหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคานวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย
เพือ่ นามาคานวณต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการที่ผลิต
ในการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ต้นทุน โครงการในการกาหนดราคาขายเพื่อ ยืน่ เสนอต่อลู กค้า โดยวิธีการ
กาหนดราคาขายแยกตามรู ปแบบการดาเนินงานกัน โดยในรู ปแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการ
ของลูกค้าใช้วธิ ีการ กาหนดราคาตามวิธีฐานต้นทุนโดยนาประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การผลิตโครงการมาบวกต้นทุนความคลาดเคลื่อนและนามาบวกกาไรตามที่ตอ้ งการ ในรู ปแบบสร้าง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เองและออกจ าหน่ า ยใช้วิธี การก าหนดราคาโดยใช้ ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ โ ดยดู
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความสามารถที่จะจาหน่าย โดยใช้ร่วมกับวิธีการ
กาหนดราคาตามวิธีฐานการแข่งขันในการกาหนดขอบเขตของราคา
แนวทางการบริ หารต้นทุนมีการวัดผลการปฏิบตั ิงานด้วยต้นทุนกิจกรรม เพื่อวัดประสิ ทธิภาพในการ
จัดทาโครงการ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างต้นทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริ งกับต้นทุนกิจกรรมที่ได้ประมาณ
การไว้ เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนเกิดต้นทุนส่ วนเกินแล้วทาการปรับลดต้นทุนที่เกินโดยการใช้วธิ ีการลด
ต้นทุนกิจกรรม เพือ่ ทาการลดต้นทุนของกิจกรรมที่มีตน้ ทุนมากเกินกว่าที่กาหนดไว้
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to examine the cost management of software
development business in Chiang Mai, Thailand. The data were collected by interviewing 1 0
management and new business owner under the supervision of SIPA (Chiang Mai) ) to find the
form of business then analyze the data to determine the workflow management systems for
proposing reasonable cost.
From this study, it was found that the most of the operations are in a partnership and
revenues in the range of 1,500,000 to 1,800,000 Baht. The production projects are on average 2-3
projects per month and have 2 types of operation; in the form of developing programs to meet the
customer’s need (outsource) and in the form of creating their own products distribution (Product).
Organization structure had the staff only in the production department and program development
but there were no finance and administration staffs, there were no accepted accounting standards.
Project costing was calculated by only direct labor hour. Pricing method is used to calculate the
costs plus required profit. The procedures were disorganized and there were no documents arise out
of the operation.
The organization structures were separated to two departments; program development
department and support department. Program development department supervise all production and
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program development. Support department supervise management, accounting, sales and marketing,
purchasing and all internal administrative affairs.
The accounting practice has been assigned to prepare standard accounts and financial
statement by Accounting standards generally accepted and also created a cost storage system to
record working hour of each project in order to know how long all of the projects. The materials
utilized system was used in projects and the documentation system was used in order to have an
operating regulations and easy to retrieve data.
The project costing used activity cost to assist the calculation of projects in order to know
the cost of activities that actual happened by using time spent documents on projects to storage
working hour then distribute the cost of production from ledger account into projects by using
Activity Based Costing : ABC. The activities must be set before spreading the cost then set the
driven resource and costing resources into activities. After batch costing, the driven activity and
costing activity will be determined in order to calculate the cost of each project.
The application of project cost in the term of pricing proposed to customer by the form of
operations. The program development to meet the needs of customer based on cost base pricing.
The estimated costs expected to be incurred in the production plus the cost of error then add
required profit. Products and sales methods were priced by economic theory. The relationship
between the needs of customer and sell price used the pricing method to determine the marginal
price
The cost management has the activity cost assessment in order to measure the project
efficiency by compared between the costs of actual events of estimated activities. The comparison
between the cost of the actual events and the estimated activities were used to find out which
activities have incremental cost then cut the excess cost by using cost reduction activities which cost
more than planned.
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