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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้าแบบอิ ส ระนี้ ส าเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณ าเป็ นอย่างสู งจากรองศาตราจารย์ชู ศรี
เที้ ย ศิ ริเพชร อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้าแบบอิ ส ระที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและ
สนับสนุนผูศ้ ึกษา รวมทั้งเสี ยสละเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ มาโดยตลอดด้วยความเอาใจใส่
ยิง่
ขอบพระคุ ณ ส านัก งานส่ งเสริ ม อุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) สาขาเชี ย งใหม่ /
ภาคเหนื อ และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ SIPA(เชี ยงใหม่) ที่ให้
ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ในการช่ วยรวบรวมข้อมูลที่ใช้และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ในการค้นคว้า
แบบอิสระฉบับนี้จนสาเร็ จได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนทุกคนที่เป็ นกาลังในและสนับสนุนผูค้ น้ คว้ามาโดย
ตลอด
คุ ณค่าและประโยชน์ของการค้นคว้าแบบอิสระนี้ จะเกิ ดประโยชน์สาหรั บผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาไม่มากก็นอ้ ย หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้
ณ ที่น้ ี

คณิ น สิ นเจิมศิริ

ค

หัวข้ อการค้นคว้ าแบบอิสระ
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เชียงใหม่
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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

ง

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

ฉ

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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บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยมีแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอดเนื่ องจากอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว โดย
อุปกรณ์เหล่านี้ จาเป็ นที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยให้ระบบของอุปกรณ์น้ นั ทางานได้ตามขั้นตอนที่
ได้ออกแบบไว้ อีกทั้งผูบ้ ริ หารของธุ รกิจต่างๆเริ่ มที่จะสนใจและเห็นถึงประโยชน์ของการนาระบบไอ
ที ม าใช้ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ นธุ รกิ จ ของตนเป็ นไปอย่ า งราบรื่ น (การจั ด การเทคโนโลยี
Management of Technology, 2550 : ออนไลน์ ) สิ่ งที่ ส าคัญ ที่ สุ ดคื อ ต้น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการเริ่ ม ต้ น
ประกอบธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่สูงมาก โดยต้นทุนส่ วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในธุ รกิจนี้จะเป็ นต้นทุนที่เกิด
จากค่ าแรงทางตรง ต้น ทุ น วัส ดุ ส านัก งาน และค่ าใช้จ่ายภายในส านัก งานต่ างๆ เช่ น ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า
อินเตอร์ เน็ ต เป็ นต้น จึ งท าให้ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จนี้ มี เพิ่ มมากขึ้ น ลักษณะของธุ รกิ จการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งประเภทการให้บริ การได้เป็ นสองลักษณะคือ 1.แบ่งตาม
ประเภทของกิจกรรม เช่นประเภทการให้บริ การหรื อผลิตตามคาสั่ง ประเภทการให้บริ การติดตั้ง และ
ปรับแต่งซอฟต์แวร์ สาเร็ จรู ปเป็ นต้น 2. แบ่งตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ งจะแบ่งตามผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร (Thailand's National Electronics and Computer Technology Center
(NECTEC), สรุ ปผลการสารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารของประเทศไทย, 2550 :
แฟ้ มข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ ) จะเห็ น ได้ว่าธุ รกิ จพัฒ นาซอฟต์แวร์ น้ ี มี ล ัก ษณะเฉพาะของตัวเอง ท าให้
แนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจและแนวทางในการปฏิบตั ิทางบัญชี มีความแตกต่างจากธุ รกิจประเภทอื่น
โดยทัว่ ไปแล้วธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ น้ นั มีลกั ษณะหรื อวิธีการในการดาเนิ นธุ รกิจที่เหมือนกันแม้ว่า
สถานประกอบการจะอยูต่ ่างถิ่น
จากการที่ผปู ้ ระกอบการในธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทางภาครัฐจึงเริ่ มส่ งเสริ ม
ผูป้ ระกอบการในกลุ่มธุ รกิจเหล่านี้ ดว้ ยการจัดตั้ง “สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ
(SIPA)” ขึ้นเพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภายในประเทศและให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยทางสานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
1

แห่ ง ชาติ (SIPA) สาขาเชี ย งใหม่ /ภาคเหนื อ ได้จ ัด ตั้ง ศู น ย์บ่ ม เพาะนัก พัฒ นาซอฟต์แ วร์ มื อ อาชี พ
Software Professional Incubation Center (SPIC) ขึ้ น มาเพื่ อ สนับ สนุ น ผูป้ ระกอบการใหม่ ท างด้า น
ธุ ร กิ จ Software ขึ้ นโดยเฉพาะ โดยค านิ ย ามของค าว่ า ผู ้ป ระกอบการที่ ท างส านั ก งานส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) สาขาเชี ยงใหม่/ภาคเหนื อ ได้ให้คานิ ยามไว้คือ นักศึกษาที่
กาลังจะจบการศึกษาหรื อจบการศึกษาแล้วไม่เกิ น 2 ปี หรื อ ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ ที่จดทะเบียน
พาณิ ชย์ (คณะบุคคล, ห้างหุ ้นส่ วนจากัด, บริ ษทั ) มาแล้วไม่เกิ น 5 ปี แต่ไม่เคยเข้าโครงการบ่มเพาะ
ของ SIPA ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมในศูนย์บ่มเพาะนี้ นบั ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึ ง พ.ศ.2556 มีจานวนทั้งสิ้ น 55 ราย
โดยผูเ้ ข้าร่ วมจะได้รับการช่วยเหลือและส่ งเสริ มในเรื่ องของการผลิตและพัฒนาโปรแกรม พื้นฐานใน
การเจรจาต่อรองทางธุ รกิจและการประกอบธุ รกิจเบื้องต้น จัดงานเพื่อเพิ่มช่องทางในการพบปะลูกค้า
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ และยังจัดอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นฐานในเรื่ องของกฎหมาย บัญชี การเงินและภาษี
เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจ (สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA), ร่ างรายงาน
ประจาปี 2553-2554, 2554 : แฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ )
จากการช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆที่ ท างส านัก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แ วร์ แ ห่ ง ชาติ (SIPA) สาขา
เชียงใหม่/ภาคเหนื อ ได้ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ พบว่าผูป้ ระกอบการที่เข้าร่ วม
ศูนย์บ่ มเพาะส่ วนมากไม่ ได้มี ค วามรู ้ พ้ื นฐานทางด้านการท าธุ รกิ จมาก่ อน ไม่ มีค วามรู ้ ในด้านการ
บริ หารต้นทุน ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริ งในกิ จกรรมต่างๆของธุ รกิ จตนเอง ไม่ทราบว่าควรจะตั้งราคา
ขายชิ้นงานเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสมและครอบคลุมกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น (การบัญชีสาหรับผูป้ ระกอบการ
ทาถูกต้อง กาหนดทิศทางธุ รกิจได้, 2552 : ออนไลน์)
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจจะหาแนวทางในการบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการบริ หารต้นทุนที่ถูกต้อง วิธีการคิดต้นทุน การเลือกใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ ฯลฯ
ซึ่ งผูศ้ ึกษาพบว่าหากสามารถทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดในเรื่ องนี้ได้ จะช่วยให้การดาเนินกิจกรรม
ของธุ รกิจนี้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นและคล่องตัวมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 เพื่อทราบถึงการบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
1.3.2 เพื่อทราบถึงแนวทางและวิธีการบริ หารต้นทุนที่เหมาะสมกับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
1.3.3 เพื่ อ สามารถน าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการช่ ว ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นได้
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1.4 นิยำมศัพท์ทใี่ ช้ ในกำรศึกษำ
กำรบริ หำรต้ นทุน หมำยถึง การนาข้อมูลต้นทุนในการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆของธุ รกิ จเพื่อหา
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การทางาน การคานวณราคาขาย การประเมินประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน การเลือกรับงาน และอื่นๆที่พ่ งึ ควรในการทางานของธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ประกอบกำรธุ รกิจพัฒนำซอฟต์ แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ หมำยถึง เจ้าของผูป้ ระกอบการใหม่ที่อยู่
ภายใต้การดูแลของสานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) (เชี ยงใหม่/ภาคเหนือ)
ซึ่ งให้บริ การในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมระบบ และโปรแกรม
ประยุกต์ตามความต้องการของลูกค้า การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และรวมถึ งการขาย การปรับแต่ง
(Customization) และการติดตั้งโปรแกรมสาเร็ จรู ปเฉพาะด้าน เช่ น โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรม
ระบบ ERP
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

การบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 การบริหารต้ นทุน (ดวงมณี โกมารทัต, 2554 : 13)
การบริ ห ารต้น ทุ น เป็ นการเน้น การใช้ข ้อ มู ล ต้น ทุ น จากการด าเนิ น งานทุ ก ด้านทั้งในอดี ต
ปั จ จุ บ ัน และอนาคต ผนวกกับ ข้อ มูลที่ ไ ม่ เป็ นตัว เงิ น เผื่ อ ให้ฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ข ้อ มู ล นี้ เป็ น
เครื่ องมือในการจัดการทรัพยากร กิจกรรม และผลผลิตของหน่ วยงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
วางแผน ควบคุ ม ต้น ทุ น ที่ เกิ ด จากการด าเนิ น งานทุ กประเภท ให้เกิ ด ทั้งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งอ งค์ ป ร ะ ก อ บ ส าคั ญ ใน ก าร บ ริ ห าร ต้ น ทุ น มี 3 ขั้ น ต อ น ดั ง นี้
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะบริ หารธุรกิจ, 2555 : สไลด์)
ขั้นที่1 มีระบบบัญชีตน้ ทุนที่ถกู ต้องและเชื่อถือได้ เพื่อคานวณต้นทุนสิ นค้าหรื อบริ การ
ขั้นที่2 นาข้อมูลต้นทุนไปใช้ในการตัดสิ นใจ เพื่อวางแผน สั่งการ ควบคุมกิจการให้เป็ นไป
ตามที่ม่งุ หวัง
ขั้นที่ 3 บริ หารต้นทุ นเชิ งกลยุทธ์โดยใช้เครื่ องมือในการบริ หารต้นทุ นเข้าช่ วย เช่ น value
chain, activity based costing และอื่นๆ

