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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันา
ซอฟต์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสัมภาษณ์จากกลุ่มผูบ้ริหารหรือเจา้ของ
กิจการธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์หน้าใหม่ที่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ SIPA(เชียงใหม่) จ านวน 10 ราย เพื่อ
หาลกัษณะการด าเนินธุรกิจแล้วน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในการพิจารณาแนวทางการบริหารระบบงาน
เพือ่สามารถหาแนวทางการบริหารตน้ทุนที่เหมาะสม  

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วน มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
1,500,000 ถึง 1,800,000 บาท รับผลิตโครงการโดยเฉล่ีย 2 ถึง 3 โครงการต่อเดือน มีการด าเนินงาน 2 
รูปแบบคือ รูปแบบการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ และรูปแบบการสร้างผลิตภณัฑ์
เองและออกจ าหน่าย โครงสร้างองคก์รมีแต่พนกังานในแผนกผลิตและพฒันาโปรแกรมไม่มีพนกังาน
ที่ดูแลทางดา้นบญัชีการเงินและธุรการ ไม่มีการจดัท าบญัชีตามาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไป มีการ
ค านวณต้นทุนในโครงการโดยค านวณแต่ค่าแรงทางตรงเพียงอย่างเดียว การก าหนดราคาขายใช้
วิธีการน าตน้ทุนที่ค  านวณมาบวกก าไรที่ตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบติังานไม่เป็นระบบและไม่มีการ
จดัเก็บเอกสารที่เกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน 

การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกแผนกการท างานออกเป็น 2 แผนกคือ แผนกพัฒนา
โปรแกรม และ แผนกสนบัสนุน โดยในแผนกพฒันาโปรแกรมนั้นจะดูแลในส่วนการผลิตและพฒันา
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โปรแกรมทั้งหมด ส่วนแผนกสนับสนุนจะดูแลในส่วนของการบริหารกิจการ การบญัชีการเงิน การ
ขายและการตลาด การจดัซ้ือ และธุรการต่างๆภายในกิจการ 

การปฏิบตัิทางดา้นบญัชีไดมี้การก าหนดให้จดัท าบญัชีและงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
ทัว่ไป อีกทั้งยงัไดมี้การสร้างระบบการเก็บขอ้มูลตน้ทุนโดยการบนัทึกชัว่โมงการท างานที่เกิดขึ้นใน
แต่ละโครงการเพื่อใหท้ราบถึงระยะเวลาในการจดัท าโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด และยงัไดส้ร้างระบบ
ทางเดินเอกสารและการจดัเก็บเอกสารภายในกิจการเพือ่ใหมี้ระเบียบในการด าเนินงานและง่ายต่อการ
เรียกใชข้อ้มูลภายในอนาคต 

การค านวณตน้ทุนโครงการไดมี้การสร้างระบบในการเก็บขอ้มูลที่จ  าเป็นในการค านวณตน้ทุน โดยใช้
เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการส าหรับเก็บข้อมูลชั่วโมงการท างานที่ เกิดขึ้ น เพื่อน ามา
ค านวณหาค่าแรงทางตรง จากนั้ นน าค่าใช้จ่ายในการผลิตจากบัญชีแยกประเภทมากระจายเข้า
โครงการโดยใชร้ะบบตน้ทุนกิจกรรม โดยก่อนกระจายค่าใชจ่้ายตอ้งท าการก าหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในกิจการ จากนั้นท าการก าหนดตวัผลกัดนัทรัพยากรและคิดตน้ทุนทรัพยากรเขา้กิจกรรม เม่ือคิด
ตน้ทุนเขา้กิจกรรมเรียบร้อยจะท าการก าหนดตวัผลกัดนักิจกรรมและค านวณตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย
เพือ่น ามาค านวณตน้ทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการที่ผลิต 

ในการประยกุตใ์ชข้อ้มูลตน้ทุนโครงการในการก าหนดราคาขายเพื่อยืน่เสนอต่อลูกคา้ โดยวิธีการ
ก าหนดราคาขายแยกตามรูปแบบการด าเนินงานกนั โดยในรูปแบบพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ใชว้ธีิการ ก าหนดราคาตามวิธีฐานตน้ทุนโดยน าประมาณการตน้ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การผลิตโครงการมาบวกตน้ทุนความคลาดเคล่ือนและน ามาบวกก าไรตามที่ตอ้งการ ในรูปแบบสร้าง
ผลิตภัณฑ์เองและออกจ าหน่ายใช้วิธี การก าหนดราคาโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยดู
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความสามารถที่จะจ าหน่าย โดยใชร่้วมกบัวธีิการ
ก าหนดราคาตามวธีิฐานการแข่งขนัในการก าหนดขอบเขตของราคา 

แนวทางการบริหารตน้ทุนมีการวดัผลการปฏิบติังานดว้ยตน้ทุนกิจกรรม เพื่อวดัประสิทธิภาพในการ
จดัท าโครงการ โดยเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกบัตน้ทุนกิจกรรมที่ไดป้ระมาณ
การไว ้เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนเกิดตน้ทุนส่วนเกินแลว้ท าการปรับลดตน้ทุนที่เกินโดยการใชว้ธีิการลด
ตน้ทุนกิจกรรม เพือ่ท  าการลดตน้ทุนของกิจกรรมที่มีตน้ทุนมากเกินกวา่ที่ก  าหนดไว ้
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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. 