4

2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์ การแบบดั้งเดิม (Classical organizing Theory) (เนตร์ พณั ณา ยา
วิราช, 2550 : 99-102)
แนวความคิ ดทางการจัดการแบบดั้งเดิ มได้มีรูปแบบการจัดองค์การที่ เรี ยกว่า Bureaucracy ที่
ประกอบด้วยกฎระเบี ยบ หลักเกณฑ์ ที่ เป็ นไปตามสายการบังคับ บังชา และความสั มพัน ธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การ ปัจจัยสาคัญที่ใช้สาหรับการจัดองค์การเกี่ยวข้องกับ
1 โครงสร้าง (Structure)
2. การแบ่งงานกันทาตามความถนัด (Division of Labor)
3.ขนาดของการควบคุม (Span of Control)
1. โครงสร้ า งองค์ ก าร (Structure) หมายถึ ง การจั ด โครงสร้ า งที่ เ หมาะสมการจั ด
ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์การ
สามารถแสดงให้เห็นได้ดว้ ยแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) ที่มีลกั ษณะเป็ นปิ รา
มิดเป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่มีฐานกว้างจากยอดของปิ รามิดแสดงถึงความมีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่มากกว่าส่ วนฐานของปิ รามิดความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งต่างๆ จะ
อยูใ่ นกล่องสี่ เหลี่ยมของแผนภูมิที่แสดงถึงความสัมพันธ์ร่างงานต่างๆ อย่างกว่างๆ และ
เส้ น เชื่ อ มโยงระหว่ า งกล่ อ งสี่ เหลี่ ย มหมายถึ ง สายการบั ง คั บ บั ญ ชาที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล
2. การแบ่งงานกันทา (Division of Labor) หมายถึง การกาหนดหน้าที่สาหรับพนักงานแต่
ละคนที่มีความชานาญด้านนั้นมากกว่าที่จะทางานหลายอย่างพร้อมกัน ความสาคัญของ
การแบ่งงานเพื่อให้แต่ละคนมีความชานาญเฉพาะด้านในการทางานนั้น พนักงานไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการเปลี่ยนเครื่ องมือที่ใช้ในการทางานเปลี่ยนสถานที่ในการทางาน
3. ขนาดของการควบคุ ม (Span of Management) หมายถึ ง จ านวนพนัก งานภายใต้ก าร
บังคับบัญชาของผูบ้ ริ หาร หากมีจานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชามาก หมายความว่าขนาดของ
การควบคุ ม กว้าง ในการกลับ กัน จ านวนผูบ้ ังคับ บัญ ชาน้อ ยหมายถึ งขนาดของการ
ควบคุมแคบ ขนาดของการควบคุมเป็ นเครื่ องบอกถึงความรับผิดชอบขอผูบ้ ริ หารด้วย
บางครั้ งเรี ย กว่ า ขนาดของอ านาจหน้ า ที่ (Span of Authority) หรื อ ขนาดของความ
รับผิดชอบ (Span of Responsibility)
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2.1.3 การจาแนกต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนที่ไม่ เกีย่ วข้ องกับการผลิต (ศรี สุดา ธี ระกาญจน์, 2552 :
(1-5)-(1-8))
1) ต้ นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)
การผลิตสิ นค้านั้นมีตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ชนิดคือ วัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งต้นทุนแต่ละชนิดนั้นมีรายละเอียดดังนี้
1.1) วัตถุทางตรง (Direct Materials) ศัพท์ทางบัญ ชี ได้ให้ความหมายไว้ว่า “มูลค่าของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าโดยตรงและเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถคิดเข้าเป็ นต้นทุน
ของหน่วยผลิตได้โดยง่าย” ดังนั้น วัตถุทางตรงจึงหมายถึงวัตถุดิบ (Raw Material) ที่
เป็ นส่ วนประกอบหลักของสิ น ค้าสาเร็ จรู ปและสามารถวัดจานวนหรื อมูลค่ าของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปแต่ละหน่วยได้โดยไม่ยากนัก
1.2) แรงงานทางตรง (Direct Labor) ศัพท์ทางบัญชี ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค่าแรงที่ใช้
ในการผลิตสิ นค้าโดยตรงและสามารถคิดเข้าเป็ นต้นทุนของหน่ วยผลิตได้โดยง่าย”
ดังนั้น แรงงานทางตรงจึ งหมายถึ ง แรงงานที่ ท าการผลิ ต สิ น ค้านั้น โดยตรง และ
สามารถวัดปริ มาณชัว่ โมงแรงงานที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ปแต่ละหน่วยได้โดย
ไม่ยากเย็นนัก
1.3) ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ศัพท์ทางบัญชีได้ให้ความหมายไว้ว่า
“ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ การผลิ ต สิ น ค้า แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า วัต ถุ ท างตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง” ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตจึ งหมายถึงต้นทุนที่ เกี่ ยวกับการผลิต
ต่างๆยกเว้นวัตถุทางตรงและแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้แก่
1.3.1) วัตถุทางอ้อม (Indirect Material) ศัพท์ทางบัญชี ได้ให้ความหมายไว้ว่า “มูลค่า
ของวัตถุดิบที่ มิใช่ ส่วนสาคัญในการผลิตและคิ ดเข้าเป็ นต้นทุน ของหน่ วยที่
ผลิ ตหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ งได้ยาก” ดังนั้น วัตถุท างอ้อมจึ งมิ ใช่ ส่วนประกอบ
หลักของสิ นค้าสาเร็ จรู ปแต่ก็จาเป็ นต้องใช้ในการผลิตด้วย และมักมีมูลค่าไม่
สูงมากนักเมื่อเทียบกับต้นทุนส่ วนอื่น
1.3.2) แรงงานทางอ้อ ม (Indirect Labor) ศัพ ท์ ท างบัญ ชี ไ ด้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่ า
“ค่ าแรงงานที่ มิได้ใช้ในการผลิ ต สิ น ค้าโดยตรง และคิ ด เข้าเป็ นต้น ทุ น ของ
หน่ ว ยที่ ผ ลิ ต ได้ย าก” ดังนั้น แรงงานทางอ้อ มจึ งเป็ นแรงงานที่ ช่ ว ยในการ
อานวยความสะดวกในการผลิตเป็ นไปได้โดยราบรื่ น
1.3.3) ค่ าใช้จ่ายการผลิ ตอื่ น ๆ (Other Manufacturing Costs) นอกจากวัตถุท างอ้อ ม
และแรงงานทางอ้อมแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายการผลิตอื่นๆที่ จาเป็ นต้องใช้ในการ
ผลิตด้วย
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ส่ วนประกอบของต้นทุนการผลิตทั้ง 3 ชนิ ดนั้นถ้ารวมวัตถุทางตรงและค่าแรง
ทางตรงเข้าด้วยกันจะเรี ยกว่า ต้ นทุนขั้นต้ น (Prime Cost) หมายถึงต้นทุนที่อย่าง
น้อยต้องมีก่อนเป็ นเบื้ องต้นในการผลิตสิ นค้า แต่ถา้ รวมแรงงานทางตรงเข้ากับ
ค่ าใช้จ่ ายการผลิ ต จะเรี ย กว่า ต้ น ทุ น แปลงสภาพ (Conversion Cost) หมายถึ ง
ต้นทุนที่ใช้ในการแปลงวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป
2) ต้ นทุนที่ไม่ เกีย่ วข้ องกับการผลิต (Non-Manufacturing Costs)
ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยทัว่ ไปเป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นนอกเขตโรงงานที่ทาการ
ผลิตสิ นค้านัน่ คือ ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน (Operating Expenses) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
2 ชนิดคือ ค่าใช้จ่ายการขาย และค่าใช้จ่ายการบริ หาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ค่าใช้จ่ายการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจาก
การขายสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อต้นทุนที่ได้จ่ายไปเพื่อให้ได้คาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
2.2) ค่ า ใช้จ่ า ยการบริ ห าร (Administrative Expenses) หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยทั่ว ไปที่
เกิ ดขึ้ นในการบริ ห ารโดยรวม จึ งเป็ นค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในสานักงานเป็ นส่ วน
ใหญ่
2.1.4 ต้ นทุนกิจกรรม (ดวงมณี โกมารทัต, 2554 : 48, 54-74)
1) แนวคิดต้ นทุนกิจกรรม
แนวคิดสาคัญของต้นทุนกิจกรรมคือการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปในกิจกรรมของ
ธุ รกิจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) แล้วจึงคิดต้นทุนนั้นเข้า
ไปในสิ่ งที่จะคิดต้นทุน สมมติฐานที่สาคัญของต้นทุนกิจกรรม คือ กิจกรรมต่างๆของธุ รกิจ
ได้ก่อให้เกิ ดต้นทุ น (Activities Cause Costs) และกิ จกรรมต่างๆได้ถูกใช้ไปในสื่ งที่ จะคิ ด
ต้นทุนนั้น (Cost Object Consumes Activities)
2) ขั้นตอนการวางระบบต้ นทุนกิจกรรม
ระบบต้นทุนกิจกรรมเป็ นระบบการรวบรวมต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่ กิจกรรม
ที่ เกี่ ยวข้อ งโดยอาศัยตัวผลักดัน ต้น ทุ น เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดต้น ทุ น กิ จกรรม ต้น ทุ น
สิ นค้า/บริ การ หรื อต้นทุ นอื่ นใดที่ ตอ้ งการ สาหรั บขั้น ตอนในการประยุกต์ระบบต้นทุ น
กิจกรรมของธุรกิจประเภทต่างๆจะประกอบด้วยรายละเอียด 5 ขั้นตอนตามลาดับต่อไปนี้

7

ขั้นที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ ในการวางระบบ หรือสื่ งที่จะคิดต้ นทุน
วัตถุประสงค์ในการวางระบบต้นทุนเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ ผูว้ างระบบต้องคานึ งถึงเป็ น
อันดับแรก ปกติจะกาหนดจากความต้องการใช้ตน้ ทุนของผูบ้ ริ หารกิจการ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ กจิ กรรมและตัวผลักดันต้ นทุน
การวิเคราะห์ กิจกรรมเป็ นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงาน/กิจการ เพื่อระบุ อธิ บาย จาแนก และประเมินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน ส่ วนการวิเคราะห์ตวั ผลักดันต้นทุน เป็ นการวิเคราะห์ถึงปั จจัยหรื อ
สาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด ต้น ทุ น โดยในทางทฤษฎี ส ามารถแบ่ งตัว ผลัก ดัน ต้น ทุ น (Cost
Driver) เป็ นสองประเภท คือตัวผลักดันทรัพยากร(Resource Driver) และตัวผลักดัน
กิจกรรม(Activity Driver) นอกจากนี้ ยงั สามารถแบ่งตัวผลักดันต้นทุนตามลักษณะ
การเกิดรายการเป็ นอีก 2 ลักษณะคือตัวผลักดันเชิ งปริ มาณ(Volume Driver) และตัว
ผลักดันเชิงระยะเวลา(Duration Driver)
ขั้นที่ 3การกาหนดตัวผลักดันทรัพยากรและคิดต้ นทุนทรัพยากรเข้ ากิจกรรม
กาหนดตัวผลักดันทรัพยากรที่ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคิดต้นทุนการใช้ทรัพยากร(หรื อ
ต้นทุนตามชื่ อบัญชี) เข้ากิจกรรมต่างๆ ปกติจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุ
เป็ นผล(Causal Relationship) ระหว่ างต้น ทุ น การใช้ท รั พ ยากรกับ ลัก ษณะการใช้
ทรัพยากร
ขั้นที่ 4 การกาหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคานวณต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วย
คานวณต้นทุ นกิ จกรรมเข้าสิ่ งที่ จะคิ ดต้นทุน โดยใช้ตวั ผลักดันกิ จกรรมเป็ นเกณฑ์
ต้อ งกาหนดตัวผลักดัน กิ จ กรรมที่ เหมาะสม ปกติ จะพิ จ ารณาจากลักษณะการท า
กิจกรรมหรื อจากผลิต/ผลลัพธ์จากการทากิจกรรม
ขั้นที่ 5 การคานวณต้ นทุนกิจกรรมเข้ าสิ่ งที่จะคิดต้ นทุน
นาต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยที่คานวณได้ในขั้นตอนที่4 ไปคิดเข้ากับสิ นค้า/สิ่ งที่จะคิด
ต้นทุนอื่นโดยใช้ตวั ผลักดันกิจกรรมที่เหมาะสม
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2.1.5 การบริหารต้ นทุนทรัพยากรและกิจกรรม (ดวงมณี โกมารทัต, 2554 : 97-98, 104-116)
โมเดลการบริ ห ารต้น ทุ น กิ จ กรรม Consortium of Advanced Manufacturing – International
หรื อ CAM-I ในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นาโมเดลการบริ หารต้นทุนกิจกรรมโดยแบ่งเป็ น
2 มุมมองคื อมุมมองการคิ ดต้นทุ น (Cost Assignment View) ซึ่ งแสดงตามกรอบแนวตั้งของ
รู ปภาพที่ 2.1 และมุมมอง(การใช้ตน้ ทุ น)การดาเนิ นงาน(Process View or Control View) ซึ่ ง
แสดงตามกรอบแนวนอนรู ปภาพที่ 2.1
ภายใต้ มุมมองการคิดต้ นทุน เป็ นการศึกษาและติดตามเส้นทางต้นทุนการใช้ทรัพยากรเข้าไป
ในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยตัวผลักดันทรัพยากรที่เหมาะสม เมื่อคานวณต้นทุนของกิจกรรมได้
แล้วต่อไปก็จะคิดต้นทุนตามกิจกรรมให้กบั สิ่ งที่จะคิดต้นทุนโดยใช้ตวั ผลักดันกิจกรรม ในสิ่ ง
ที่ จะคิ ดต้น ทุ นจะได้แก่ ต้นทุ นสิ้ น ค้า/บริ การ/ต้นทุ น คู่คา้ /ต้น ทุ นลูกค้า ฯลฯ เป็ นหน้าที่ ข อง
แผนกบัญชีในการประมวลผลต้นทุนกิจกรรมส่ งให้ฝ่ายบริ หารและผูใ้ ช้ขอ้ มูลในองค์กร

รู ปภาพที่ 2.1 โมเดลการบริหารต้ นทุนกิจกรรม
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ภายใต้ มุ ม มองการใช้ ต้น ทุ น ในการดาเนิ น งาน เป็ นการพิจารณารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ เกิ ดจากกิ จกรรมต่ างๆ โดยระบุ ถึงสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดกิ จกรรม ต้น ทุ นในการท า
กิ จกรรม รวมทั้งผลผลิต/ผลงานที่ เกิ ดจากกิ จกรรมนั้น การวัดผลผลิ ตจะอยู่ในรู ปของหน่ วย
วัดผลที่ ไม่เป็ นตัวเงิ น ตัวอย่างเช่ น จานวนผลิตสิ นค้า จานวนลูกค้า เวลา/จานวนครั้ งในการ
บริ การ/ระยะทางในการบริ การ คุณค่าที่ เกิ ดจากการทากิ จกรรม(เป็ นกิ จกรรมเพิ่มคุณค่าหรื อ
กิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่า)
แผนกบัญชี จะนารายละเอี ยดข้างต้นนี้ ไปพิจารณาร่ วมกับหน่ วยวัดผลที่ เป็ นตัวเงิ นอื่นๆเช่ น
รายได้ค่าขาย ต้นทุนตามชื่อบัญชี (ค่าเช่ารถบรรทุกต่อการจัดส่ งหนึ่ งครั้ง) ต้นทุนตามกิจกรรม
(ต้นทุนการจัดส่ งสิ นค้าต่อครั้ง หรื อต่อระยะทางที่จดั ส่ งสิ นค้า) การพิจารณาหน่วยวัดผลงานทั้ง
ที่ เป็ นตัว เงิ น และไม่ เป็ นตัว เงิ น ท าให้ท ราบถึ งสาเหตุ ที่ ท าให้ เกิ ด กิ จ กรรมในแผนก ความ
เกี่ ยวข้อ งระหว่างกิ จกรรมทั้งภายในและภายนอกแผนกต้น ทุ น ในการท ากิ จ กรรม รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทากิจกรรมทั้งในรู ปของ ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพในการบริ การ
และเวลาที่ ป ระหยัด ได้ ผู ้บ ริ ห ารสามารถน าต้น ทุ น กิ จ กรรมและข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งไปใช้
ประโยชน์ได้
2.1.6 การกาหนดราคา (Pricing) (ไพบูลย์ ผจงวงศ์, 2549)
ในการดาเนิ นธุ รกิ จเป้ าหมายของธุ รกิ จนั้น ก็คือการขายสิ น ค้าหรื อ บริ การให้ได้กาไรสู งสุ ด
ดังนั้น การก าหนดราคาขายผูบ้ ริ ห ารจะต้อ งตัด สิ น ใจอย่างรอบคอบ การกาหนดราคาขาย
สามารถทาได้ดงั นี้
1) การกาหนดราคาโดยใช้ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ราคาที่ กาหนดขึ้ น อยู่ภ ายใต้ค วาม
ต้องการของผูบ้ ริ โภค (Demand) และความสามารถที่ จะจาหน่ าย (Supply) ตามวิธีน้ ี คือถ้า
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าสู งราคาจะตั้งสู ง ถ้าผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าต่าก็จะตั้ง
ราคาไว้ต่า
2) การกาหนดราคาตามวิธีฐานการแข่งขัน เป็ นการกาหนดราคาจากฐานการตลาด ซึ่ งราคา
จะขึ้นอยูก่ บั คู่แข่งขัน
3) การกาหนดตามวิธีฐานต้นทุน วิธีน้ ี จะคานวณโดยใช้ขอ้ มูลพื้นฐานทางบัญชีตน้ ทุนเป็ น
ฐานแล้วบวกเพิ่ม (Markup) ด้วยกาไรที่ตอ้ งการ
4) การกาหนดราคาโดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นวิธีที่นาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ได้มาบวกกับต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
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5) การกาหนดราคาวิธีตน้ ทุนเป้ าหมาย วิธีการนี้ จะกาหนดราคาขายตามราคาตลาดหักด้วย
กาไรที่ ตอ้ งการ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็ นต้นทุนตามเป้ าหมาย ดังนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องออกแบบ
และผลิตสิ นค้าเพื่อให้บรรลุตน้ ทุนเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
6) การกาหนดราคาตามวิธีฐานกิจกรม วิธีการนี้จะกาหนดราคาขายตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ลูกค้าแต่ละราย
2.2 เอกสารและการศึกษาที่เกีย่ วข้อง
พุทธรั กษ์ จันทร์ ศิริ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารต้นทุนของธุ รกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ โดย
ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้างต้นทุน รู ปแบบของข้อมูลทางการบัญ ชี และการวิเคราะห์ การใช้ขอ้ มู ล
ทางการบัญชี ในการบริ ห ารต้นทุนคอนกรี ตผสมเสร็ จ จากการสัมภาษณ์ ผูม้ ี ประสบการณ์ ดา้ นการ
บริ ห ารต้น ทุ น ของธุ รกิ จ คอนกรี ต ผสมเสร็ จในกิ จการคอนกรี ต ผสมเสร็ จทั้งหมด 15 แห่ ง ในเขต
ภาคเหนื อ และจากการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ โดยใช้กรณี ศึกษาบริ ษทั ก จากัด เป็ นตัวอย่าง
ประกอบการศึกษา พบว่าโครงสร้างของต้นทุนของธุ รกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จมีลกั ษณะเป็ นต้นทุนงาน
สั่งทา ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าขนส่ งคอนกรี ต ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง คือ ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ หารและการเงิน
จากกรณี ศึกษา บริ ษทั ก จากัด การบริ หารต้นทุนคอนกรี ตผสมเสร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้อง
อาศัยข้อมูลทางการบัญชี อนั จะเป็ นประโยชน์ในการวางแผน การดาเนิ นงานที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นใน
อนาคตและความสามารถในการตรวจสอบได้ จึ งมี การกาหนดโครงสร้างต้นทุน การจัดทาต้นทุ น
มาตรฐาน การจัดท างบประมาณ การกาหนดเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ท าการจดบันทึ กและนาเสนอใน
รู ป แบบของรายงานทางการบริ ห าร เพื่ อ เสนอผูบ้ ริ ห ารและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง อัน จะเป็ นการ
รายงานผลการปฏิ บตั ิงานให้หน่ วยงานได้ทราบความเป็ นไปและเป็ นการร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน
ผูบ้ ริ หารจึงสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ ทาการควบคุม ประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อการ
ตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งธุ รกิจสามารถใช้เทคนิ คการวิเคราะห์กาไรส่ วนเกิน เพื่อประโยชน์ใน
การกาหนดราคาขาย การควบคุ ม ต้น ทุ น รวมถึ งการวิ เคราะห์ จุ ด คุ ้มทุ น ส าหรั บ การวางแผนการ
ควบคุมการดาเนินงาน และการกาหนดนโยบายทางการตลาด ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน
ปริ มาณ และกาไร นอกจากนี้ หากมีการกาหนดต้นทุนมาตรฐาน การจัดทางบประมาณและวิเคราะห์
ผลต่ างแล้วจะเป็ นประโยชน์ ในการพิ จ ารณาค่ าใช้จ่ ายที่ มี ค วามผิ ดปกติ เพื่ อ ท าการแก้ไขควบคุ ม
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตัดสิ นใจในการเพิ่มหรื อลดค่าใช้จ่าย
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ทินมณี ไชยแสงคา (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องแนวทางการบริ หารต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้ตน้ ทุน
กิจกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจรถยนต์มือสองในอาเภอเมืองเชี ยงราย จากการสัมภาษณ์เชิ งลึก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จค้ารถยนต์มือสอง จานวน 5 รายในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงราย โดยเลื อก
ทาการศึกษายี่ห้อรถยนต์ที่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดมากที่ สุดพบว่า จากการศึกษาวิธีตน้ ทุนแบบเดิ ม
จะต้องคานวณหาค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การ วิธีการ
ปั นส่ วนใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยในการขาย(วัน) ต่อคันเพียงเกณฑ์เดียวในการปั นส่ วน ส่ วนวิธีตน้ ทุน
กิจกรรมจะต้องคานวณหาค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ซึ่ งรายการทั้งสองจะมีค่าเท่ากันกับวิธี
ต้นทุนแบบเดิมแต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การจะปั นส่ วนจากหลายเกณฑ์และมีข้ นั ตอนที่
ซับซ้อนกว่าวิธีตน้ ทุนแบบเดิม การวิเคราะห์ดว้ ยระบบต้นทุนแบบเดิมจะทาให้เกิดความแตกต่างเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ วิ ธี ต ้น ทุ น กิ จ กรรม เนื่ อ งจากระบบต้น ทุ น แบบเดิ ม ไม่ ไ ด้ค านึ งถึ งสั ด ส่ ว นการใช้
กิจกรรมในการผลิตสิ นค้าแต่ละชนิ ด ในส่ วนของแนวทางการลดต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้นวคิ ด
ต้นทุนเป้ าหมายกับระบบการบริ หารต้นทุนกิจกรรมเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์
โดยผูบ้ ริ หารจะต้องพยายามลดต้นทุนกิจกรรมไม่เพิ่มค่าลง เพื่อให้ตน้ ทุนน้อยกว่าหรื อเท่ากับต้นทุน
เป้ าหมาย
วิรันยุพา ก๋ ากาศ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการจัดทาข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริ หารของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์และผลิตชิ้นส่ วนในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนื อ จังหวัดลาพูน จากการเก็บข้อมูลผูท้ ี่ มี
หน้าที่จดั ทาข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริ หารของบริ ษทั จานวน 34 บริ ษทั พบว่า การจัดทาข้อมูลต้นทุนที่
ใช้ในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของกิจการส่ วนใหญ่มีการจัดทาการวางแผนงบประมาณ
การควบคุมโดยงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งกับงบประมาณ
ที่กาหนดไว้ การจัดทาบัญชี ตามความรับผิดชอบแบบศูนย์ตน้ ทุน การจัดทารายานแยกตามฝ่ ายและ
แยกตามแผนก การจัด ท าต้น ทุ น มาตรฐานและจัด ท ารายงานการวิเคราะห์ ผ ลต่ างระหว่างต้น ทุ น
มาตรฐานกับ ต้น ทุ น จริ งซึ่ งกิ จการที่ มีการจัด ท าข้อมูล ต้น ทุ น ที่ ใช้ในการวางแผนและควบคุ มการ
ดาเนิ นงานของกิ จการมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานโดยรวมใน
ระดับ มาก การจัด ท าข้อ มูลต้น ทุ น ที่ ใช้ในการตัดสิ น ใจส่ วนใหญ่ มีการจัด ท าการวิเคราะห์ ต้น ทุ น
ปริ มาณ และกาไร โดยวิธีกาไรส่ วนเกิน และมีการกาหนดราคาโดยใช้วิธีการกาหนดตามราคาตามอุป
สงค์ของลูกค้าและวิธีการบวกกาไรที่ตอ้ งการ และใช้ตน้ ทุนมาตรฐาน ต้นทุนประมาณการและต้นทุน
ผันแปรในการกาหนดราคาสิ นค้า ในการจัดทาข้อมูลต้นทุ นเพื่อการบริ หาร พบว่ามี ปัญ หาในการ
จัดทาข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริ ห าร คื อ ค่าใช้จ่ายบางรายการยากต่อการจาแนกเป็ นต้นทุ นคงที่ หรื อ
ต้นทุนผันแปร การกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายโรงงานยังเป็ นอัตราที่ไม่ถูกต้องใกล้เคียงความเป็ นจริ ง และ
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ปั ญหาเกี่ยวกับปริ มาณการผลิตจริ งไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้มีผลทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยที่เกิดขึ้น
จริ งแตกต่างจากที่ประมาณไว้
2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ องการบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้นา
ข้อมูลในการปฏิบตั ิและดาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นจริ งภายในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่มา
เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลได้ดงั นี้
1. ลักษณะการดาเนินงานจริ งของธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
1.1 ด้านการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
1. ด้านรู ปแบบโครงสร้างองค์กร
2. ด้านรู ปแบบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. ด้านการจัดทาและปฏิบตั ิทางบัญชี
4. ด้านการคิดต้นทุน
1.2 ด้านการนาข้อมูลต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดราคาสิ นค้า
จากนั้นผูศ้ ึกษาจะนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยง เพื่อนาเสนอแนวทางที่ เหมาะสมสาหรั บ
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการต่อไป ซึ่งรายละเอียด
ของข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
2. วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการบริ หารต้นทุน
2.1 แนวทางในการสร้างระบบและจัดทาข้อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้องและเชื่อถือได้
2.2 การคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
2.3 การบริ หารต้นทุนเพือ่ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึ ก ษาการบริ ห ารต้น ทุ น ส าหรั บ ธุ รกิ จพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ร ะเบี ย บวิธี
การศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะมุ่ งเน้นที่ แนวทางการบริ หารต้นทุ นธุ รกิ จพัฒ นาซอฟต์แวร์ ใน
จัง หวัดเชี ย งใหม่ โดยน าเสนอให้เห็ น ถึ งลัก ษณะโครงสร้ างของต้น ทุ น รู ป แบบของข้อมู ล
ทางการบัญชีที่นาไปใช้ในการบริ หารต้นทุน วิเคราะห์การนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการ
บริ หารต้นทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ด และวิเคราะห์แนวทางแก้ไขจากประเด็นที่ตรวจพบจาก
ตัวเลขทางการบัญชี
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ผูป้ ระกอบการในกลุ่ มธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ ใหม่ ใน
เชี ยงใหม่โดยเลือกจากผูป้ ระกอบการใหม่ที่อยู่ภายใต้การดูแลและให้คาปรึ กษาของสานักงาน
ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) ในช่วงปี 2552-2555 ซึ่ งปั จจุบนั คงเหลือเปิ ด
ดาเนิ นงานอยู่จริ งทั้งสิ้ น 38 ราย (สานักงานส่ งเสริ มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA),
2556)
3.1.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ หน้าใหม่ที่อยูภ่ ายใต้
การดูแลของ SIPA(เชียงใหม่)จากจานวนกิจการที่ยงั เปิ ดดาเนินการอยูท่ ้ งั หมด 38 ราย โดยเลือก
สัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิ จการที่ดาเนิ นการทั้งในรู ปแบบบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล
ตามสะดวกจานวน 10 ราย ถื อเป็ นสั ดส่ วน 26.32% ซึ่ ง เป็ นสั ดส่ วน 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมด เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดาเนินงานของธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ กลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ หน้าใหม่ที่ อยู่
ภายใต้ก ารดู แ ลของ SIPA(เชี ย งใหม่ ) เพื่ อ ให้ ท ราบแนวทางในการปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หาแนวทางในการบริ หาร
ต้นทุนที่เหมาะสม
2) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่มี ในตาราและเอกสารต่างๆ อีก
ทั้งยังมีขอ้ มูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ใช้การสัมภาษณ์โดยจะสุ่ มเลือกสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการจานวน 10 ราย โดยจะทา
การเก็บข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลด้านการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
- ด้านรู ปแบบโครงสร้างองค์กร
- ด้านรู ปแบบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- ด้านการจัดทาและปฏิบตั ิทางบัญชี
- ด้านการคิดต้นทุน
2) ด้านการนาข้อมูลต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดราคาสิ นค้า
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้ท้ งั ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิจะนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
บริ หารต้นทุนที่เหมาะสมกับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
3.4.1 รวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ นามาสรุ ปเพื่ อให้ท ราบถึ งลัก ษณะที่ ป ฏิ บ ตั ิ อยู่ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ด้านการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
1.1 ด้านรู ปแบบโครงสร้างองค์กร
1.2 ด้านรู ปแบบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
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1.3 ด้านการจัดทาและปฏิบตั ิทางบัญชี
1.4 ด้านการคิดต้นทุน
2) ด้านการนาข้อมูลต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดราคาสิ นค้า
3) ด้านการบริ หารต้นทุนและกลยุทธ์ภายในกิจการ
3.4.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จพัฒนาซอฟท์แวร์ ในจังหวัด
เชี ย งใหม่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ัน อยู่ ณ ปั จจุ บ ัน โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง เนื้ อหาในการค้น หา
จุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บตั ิที่เป็ นอยูโ่ ดยจาแนกออกเป็ นสัดส่ วนการปฏิบตั ิในด้าน
ต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อนาเสนอแนวทางการบริ หารต้นทุนที่เหมาะสม
3.4.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์และเรี ยบเรี ยงเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิ บตั ิต่างๆในด้านต่างๆ
โดยระบุได้ดงั นี้
1) แนวทางในการสร้างระบบและจัดทาข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
2) การคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้น
3) การบริ หารต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
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บทที่ 4
ลักษณะการดาเนินธุรกิจพัฒนาซอฟท์ แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่
จากการสั ม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จพัฒ นาซอฟต์แวร์ ห น้าใหม่ ที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารดู แลของ SIPA
(เชี ยงใหม่)โดยสุ่ มเลือกสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการจานวน 10 ราย ถึงลักษณะในการดาเนิน
ธุ รกิจและข้อมูลเพิ่มเติมในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถจาแนกข้อมูลออกได้ดงั นี้
4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับองค์ กรของผู้ประกอบการ
จากที่ได้ทาการสัมภาษณ์ธุรกิจของผูป้ ระกอบการในกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 ราย สามารถแสดงข้อมูล
ในด้านต่างๆดังนี้
1) ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ
2) โครงสร้างองค์กรและตาแหน่งหน้าที่
3) การปฏิบตั ิทางด้านบัญชี
4) รู ปแบบการดาเนินงาน
5) วิเคราะห์ลกั ษณะการปฏิบตั ิงานธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
4.1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของกิจการ
ข้อมูลพื้นฐานที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงออกมาได้เป็ น 3 ส่ วนคือ
1) รู ปแบบการดาเนินกิจการ
2) ช่วงรายได้เฉลี่ยทั้งปี
3) จานวนโครงการที่ผลิตต่อเดือน

17

ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอี ย ดของรู ป แบบการดาเนิ นกิ จการแสดงไว้ดงั ตารางที่ 4.1 ช่ วง
รายได้เฉลี่ยทั้งปี แสดงไว้ดงั ตารางที่ 4.2 จานวนโครงการที่ผลิตต่อเดือนแสดงไว้ดงั ตารางที่
4.3
ตารางที่ 4.1 : แสดงลักษณะและรู ปแบบการดาเนินงานของกลุ่มตัวอย่ างจานวน 10 ราย
จดทะเบียนพาณิชย์ ในรู ปแบบ

กิจการที่

ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ

ห้ างหุ้นส่ วนจากัด

บริษัท จากัด

1

√

-

-

2

√

-

-

3

-

√

-

4

√

-

-

5

-

√

-

6

-

-

√

7

√

-

-

8

√

-

-

9

√

-

-

10

√

-

-

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูป้ ระกอบการดาเนิ นกิ จการในรู ป แบบห้างหุ ้นส่ วนสามัญ 7 ราย
รู ปแบบนิ ติบุคคล 3 ราย โดยแยกออกเป็ นในรู ปแบบห้างหุ ้นส่ วนจากัด 2 ราย และบริ ษทั
จากัด 1 ราย
ตารางที่ 4.2 : แสดงช่ วงของรายได้ เฉลีย่ ตลอดทั้งปี ของกลุ่มตัวอย่ าง
กิจการที่

ช่ วงรายได้โดยเฉลีย่ ต่ อปี (บาท)
0 ถึง 600,000

600,001 ถึง1,000,000

1,000,001 ถึง1,500,000

1,500,001 ถึง1,800,000

1

-

-

-

2

-

√
-

-

√

3

-

-

-

√

4

-

-

√

-

5

-

-

-

√

6

-

-

-

√

7

-

-

-

√

8

-

-

-

√

9

-

-

-

10

-

√

√
-
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-

จากตารางที่ 4.2 รายได้เฉลี่ยต่อปี ของทั้ง 10 กิจการอยูใ่ นช่วง 1,500,001 ถึง 1,800,000 บาท
จ านวน 6 กิ จ การ, 1,000,001 ถึ ง 1,500,000 บาทจ านวน 2 กิ จ การ และ 600,001 ถึ ง
1,000,000 บาทจานวน 2 กิจการ
ตารางที่ 4.3 : แสดงจานวนโครงการโดยเฉลี่ยทีผ่ ลิตต่ อเดือนของกลุ่มตัวอย่ าง
จานวนโครงการโดยเฉลีย่ ที่ผลิตต่ อเดือน

กิจการที่

0-1 โครงการ

2-3 โครงการ

1

√

-

2

-

√

3

-

√

4

-

-

5

-

√

6

-

√

7

-

√

8

-

√

9

-

10

√

√
-

จากตารางที่ 4.3 พบว่าจานวนโครงการโดยเฉลี่ ยที่ผลิตต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีกิจการที่
ผลิ ตโครงการอยู่ในช่ วง 0 ถึ ง 1 โครงการจานวน 2 ราย และอยู่ในช่ วง 2 ถึ ง 3 โครงการ
จานวน 8 ราย
4.1.2 โครงสร้ างองค์ กรและตาแหน่ งหน้ าทีธ่ ุรกิจพัฒนาซอฟต์ แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่
ในปั จจุบนั ตาแหน่งหน้าที่ในธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีตาแหน่งต่างๆ
ตามการดาเนินงานที่เป็ นอยูด่ งั แสดงในตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 : แสดงตาแหน่ งหน้ าทีท่ มี่ ีภายในกิจการของกลุ่มตัวอย่ าง
ตาแหน่ งทีม่ ีภายในกิจการ

กิจการที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

-

√

√

√

√

-

√

-

√

√

-

√

√

√

-

√

√

นักออกแบบกราฟ (Designer)

√
-

√
-

-

√
√
-

√
√
-

√
√
-

√
-

-

√
√
-

√
-

นักทดสอบระบบ (Tester)

√
√
-

-

√
√
-

พนักงานขาย (Sale/Marketing)

-

√

√

-

√

√

√

√

-

-

ธุรการ (Admin)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีการเงิน (Accountant)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป (GM)
ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
(Project manager)
นักวิเคราะห์ระบบ (System
analysis)
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส
(Senior Developer)
นักพัฒนาโปรแกรม (Developer)

จากตารางที่ 4.4 ผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลมาทาการสรุ ปและเรี ยบเรี ยงข้อมูลใหม่เพื่อให้เห็ นถึ ง
โครงสร้างองค์กรและตาแหน่ งหน้าที่สาคัญตามขอบเขตงานที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นธุ รกิ จ
ในปั จจุบนั ของผูป้ ระกอบการที่ ส่วนใหญ่มีเหมื อนกันทั้ง 10 กิ จการโดยประกอบไปด้วย
ตาแหน่งดังนี้
1)

ผู้จัดการทั่วไป (GM) มีหน้าที่ ควบคุ มและบริ หารภาพรวมของกิจการ วางแผนและ
กาหนดทิ ศทางการรั บ งานและผลิ ตงาน ดู แลในเรื่ องของบัญชี และการเงิ นภายใน
บริ ษั ท จัด ท าบั น ทึ ก รายรั บ รายจ่ า ย จั ด ท าเอกสารใบเสนอราคา ใบวางบิ ล
ใบเสร็ จรับเงิน อนุมตั ิดา้ นการเงิน จัดซื้ อและจัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่างๆเข้าออฟฟิ ศ
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2) ผู้ดูแลและควบคุมโครงการ (Project Manager) มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลและวางแผนใน
การปฏิบตั ิงานให้กบั ทีมงานเพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
รวมไปถึงทดสอบคุณภาพของงานที่ผลิตออกมา
3)

นั ก วิ เคราะห์ ร ะบบ (System Analysis) มี ห น้ า ที่ น าความต้อ งการของลู ก ค้า มา
วิเคราะห์ แยกแยะ และจัด เรี ย งเพื่ อ ท าเป็ นเอกสารส าหรั บ น าไปให้ ฝ่ ายพัฒ นา
โปรแกรมสามารถนาไปใช้เพื่อทางานต่อไปได้

4)

นั กพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Senior Developer) มีหน้าที่ เป็ นที่ปรึ กษาทางด้านการ
เทคนิคในการพัฒนาโปรแกรม อีกทั้งยังพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้

5)

นักพัฒนาโปรแกรม (Developer) มีหน้าที่พฒั นาโปรแกรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้

6)

พนักงานขาย (Marketing/Sale) มีหน้าที่ออกหาลูกค้า เก็บความต้องการของลูกค้า
และจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อนามาส่ งมอบให้กบั ทีมงาน ปิ ดการขาย

7)

นั ก ออกแบบกราฟฟิ ค (Graphic Designer) มี ห น้าที่ อ อกแบบโครงสร้ างหน้าตา
ตาแหน่งปุ่ มต่างๆ การเข้าใช้งานของโปรแกรมและสร้างกราฟฟิ คที่สวยงามสาหรับ
โปรแกรมให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าที่ได้รับมา

โดยสามารถสรุ ปเป็ นแผนผังองค์กรได้ดงั รู ปภาพที่ 4.1
GM

Project Manager

Designer

Marketing/Sale

System Analysis

Senior Developer

Developer

รู ปภาพที่ 4.1 : แผนภาพแสดงผังองค์ กรของกลุ่มตัวอย่ าง
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4.1.3 การปฏิบัติทางด้ านบัญชี
1) ด้ านการปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีและเอกสารทางบัญชีและภาษี
จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในด้านรู ปแบบการปฏิ บตั ิทางการบันทึกบัญชี และ
จัดทาบัญชีสามารถแสดงข้อมูลได้ดงั ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 : แสดงรู ปแบบการปฏิบัติทางการบันทึกบัญชีและจัดทาบัญชี ของกลุ่มตัวอย่ าง
จดทะเบียนพาณิชย์ ในรู ปแบบ
กิจการที่

ห้ างหุ้นส่ วน

ห้ างหุ้นส่ วน

สามัญ

จากัด

บริษทั จากัด

จัดทาบัญชีตาม

จัดทารายการ

ใช้ บริการจัดทา

มาตรฐานการ

บันทึกรายรับ

บัญชีจาก

บัญชีไทยที่บังคับ

รายจ่ ายเอง

สานักงานบัญชี

ใช้

ภายนอก

1

√

-

-

-

√

-

2

√

-

-

-

√

-

3

-

-

-

√

4

√

√
-

-

-

√

√
-

5

-

√

-

-

√

√

6

-

-

√

-

√

√

7

√

-

-

-

√

-

8

√

-

-

-

√

-

9

√

-

-

-

√

-

10

√

-

-

-

√

-

จากตารางที่ 4.5 พบว่ามี ก ารจัดท ารายการบันทึ ก รายรั บ รายจ่ายจานวน 10 กิ จการ มี
กิจการที่จดั ทาบัญชีตามาตรฐานการบัญชีไทยที่บงั คับใช้ จานวน 0 ราย และมีกิจการที่ใช้
บริ การจัดทาบัญชีจากสานักงานบัญชรภายนอกจานวน 3 ราย ซึ่ ง สามารถแจกแจงและ
อธิบายรายละเอียดออกมาเป็ นหัวข้อได้ดงั นี้
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1.1) ด้ านการจัดทาบัญชี เพือ่ การบริหาร
จากข้อมู ลที่ ได้ในตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็ นว่าทุ กกิ จการไม่มี การบันทึ กบัญชี ตาม
มาตรฐานการบัญชี ไทยที่บงั คับใช้ จะมีแค่การบันทึ กรายรับรายจ่ายซึ่ งเป็ นรายการ
เงินสดอย่างเดียวโดยผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะทาหน้าที่ในการบันทึกรายรับและรายจ่ายใน
รู ปแบบเงินสดที่เกิดขึ้นภายในกิจการเท่านั้นโดยบันทึกเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิ คเก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์ ไม่มีการจัดทารายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุ น
และรายงานต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ หากกิจการต้องการทราบว่ามีผลประกอบการที่เป็ น
กาไรหรื อขาดทุ น ผูจ้ ดั การทัว่ ไป จะค านวณจากรายรั บ และรายจ่ายที่ ได้บ นั ทึ ก ไว้
แล้วดู ว่าผลประกอบการนั้นเป็ นกาไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งในการจัดทารายงานทางเงิ น
ไม่ ได้มี การกาหนดว่าจัดท าในรู ปแบบทุ กรอบเดื อนหรื อรอบปี จะจัดทาก็ต่อเมื่ อมี
ความต้อ งการใช้ ข ้อ มู ล เท่ า นั้ น ในขณะเดี ย วกัน ผู้ป ระกอบการบางรายให้ ท าง
สานักงานบัญชีเป็ นผูจ้ ดั ทางานรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน ณ
ตอนสิ้ นปี มาให้เท่านั้น
1.2) ด้ านการจัดทาบัญชีการเงิน
กิจการที่ดาเนิ นงานในรู ปแบบนิติบุคคล จะต้องมีการจัดการด้านบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย เช่ น การยื่นภาษีหัก ณ จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีครึ่ งปี /ประจาปี และ
อื่นๆ โดยให้ทางสานักงานบัญชีภายนอกเป็ นผูด้ ูแลและจัดการในเรื่ องนี้ โดยผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป จะเป็ นคนรวบรวมเอกสารที่ จาเป็ นในการจัดท าส่ งให้ ก ับ ส านัก งานบัญ ชี
ส าหรั บ กิ จ การที่ เปิ ดด าเนิ น การในรู ป แบบนิ ติ บุ ค คลก็ จ ะให้ ส านัก งานบัญ ชี เป็ น
ผูจ้ ดั ทา งบแสดงฐานะทางการเงิ น(งบดุ ล) และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ พร้ อมทั้ง
นาส่ งให้กบั กระทรวงพานิชย์
2) การคิดต้ นทุน
มีการคานวณต้นทุนโดยคานวณเฉพาะค่าแรงทางตรงอย่างเดียว ซึ่ งใช้วิธีการคิดคานวณ
ตามตาแหน่ งที่ทางานและระยะเวลาในโครงการ โดยใช้ตน้ ทุนค่าแรงเฉลี่ยของคนตาม
ตาแหน่ งงานมาคานวณร่ วมกับจานวนวันหรื อระยะเวลาที่ใช้ในการทางานจริ งแยกตาม
โครงการที่เกิ ดขึ้นโดยแจกแจงเป็ นรายคนที่มีส่วนเกี่ ยวข้องในการทาโครงการ หากใช้
23

จานวนคนทางานมากหรื อใช้ระยะเวลาในการทางานมากก็จะทาให้เกิ ดต้นทุ นที่สูงขึ้น
ตามไปด้วย
3) การคานวณราคาขาย
ผูป้ ระกอบการมี การก าหนดราคาขายแตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะกิ จการ โดยบางกิ จการ
ไม่ได้ใช้วิธีการกาหนดราคาเพียงวิธีเดี ยว ซึ่ งทั้งนี้ สามารถสรุ ปและแสดงวิธีการที่แต่ละ
กิจการเลือกใช้ในการคิดราคาไว้ดงั ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 : แสดงวิธีการคานวณราคาขายในกิจการของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการกาหนดราคาขาย
กาหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
นาข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตมาใช้ในการคานวณ
กาหนดราคาขายโดยการใช้การพยากรณ์
จานวนประมาณยอดขาย

กิจการที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

√

√

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

√

√

√

√

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของวิธีการคิดราคาแต่ละวิธีได้ดงั นี้
3.1) กาหนดราคาขายโดยอ้ างอิงจากราคาตลาด : เป็ นการนาข้อมูลที่ ได้จากการ
ค้ น หาราคาในท้ อ งตลาดซอฟต์ แ วร์ ที่ มี ก ารเปิ ดเผยจากแหล่ ง ต่ า งๆใน
อินเตอร์ เน็ต มาเปรี ยบเทียบและปรับเปลี่ยนเพื่อนามาใช้ในการกาหนดค่าแรง
สาหรับการเสนอให้ลูกค้า
3.2) นาข้ อมูลต้ นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตมาใช้ ในการคานวณ : เป็ นการนา
ต้นทุ นที่ เกิ ดจากการประมาณการตามค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในการทาโครงการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางลูกค้า โดยวิธีการนาข้อมูลต้นทุนมาช่วยในการ
กาหนดราคาจะเป็ นที่ นิยมใช้มากที่สุ ดโดยวิธี “นาข้อมูล ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการผลิตมาใช้ในการคานวณ”
3.3) กาหนดราคาขายโดยการใช้ การพยากรณ์ จานวนประมาณยอดขาย : เป็ นการ
นาข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมาใช้ในการคานวณ ซึ่ งต้นทุนที่
ใช้ในการคานวณเป็ นต้นทุนที่เกิดจากการประมาณการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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ในการทาผลิตภัณฑ์ และยังใช้ขอ้ มูลประมาณการจานวนผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะ
ขายได้ม าร่ ว มในการก าหนดราคาขาย เพื่ อ ให้ ราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วาม
เหมาะสมและคุม้ ค่ามากที่สุด
จากข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่ กล่าวมาข้างต้นสามารถนามาสรุ ปและนามาจัดเรี ยงได้ดงั
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 : แสดงการสรุ ปภาพรวมข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลทางด้ าน
ข้อมูลพื้นฐาน

รู ปแบบการดาเนินกิจการ

ของกิจการ

โครงสร้าง

รายละเอียด
ดาเนินการในรู ปแบบห้างหุน้ ส่ วนสามัญ 7 ราย ห้างหุน้ ส่ วนจากัด 2
ราย บริ ษทั จากัด 1 ราย

ช่วงรายได้เฉลี่ยทั้งปี

ส่ วนใหญ่มีช่วงรายได้เฉลี่ยอยูท่ ี่ 1,500,001 ถึง 1,800,000

จานวนโครงการที่ผลิตต่อเดือน

ส่ วนใหญ่ผลิตอยูท่ ี่ 2 ถึง 3 โครงการต่อเดือน

ตาแหน่งหน้าที่ภายในกิจการ

มีแต่ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีตาแหน่งใน

องค์กรและ

ด้านการสนับสนุนการดาเนินงานอื่นๆของกิจการเช่น บัญชีการเงิน

ตาแหน่งหน้าที่

ธุรการ เป็ นต้น

การปฏิบตั ิ

ด้านการบันทึกบัญชีและ

ทุกกิจการมีการจัดทาบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ไม่มีการจัดทาบัญชี

ทางด้านบัญชี

เอกสารทางบัญชีและภาษี

ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองทัว่ ไป ส่ วนบริ ษทั ที่ดาเนินงานใน
รู ปแบบนิติบุคคลทั้ง 3 รายมีการจ่ายบริ ษทั บัญชีจากภายนอกเป็ น
ผูจ้ ดั ทาบัญชีทางการเงิน

คิดต้นทุน

ใช้การคานวณค่าแรงทางตรงโดยคานวณจากชัว่ โมงการทางานที่
เกิดขึ้นของแต่ละตาแหน่ง โดยไม่ได้บวกต้นทุนส่ วนอื่น
นอกเหนือจากค่าแรงทางตรงเข้าไปด้วย

คิดราคาขาย

มีวธิ ีการกาหนดราคาขาย 3 แบบคือ
1.กาหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
2.นาข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมาใช้ในการคานวณ
3.กาหนดราคาขายโดยการใช้การพยากรณ์จานวนประมาณยอดขาย

25

4.1.4 รู ปแบบการดาเนินงาน
รู ปแบบการดาเนินงานในปัจจุบนั ของทั้ง 10 กิจการสามารถสรุ ปได้วา่ ในธุ รกิจพัฒนา
ซอฟท์แวร์ จะแบ่งรู ปแบบการทางานออกเป็ น 2 แบบคือ
1.พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าที่ระบุไว้ (Outsource)
2.การสร้างผลิตภัณฑ์ภายในบริ ษทั (Product)
โดยสามารถแสดงรายละเอียดลักษณะการดาเนินงานในปั จุบนั ของกลุ่มตัวอย่างได้ดงั ตารางที่
4.8
ตารางที่ 4.8 : แสดงลักษณะการดาเนินงานในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่ าง
กิจการที่

ลักษณะการดาเนินงาน
Outsource

Product

1

√

-

2

√

-

3

√

4

√

√
-

5

√

-

6

√

√

7

√

-

8

√

-

9

√

-

10

√

-

จากตารางที่ 4.8 จะเห็ นได้ว่าทุ กกิ จการมี การดาเนิ นงานลักษณะ พัฒนาโปรแกรมตามความ
ต้องการของลู ก ค้าที่ ระบุ ไ ว้ (Outsource) ทั้งหมด แต่ จะมี กิ จการที่ 3 และ 4 ที่ จะดาเนิ น งาน
ลักษณะ การสร้างผลิตภัณฑ์ภายในบริ ษทั (Product) ควบคู่ไปด้วย ซึ่ งการทางานทั้ง 2 รู ปแบบ
นี้ จะมีข้ นั ตอนในการผลิ ตผลงานที่เหมือนกันจะต่างกันที่ข้ นั ตอนการกาหนดขอบเขตของงาน
และวิธีการในการเสนอขายงาน โดยในขั้นตอนการทางานสามารถแสดงดังแผนภาพได้ดงั นี้
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1) รู ปแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้ องการของลูกค้ าทีร่ ะบุไว้ (Outsource)
การพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้น้ นั จะมีความแตก
จากการสร้างผลิตภัณฑ์ภายในบริ ษทั เพราะการพัฒ นาโปรแกรมตามความต้องการของ
ลูกค้าจะเป็ นแบบเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถนาไปใช้กบั ลูกค้ารายอื่นๆได้ ซึ่ งในด้าน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิการนั้นจากข้อมูลที่ได้ทาการสัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการทั้ง 10 กิจการ ผู้
ศึ ก ษาได้ท าการจัดแบ่ งและเรี ยบเรี ยงขั้นตอนการท างานที่ ป ฏิ บ ัติก ัน อยู่โดยสามารถ
แบ่งเป็ นขั้นตอนหลักได้ 8 ขั้นตอนคือ
1. การพบลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลสาหรับการพัฒนาโปรแกรมตามที่ลูกค้าต้องการ
2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
3. คานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ
4. กาหนดราคาขาย
5. เสนอลูกค้าและจัดทาสัญญาการจ้างงาน
6. พัฒนาโปรแกรมตามที่ลูกค้าต้องการ
7. ส่ งมอบงานให้ลูกค้า
8. ดูแลหลังการขาย
โดยรายละเอียดการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
1.1) การพบลูกค้ าเพือ่ เก็บข้ อมูลสาหรับการพัฒนาโปรแกรมตามทีล่ ูกค้ าต้ องการ
พนักงานขายจะทาการหาลูกค้าเข้ามาใช้บริ การโดยจะมีท้ งั รู ปแบบที่ลูกค้าติดต่อ
เข้ามาหาเองโดยตรง หรื อออกไปพบลูกค้าเองตามงานสัมนาที่รวมผูป้ ระกอบการ
หรื อกลุ่มที่เป็ นลูกค้าเป้ าหมายไว้ดว้ ยกัน เมื่อติดต่อกับลูกค้าได้แล้วก็จะทาการนัด
พบกับลูกค้าเพื่อเข้าเก็บข้อมูลความต้องการโปรแกรมเพื่อนามาจัดทา “เอกสาร
ความต้องการโปรแกรม” และส่ งต่อเอกสารให้กบั นักวิเคราะห์ระบบ
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1.2) วิเคราะห์ ความต้ องการของลูกค้ าเพือ่ หาแนวทางในการพัฒนา
นักวิเคราะห์ระบบจะนา “เอกสารความต้องการโปรแกรม” มาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาและสร้างโปรแกรม เทคโนโลยีที่ใช้ รวมทั้งจานวนคนและ
ระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการทางาน และนาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดทา “เอกสาร
ข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” จากนั้นส่ งต่อเอกสารที่จดั ทาขึ้นให้กบั
ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
1.3) คานวณต้ นทุนทีเ่ กิดขึน้
ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการจะนา “เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์
(SRS)” มาคานวณต้นทุนที่เกิ ดขึ้นโดยใช้วิธีการคิดคานวณตามตาแหน่งที่ทางาน
ในโครงการและระยะเวลาและจานวนคนที่ทางานจริ งตามแต่ละตาแหน่ง โดยใช้
วิธีการตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.2 การปฏิบตั ิทางด้านบัญชี
1.4) กาหนดราคาขาย
ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการจะนาต้นทุนที่คานวณได้มาคิดราคาเพื่อนาไปยื่นเสนอ
ต่อลูกค้าโดยใช้วธิ ีการตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1.2 การปฏิบตั ิทางด้านบัญชี
1.5) เสนอลูกค้ าและจัดทาสั ญญาการจ้ างงาน
- เมื่ อ ค านวณราคาขายเรี ย บร้ อ ยผู้ดู แ ลและควบคุ ม โครงการจะท าการส าเนา
“เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” ไว้ 2 ฉบับ และทาการจัดส่ ง
ราคาที่กาหนดไว้ พร้ อมทั้ง “เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)”
ทั้ง 2 ฉบับให้กบั ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะจัดทา “ใบเสนอราคา” 2 ฉบับ และ “สัญญาจ้างงาน” 2 ฉบับ
และทาการส่ งต่อเอกสาร“เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” 2
ฉบับ, “ใบเสนอราคา” 2 ฉบับ และ “สัญญาจ้างงาน” 2 ฉบับ ให้กบั พนักงานขาย
- พนัก งานขายจะน าเอกสารทั้ง หมดที่ ไ ด้ม าส่ ง ต่ อ ให้ ก ับ ลู ก ค้า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า
พิจารณารายละเอียดของเอกสารทั้งหมด เมื่อลูกค้าพิจารณาเอกสารทั้งหมดและ
ตกลงจ้า งงาน ลู ก ค้า จะเซ็ น ยื น ยัน ลงใน”เอกสารข้อ ก าหนดความต้ อ งการ
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ซอฟต์แวร์ (SRS)” ทั้ง 2 ฉบับ “ใบเสนอราคา” 2 ฉบับ และ “สัญญาจ้างงาน” 2
ฉบับ โดยลู กค้าเก็บเอกสารไว้กบั ตัวเองอย่างละหนึ่ งชุ ด และชาระเงินงวดแรก
และพนักงานขายจะเก็บเอกสารกลับมาอย่างละ 1 ชุด
- เมื่อได้รับเงินผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะจัดทา “ใบเสร็ จรับเงิน” ออกมา 2 ฉบับ โดยส่ งให้
ลูกค้าหนึ่งฉบับ และเก็บไว้เองอีกฉบับ
1.6) พัฒนาโปรแกรมตามทีล่ ูกค้ าต้ องการ
- เมื่ อ ตกลงท าสั ญ ญาจ้า งงานกัน เรี ย บร้ อ ยแล้ว พนั ก งานขายจะส่ ง “เอกสาร
ข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” ให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการเพื่อ
ดาเนินงานต่อ
- เมื่ อ ผู้ดู แ ลและควบคุ ม โครงการได้ รั บ “เอกสารข้ อ ก าหนดความต้อ งการ
ซอฟต์ แ วร์ ( SRS)” จะท าการวางแผนการท างานและมอบหมายงานให้ ก ั บ
พนักงานตามขอบเขตงานที่ตรงกับตาแหน่งและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้พร้อมทั้ง
อธิ บายและกาหนดวันส่ งงานจากนั้นพนักงานแต่ละตาแหน่ งดาเนิ นการพัฒนา
ตามแผนงานที่ได้กาหนด เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็ จผูด้ ูแลและควบคุมโครงกาจะ
จัดทา “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ขึ้นมา 2 ฉบับ และทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์เรี ยบร้อยของโปรแกรมโดยบันทึกลง “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” 1
ฉบับ จากนั้นนา “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบับ พร้ อมโปรแกรมที่
เสร็ จสมบูรณ์ส่งให้กบั พนักงานขายต่อไป
1.7) ส่ งมอบงานให้ ลูกค้ า
- พนักงานขายจะนา “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบับ และโปรแกรมที่
เสร็ จสมบูรณ์ส่งให้กบั ลูกค้าตรวจสอบ จากนั้นลูกค้าจะทาการทดสอบโปรแกรม
และบัน ทึ ก ลง “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ มี ก ารบัน ทึ ก โดย
เปรี ย บเที ยบกับ “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ที่ ผูด้ ู แลและควบคุ มโครงการ
(Project Manager)ได้บนั ทึ กไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อตรวจสอบเสร็ จเรี ยบร้ อยลูกค้าจะ
เซ็นยืนยันความสมบูรณ์ลงใน “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ที่ลูกค้าได้บนั ทึก
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ไว้และถือว่าการส่ งมอบงานเสร็ จสมบูรณ์ พนักงานขายจะนา “เอกสารตรวจสอบ
โปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบับ ส่ งต่อให้กบั ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะจัดทา “ใบวางบิล” 2 ฉบับ โดยเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยงตามวันที่ไว้ 1
ฉบับ และส่ งให้กบั ลูกค้า 1 ฉบับ เมื่อลูกค้าชาระเงินตาม “ใบวางบิล” เรี ยบร้อย ก็
จะจัดทา “ใบเสร็ จรับเงิน” ส่ งให้กบั ลูกค้า
1.8) ดูแลหลังการขาย
- หลังจากส่ งมอบงานในช่วงที่รับประกันผลงานตามสัญญาจ้างงาน หากลูกค้าพบ
ความผิดพลาดหรื อเกิดข้อบกพร่ องจากการใช้งานโปรแกรม ลูกค้าจะแจ้งเรื่ องไป
ที่พนักงานขาย
- พนักงานขายจะประสานงานกับผูด้ ูแลและควบคุมโครงการเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้น เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ น ก็จะทาการแจ้งให้ทางลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้า
ใช้งานกลับเข้าไปใช้งานโปรแกรมได้ตามปกติ
2) รู ปแบบการสร้ างผลิตภัณฑ์ ภายในบริษัท (Product)
การสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ ภ ายในบริ ษ ัท นั้น สามารถสร้ างได้ต ามความต้องการ ซึ่ งในด้าน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิการนั้นจากข้อมูลที่ได้ทาการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการทั้ง 10 กิจการ ผู ้
ศึกษาได้ทาการจัดแบ่งและเรี ยบเรี ยงขั้นตอนการทางานที่ปฏิบตั ิกนั อยูส่ ามารถแบ่งเป็ น
ขั้นตอนหลักได้ 8 ขั้นตอนคือ
1. กาหนดขอบเขตและความสามารถของตัวผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
3. คานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโครงการ
4. กาหนดราคาขาย
5. พัฒนาโปรแกรม
6. วางแผนสาหรับการส่ งโปรแกรมออกวางขาย
7. ส่ งโปรแกรมออกวางขาย
8. ดูแลหลังการขาย
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ซึ่ งในทางปฏิ บ ัติ จริ ง นั้น บางขั้น ตอนจะมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ เหมื อนกับ การท างานใน
รู ป แบบการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูก ค้าตามที่ ลู ก ค้าได้ระบุ ไว้ โดย
ขั้นตอนการดาเนินงานที่แตกต่างกันนั้นได้แก่ข้ นั ตอนที่ 1 6 7 และ 8 โดยรายละเอียดการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดงั นี้
2.1) กาหนดขอบเขตและความสามารถของตัวผลิตภัณฑ์
ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการจะทาการกาหนดขอบเขตของโปรแกรม ว่าโปรแกรม
สามารถทาอะไรได้ จุดประสงค์ในการสร้างคืออะไร ฯลฯ โดยจะปรึ กษาร่ วมกับ
นักวิเคราะห์ระบบถึงความเป็ นได้ในการทาตามความต้องการที่กาหนดไว้
2.2) วางแผนสาหรับการส่ งโปรแกรมออกวางขาย
- ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการจะนาข้อมูลทุ กอย่างของตัวโปรแกรมเช่ น รู ปร่ าง
หน้าตา การใช้งาน ประโยชน์ จากการใช้งาน ฯลฯ มาน าเสนอให้ ก ับ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป และ พนักงานขายได้รับทราบ เมื่อเข้าใจถึงคุณลักษณะของโปรแกรม
- พนักงานขายจะทาการกาหนดแผนและแนวทางในการขายขึ้นมาเพื่อให้ผจู้ ดั การ
ทัว่ ไปเลือกว่าจะดาเนินการตามแผนการขายอันไหน
2.3) ส่ งโปรแกรมออกวางขาย
พนักงานขายจะดาเนินการขายตามแผนการขายที่ผจู ้ ดั การทัว่ ไปได้เลือกไว้
2.4) ดูแลหลังการขาย
ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการจะคอยดูแลและพัฒนาให้ตวั ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ โดยหากโปรแกรมมีปัญหาเกิ ดขึ้นก็จะแจ้งให้กบั ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องใน
การแก้ไขปั ญหานั้น เพื่อแก้ไขให้โปรแกรมกลับมาใช้งานได้ในสภาพปกติ
ในปัจจุบนั กระบวนและรู ปแบบในการขายซอฟต์แวร์ เปลี่ยนไปจากอดีตมาก จากเดิมจะ
เน้นขายซอฟต์แวร์แบบลิขสิ ทธิ์ โดยจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ที่จะได้นาซอฟต์แวร์ ไป
ใช้ในรู ปแบบแผ่นซี ดีและดีวดี ี แต่ปัจจุบนั ช่องทางการขายมีตวั เลือกที่นอกเหนือจากการ
ขายผ่านแผ่นซี ดีหรื อดีวีดีมากขึ้น เช่น ขายลิขสิ ทธิ์ ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์
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(Apple Store หรื อ Google Play Store) ขายในรู ปแบบสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การซอฟต์แวร์
เป็ นรายเดือนหรื อรายปี และอื่นๆ ซึ่ งจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กิจการพัฒนาธุ รกิจ
ซอฟต์แวร์ ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ พ บว่า ผูป้ ระกอบการทั้ง 2 กิ จการจากกลุ่ ม ตัวอย่า งที่
ดาเนิ นงานในรู ปแบบสร้างผลิ ตภัณฑ์เองและออกจาหน่ าย (Product) มีการจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันคือการ “ขายลิขสิ ทธิ์ ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์(Apple
Store หรื อ Google Play Store)”
4.1.5 วิเคราะห์ ลกั ษณะการปฏิบัติงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทคี่ วรปรับปรุ ง
จากข้อมูลที่ผศู้ ึกษาได้จากการสัมภาษณ์สิ่งที่ผปู ้ ระกอบการจากกลุ่มตัวอย่างได้ปฎิบตั ิกนั อยูจ่ ริ ง
นั้น ผูศ้ ึ ก ษาได้นาข้อมู ล มาท าการวิเคราะห์ ห าจุ ดบกพร่ องเพื่ อหาแนวทางในการแก้ไขและ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป โดยประเด็นที่ควรปรับปรุ งมีดงั นี้
1) ด้ านโครงสร้ างองค์ กร
-ไม่มี พ นักงานบัญ ชี ที่ ค อยดู แลในเรื่ องการจัดท าบัญ ชี และเอกสารทางด้านบัญ ชี และ
การเงินต่างๆ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ต้องรับภาระทางานในส่ วนนี้ท้ งั หมด
-ไม่มีหัวหน้าหรื อผูต้ รวจสอบในการทางานระหว่างกันของพนักงานแต่ละตาแหน่ งทา
ให้อาจจะเกิดการผิดพลาดของงานที่ส่งให้กนั ระหว่างแผนกได้
-พนักงานหนึ่ งตาแหน่งทาหลายหน้าที่เกินไปจนทาให้มีการทางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เกิดขึ้นจนอาจจะเกิดการผิดพลาดในงานที่ได้รับมอบหมายได้
-ไม่มีแผนกจัดซื้ อที่คอยดูแลในเรื่ องการจัดซื้ ออุปกรณ์ และวัสดุ ที่จาเป็ นต้องใช้ภายใน
กิจการ
-ไม่มีแผนกที่ ช่วยสนับสนุ นภายในกิ จการที่ คอยดู แลในเรื่ องต่างๆเช่ น เอกสารภายใน
ต่างๆ ฯลฯ จึงทาให้การดาเนินกิจการอาจจะเกิดความผิดพลาดและไม่ลื่นไหลได้
2) ด้ านการปฏิบัติทางด้ านบัญชี
-ไม่มี การจัดท ารายงานงบการเงิ นประเภทต่างๆตามมาตรฐานการบัญชี เช่ น งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน เพื่อใช้ในการบริ หารภายในกิจการ ทาให้การวางแผน
และกาหนดทิศทางเพื่อบริ หารกิจการทาได้ยาก
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-ไม่มีการจัดทาบัญชี บริ หารภายในที่เหมาะสม ทาให้ไม่ทราบข้อมูลต้นทุนที่แท้จริ ง จึง
ไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานหรื อใช้ประโยชน์
ในด้านอื่นๆ เช่น การวัดมูลค่าของกิจการ การวิเคราะห์ตน้ ทุน ฯลฯ
3) รู ปแบบการดาเนินงาน
3.1) ด้ านการคานวณต้ นทุน
- ในขั้นตอนคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้น ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการเป็ นผูค้ านวณต้นทุน
โดยมี วิธีการคานวณต้นทุ นค่าแรงทางตรงอย่างเดี ยว ซึ่ งไม่ครอบคลุ มกับต้นทุ นที่
เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนที่เคยคิดและคานวณเป็ นเอกสาร จึง
ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลมาใช้เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้
3.2) ด้ านการคิดราคาขาย
- ในขั้นตอนกาหนดราคาขาย ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการได้ทาการคิดราคาขายโดยมี
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนมาช่ วยในการคิด หากต้นทุนที่คิดมาไม่ครอบคลุ มอาจจะทาให้
การตั้งราคาขายมีความผิดพลาดได้
3.3) ด้ านการวางแผนและการพัฒนาโปรแกรม
- ในขั้นตอนพัฒนาโปรแกรม ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการไม่มีการกาหนดแผนการ
ทางานในแต่ละหน้าที่ ของโครงการอย่างชัดเจน ทาให้ไม่สามารถควบคุ มขอบเขต
และระยะเวลาในการพัฒ นาโปรแกรมได้ อี ก ทั้งการเก็ บ ข้อมู ล ความต้องการของ
โปรแกรมไม่ ค รบถ้วนท าให้ โปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาออกมาไม่ตรงกับ ความต้องการที่
แท้จริ งของลูกค้า จึงต้องมีการปรับแก้ไขโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ซึ่ งจะทาให้ตน้ ทุนในการพัฒนาเพิ่มสู งขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยได้ประมาณการไว้
3.4) ด้ านเอกสารทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบัติงาน
- ในการจัดท าเอกสาร เช่ น ใบเสนอราคา สัญญาจ้างงาน ฯลฯ ไม่มีก ารตรวจสอบ
ก่อนที่จะส่ งให้กบั ลูกค้า อีกทั้งยังไม่มีการเก็บเอกสารไว้อย่างเป็ นระเบียบทาให้เวลา
จะนาข้อมูลต่างๆมาใช้ทาได้ลาบาก
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- ในการส่ งมอบงานไม่มีเอกสารในการส่ งมอบงาน ทาให้ไม่สามารถได้รับคายืนยัน
กับทางลูกค้าว่างานเสร็ จสมบูรณ์ และส่ งมอบงานเรี ยบร้ อย ส่ งผลให้ไม่สามารถเก็บ
เงินจากลูกค้าได้
จากข้อมูลที่วเิ คราะห์สามารถนามาสรุ ปและนามาจัดเรี ยงได้ดงั ตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 : แสดงสรุ ปวิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุ งจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อมูลทางด้ าน

จุดบกพร่ องทีค่ ้ นพบ

แนวทางในการแก้ ไข

- ไม่มีพนักงานบัญชี คอยดูแลการจัดทาบัญชี

- เพิ่มพนักงานบัญชี

- ไม่มีหวั หน้าคอยตรวจสอบการทางานของ

- เปลี่ยนขั้นตอนการทางานโดยให้หวั หน้างาน

พนักงาน

เข้ามาตรวจงานที่พนักงานทาเสร็ จแล้ว

- พนักงานหนึ่ งตาแหน่งทาหลายหน้าที่

- กระจายหน้าที่ไม่จาเป็ นให้กบั ตาแหน่งอื่นๆ

- ไม่มีแผนกจัดซื้ อและแผนกที่ช่วยสนับสนุนใน

- เพื่อแผนกที่คอยช่วยสนับสนุนการทางาน

การทางาน

ของกิจการ

2) ด้านการปฏิบัติทาง

-ไม่มีการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่

- จัดทาบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่

ด้านบัญชี

บังคับใช้

บังคับใช้

-ไม่มีการจัดทาบัญขีบริ หารภายในกิจการ

- จัดทาบัญชี บริ หารเพื่อใช้ภายในกิจการ

- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการเป็ นผูค้ ิดต้นทุน

- ให้พนักงานบัญชี เป็ นผูค้ ิดต้นทุนที่เกิดขึ้น

ทั้งหมดโดยใช้วิธีคานวณค่าแรงทางตรงอย่างเดียว

โดยใช้การคานวณต้นทุนด้วยระบบต้นทุน

1) ด้านโครงสร้ างองค์กร

3) รูปแบบการดาเนินงาน
- ด้านการคานวณต้นทุน

กิจกรรม
- ด้านการคิดราคาขาย

- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการใช้ขอ้ มูลต้นทุนที่

- ให้นาข้อมูลต้นทุนที่ได้จากพนักงานบัญชีที่

ตนเองคิดขึ้นมาอย่างไม่ครอบคุมมากาหนดราคา

ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้ในการคานวณราคา

ขาย
- ด้านการวางแผนและพัฒนา

- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการไม่มีการกาหนด

- จัดทาเอกสารแผนการทางานเพื่อใช้ในการ

โปรแกรม

แผนการทางานอย่างชัดเจน

กาหนดแผนการทางานให้ชดั เจน

- ด้านเอกสารที่เกิดขึ้นในการ

- ไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนส่ งไปให้ลูกค้า

- ให้มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้งจาก
หัวหน้างานก่อนส่ งเอกสารให้ลูกค้า

ปฏิบตั ิงาน
- ไม่มีเอกสารส่ งมอบงานสาหรับปิ ดงาน

- จัดทาเอกสารสาหรับการยืนยันจากลูกค้าว่า
งานส่ งให้ลูกค้าเรี ยบร้อยและถูกต้องสมบูรณ์

34

บทที่ 5
ผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาแนวทางในการปฏิ บ ัติด้ านการบริ ห ารต้น ทุ น ของกลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งมี ล ัก ษณะการ
ดาเนินงาน 2 รู ปแบบคือ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าที่ระบุไว้ (Outsource) และการ
สร้างผลิตภัณฑ์ภายในบริ ษทั (Product) และศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิในปั จจุบนั ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็ นการแนะนาการบริ หารงานและต้นทุนที่
เหมาะสมส าหรั บ ให้ ผู ้ป ระกอบการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายในกิ จ การเพื่ อ บริ หารให้ กิ จ การมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
เพื่อให้ส ามารถอธิ บายแนวทางการบริ หารต้นทุ นได้ง่ายจะยกตัวอย่างโดยสมมติ ให้บริ ษ ทั ตัวอย่าง
ดาเนิ นงานในรู ป แบบห้างหุ ้นส่ วนจากัด และเป็ นธุ รกิ จขนาดเล็ก มี พ นักงานจานวน 10 คน รายได้
เฉลี่ ยทั้งปี อยู่ที่ 1,800,000 บาท จัดท าโครงการเฉลี่ ย 2 โครงการต่ อเดื อน ผูศ้ ึก ษาจะอธิ บายโดยใช้
ข้อมูลของบริ ษทั สมมติน้ ีเป็ นพื้นฐานและจะทาการยกตัวอย่างกรณี ศึกษาซึ่ งรายละเอียดต่างๆมีดงั นี้
5.1 แนวทางการจัดรู ปแบบโครงสร้ างขององค์ กร และลักษณะการดาเนินงาน
ข้อมูลต่อไปนี้ เป็ นข้อมูลสมมุติข้ ึนโดยจะยกตัวอย่าง บริ ษทั ขึ้นมา ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยมีขนาดธุ รกิจ
ขนาดเล็กซึ่งมีขอ้ มูลภายในกิจการแยกตามหัวข้อต่างๆได้ดงั นี้
5.1.1 โครงสร้ างองค์ กรทีป่ รั บปรุ ง
ได้มี ก ารท าการแบ่ งแผนกการท างานออกเป็ น 2 แผนกคื อ “แผนกพัฒ นาโปรแกรม” และ
“แผนกสนับ สนุ น ” โดยตาแหน่ งที่ เพิ่ม เข้ามาใน “แผนกพัฒนาโปรแกรม” คือ “นักทดสอบ
ระบบ(Tester)” และต าแหน่ ง ที่ เพิ่ ม เข้ า มาใน “แผนกสนั บ สนุ น ” ได้ แ ก่ “บัญ ชี ก ารเงิ น
(Accountant)” และ “ธุ รการ(Administration)” เพื่ อช่ วยในการบริ หารสานักงานให้ดีข้ ึ น โดย
สามารถแสดงโครงสร้างขององค์กรสามารถแสดงได้ตามรู ปภาพที่ 5.1 และตาแหน่งงานในแต่
ละแผนกได้ดงั นี้
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1. แผนกพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วยตาแหน่งดังนี้
-ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ(Project Manager)
-นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
-นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior Developer)
-นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)
-นักทดสอบระบบ(Tester)
-นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic Designer)
2. แผนกสนับสนุน ประกอบด้วยตาแหน่งดังนี้
-ผูจ้ ดั การทัว่ ไป(GM)
-พนักงานขาย(Marketing/Sale)
-บัญชีการเงิน(Accountant)
-ธุรการ(Administration)
โดยรายละเอียดหน้าที่ งานในแต่ละตาแหน่ งของ “แผนกพัฒนาโปรแกรม” แสดงในตารางที่
5.1 และ “แผนกสนับสนุน” แสดงในตารางที่ 5.2
GM

Project Manager

Tester

Designer

Administration

System Analysis

Senior Developer

Developer

รู ปภาพที่ 5.1 : แผนผังองค์ กรทีป่ รับปรุ ง
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Marketing/Sale

Accountant

ตารางที่ 5.1 : แสดงรายละเอียดของพนักงานตามแต่ ละตาแหน่ งในแผนกพัฒนาโปรแกรมของ
กิจการสมมติ
ตาแหน่ งภายใน
กิจการ
ผูด้ ูแลและควบคุม
โครงการ(Project
Manager)
นักวิเคราะห์ระบบ
(System Analysis)

ขอบเขตเนือ้ งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

จานวนพนักงาน
(คน)
ควบคุ ม ดู แ ลและวางแผนในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ ที มงานให้ มี
1
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามที่ กาหนดไว้, ทดสอบคุณภาพของงานที่
ทีมงานผลิตออกมา
นาความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์ แยกแยะและจัดเรี ยงเพื่อทาเป็ น
1
เอกสารส าหรั บ น าไปให้ ฝ่ ายพัฒ นาโปรแกรมสามารถน าไปใช้เพื่ อ
ทางานต่อไปได้
เป็ นที่ปรึ กษาทางด้านการเทคนิ คในการพัฒนาโปรแกรมอีกทั้งยังพัฒนา
1
โปรแกรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้

นักพัฒนา
โปรแกรมอาวุโส
(Senior Developer)
นักพัฒนา
พัฒนาโปรแกรมตามแผนที่ได้กาหนดไว้
โปรแกรม
(Developer)
นักทดสอบระบบ ทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและช่องโหว่ของโปรแกรม
(Tester)
เพื่อให้โปรแกรมถูกต้องตามขอบเขตงานที่ ได้กาหนดไว้ และไม่ให้มี
ความผิดพลาดเมื่อโปรแกรมถูกส่งให้กบั ผูใ้ ช้งาน
นักออกแบบกราฟ ออกแบบโครงสร้ างหน้ าตา, ต าแหน่ ง ปุ่ มต่ า งๆ, การเข้าใช้ง านของ
ฟิ ค(Graphic
โปรแกรมและสร้างกราฟฟิ คที่ สวยงานสาหรับโปรแกรมให้เหมาะสม
Designer)
ตามความต้องการของลูกค้าที่ได้รับมา
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1

1

1

ตารางที่ 5.2 : แสดงรายละเอียดของพนักงานตามแต่ ละตาแหน่ งในแผนกสนับสนุนของ
กิจการสมมติ
ตาแหน่ งภายใน
กิจการ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(GM)
พนักงานขาย
(Marketing/Sale)

บัญชีการเงิน
(Accountant)

ธุรการ
(Administration)

ขอบเขตเนือ้ งานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย

จานวนพนักงาน
(คน)
ดูแลภาพรวมของกิ จกรรมต่างๆที่ เกิ ดขึ้นภายในบริ ษทั , กาหนดทิ ศทาง
1
และกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อสร้างให้บริ ษทั มีมูลค่าและมีกาไรจากการดาเนินงาน
สูงสุด
วางแผนการตลาดและวิเคราะห์ สาหรับตัวผลิ ตภัณฑ์ เก็บข้อมูลที่ เป็ น
1
ประโยชน์ ต่ อ การท าการตลาดของบริ ษ ัท , ออกหาลู ก ค้า, เก็ บ ความ
ต้องการของลูกค้าและจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อนามาส่ งมอบให้กบั ทีมงาน,
ปิ ดการขาย
ดูแลด้านการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของบริ ษทั ทั้งหมด จัดทาใบเสนอ
1
ราคา, ใบวางบิล,ใบเสร็ จรับเงิน และเอกสารการเงินอื่นๆ และยังติดตาม
เก็บ เงิ นจากลูกหนี้ ของบริ ษทั , จัดทารายงานงบการเงิ นต่างๆ, คานวณ
ต้นทุนทางบัญชีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆภายในบริ ษทั
ดูแลและจัดทาเอกสารต่างๆภายในสานักงาน เช่ น เอกสารการสั่งซื้ อ,
1
สัญญาจ้างพนักงาน, ใบลา, ใบตั้งเบิ กต่างๆ ฯลฯ ดูแลเงิ นสดย่อย ดูแล
ด้านการจัดซื้อภายในบริ ษทั ดูแลเรื่ องบุคคลากรภายในบริ ษทั

5.1.2 ระบบงานด้ านการปฏิบัติในการพัฒนาโปรแกรมทีป่ รับปรุ ง
บริ ษทั แบ่งรู ปแบบการทางานออกเป็ น 2 แบบคือ
1.การพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า(Outsource)
2.การสร้างผลิตภัณฑ์เองและออกจาหน่าย(Product)
ซึ่ งในขั้นตอนการทางานของแต่ละประเภทในหนึ่ งงานจะเรี ยกชื่อเป็ น “โครงการ” โดยในแต่
ละโครงการแยกตามรู ปแบบการทางานก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในบางขั้นตอนซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นขั้นตอนในช่วงก่อนการดาเนินการผลิตและขั้นตอนหลังช่วงผลิตเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อย
แล้ว เช่น ขั้นตอนในการขาย/วิธีการขาย ฯลฯ
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1) การพัฒนาโปรแกรมตามความต้ องการของลูกค้ า(Outsource)
ขั้น ตอนการพัฒ นาระบบในรู ป แบบ“พัฒ นาโปรแกรมตามความต้องการของลู ก ค้า
(Outsource)”มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอนดังนี้
- ขั้นตอนการเตรี ยมตัวก่อนการผลิต
- ขั้นตอนการคานวณต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขั้นตอนการนาเสนองานกับลูกค้าและทาสัญญาจ้างงาน
- ขั้นตอนการผลิตและพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการส่ งมอบงานให้ลูกค้า
- ขั้นตอนการดูแลหลังการขาย
โดยกระบวนการการทางานในแต่ละขั้นตอนสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1.1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.1 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- พนักงานขายจะทาการหาลูกค้าเข้ามาใช้บริ การโดยจะมีท้ งั รู ปแบบที่ลูกค้าติดต่อเข้า
มาหาเองโดยตรง หรื อออกไปพบลูกค้าเองตามงานสัมนาที่รวมผูป้ ระกอบการหรื อ
กลุ่มที่เป็ นลูกค้าเป้ าหมายไว้ดว้ ยกัน เมื่อติดต่อกับลูกค้าได้แล้วก็จะทาการนัดพบกับ
ลูกค้าโดยจะมี นักวิเคราะห์ระบบไปด้วย
- นักวิเคราะห์ระบบจะทาการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าและให้คาแนะนากับ
ลูกค้าถึ งแนวทางและไอเดี ยของลักษณะโปรแกรม จากนั้นจะจัดทา “เอกสารความ
ต้องการโปรแกรม” และส่ งต่อให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
- ผูด้ ู แลและควบคุ มโครงการจะนา “เอกสารความต้องการโปรแกรม” มากาหนด
แนวทางและวิธีการทางานร่ วมกับนักวิเคราะห์ระบบโดยผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
เป็ นคนกาหนดทิศทางในการพัฒนาและนักวิเคราะห์ระบบเป็ นคนให้คาปรึ กษา
- จากนั้น นัก วิ เคราะห์ ร ะบบจัด ท า “เอกสารข้อ ก าหนดความต้อ งการซอฟต์แ วร์
(SRS)” เพื่ อบอกให้รู้ว่าโปรแกรมมี แนวทางในการพัฒ นาแบบไหน ด้วยวิธี อะไร
ฯลฯ ซึ่ งจะจัด ท าขึ้ น มา 2 ฉบับ โดยจัด เก็ บ “เอกสารข้อ ก าหนดความต้อ งการ
ซอฟต์แวร์ (SRS)” เข้าแฟ้ มแยกตามโครงการ 1 ฉบับ และจัด ส่ งให้ก ับ ผูด้ ู แลและ
ควบคุมโครงการ 1 ฉบับ
- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการจะจัดทา “เอกสารแผนการทางาน(Project Plan)” เพื่อใช้
ในการก าหนดระยะเวลาในและจ านวนคนที่ ต้อ งใช้ ใ นการผลิ ต จากนั้ นจะส่ ง
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“เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” ให้ ก ับ พนั ก งานบัญ ชี ก ารเงิ น และ ส่ ง
“เอกสารข้อ ก าหนดความต้ อ งการซอฟต์ แ วร์ ( SRS)” ให้ ก ั บ พนั ก งานขายเพื่ อ
ดาเนินงานต่อไป
สามารถอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
เอกสารความต้ องการโปรแกรม เป็ นเอกสารที่ เก็ บ ข้อ มู ล ความต้องการในตัว
โปรแกรมที่ ลูกค้าต้องการจะสร้ างขึ้ น โดยจะบอกถึ งรายละเอี ยดความต้องการ
ทางด้านการใช้งาน คุณลักษณะและรู ปร่ างหน้าตาของโปรแกรม การเชื่ อมต่อและ
วิธีการใช้งานโปรแกรม อุปกรณ์ที่โปรแกรมจะปฏิบตั ิงาน และอื่นๆ แบบคร่ าวๆ
เอกสารข้ อ ก าหนดความต้ องการซอฟต์ แ วร์ (SRS) เป็ นเอกสารที่ ร ะบุ ถึ ง
คุณลักษณะของตัวโปรแกรมที่ลูกค้าต้องการไว้อย่างละเอียดและชัดเจน โดยนา
ข้อมูลจากเอกสารความต้องการโปรแกรม มาวิเคราะห์และจัดเรี ยงข้อมูลเพื่ อที่จะ
ได้ระบุรายละเอียดของโปรแกรมได้อย่างชัดเจน
เอกสารแผนการทางาน(Project Plan) เป็ นเอกสารที่ใช้ในการวางแผนการทางาน
โดยจะระบุหน้าที่ในการทางานของแต่ละตาแหน่ ง จานวนวันในการทางานของ
แต่ละงาน ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่ มต้นโครงการจนจบโครงการ โดยทั้งนี้ จะ
อ้างอิ งเนื้ อหาการทางานจากเอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)
เพื่อให้พฒั นาโปรแกรมตรงกับความต้องการของลูกค้า
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แผนภาพที่ 5.1 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต
(System Analysis)

(Project Manager)

,

(SRS)

/
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(SRS)

1

(SRS)

2

แผนภาพที่ 5.1 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต
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2

(Project Plan)

1.2) ขั้นตอนการคานวณต้ นทุนโครงการทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.2 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- เมื่อพนักงานบัญชีการเงินได้รับ “เอกสารแผนการทางาน(Project Plan)” (รู ปภาพที่
5.2) เรี ย บร้ อยจะท าการส าเนาเอกสารออกเป็ น 2 ฉบับ โดยเก็ บ เข้าแฟ้ มแยกตาม
โครงการ 1 ฉบับ จากนั้นทาการคานวณต้นทุนโครงการที่เกิ ดขึ้นและจัดทาเอกสาร
“ต้นทุ นโครงการ” (รู ปภาพที่ 5.3) เมื่ อเรี ยบร้ อยจะทาการจัดส่ ง “เอกสารแผนการ
ทางาน(Project Plan)” (รู ปภาพที่ 5.2) คืนให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการและส่ ง
เอกสาร “ข้อมูลต้นทุนโครงการ” ให้กบั ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปนาเอกสาร “ต้นทุนโครงการ” (รู ปภาพที่ 5.3) มาตรวจสอบจากนั้น
น ามาใช้เป็ นข้อ มู ล ประกอบในการก าหนดราคาขาย ต่ อ มาเก็ บ เอกสาร “ต้น ทุ น
โครงการ” (รู ปภาพที่ 5.3) เข้าแฟ้ มแยกตามโครงการ และส่ งข้อมูลราคาขายให้กบั
พนักงานบัญชีการเงิน
- พนักงานบัญชี การเงินจะจัดทา “ใบเสนอราคา” ขึ้ นมา 2 ฉบับ และส่ งกลับไปให้
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปทั้ง 2 ฉบับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อย เมื่อตรวจเสร็ จจะทา
การส่ ง “ใบเสนอราคา” ให้กบั พนักงานขาย 1 ฉบับเพื่อส่ งต่อให้กบั ลูกค้า และเก็บใส่
แฟ้ มเรี ยงตามวันที่ 1 ฉบับ
สามารถอธิ บายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
ต้ นทุนโครงการ เป็ นเอกสารที่ แสดงถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการจัดท าโครงการ
โดยแสดงถึงต้นทุนค่าแรงในการผลิตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอื่นๆภายในโครงการ
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(Accountant)

(GM)

(Project Plan)

(Project Plan)

1

(Project Plan)

2

43
1-2

1-2

2

1

/

แผนภาพที่ 5.2 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการคานวณต้ นทุนโครงการทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
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เอกสารแผนการทางาน (Project Plan)
หน้าที่ 1/2
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ.............................................ผูด้ ูแลโครงการ....................................................ตาแหน่ง.............................
ลาดับ

ตาแหน่งงาน

ผูป้ ฏิบตั ิ

ระยะเวลาในการทา
(ชม.)

สรุประยะวลาในการจัดทาโครงการ
ผูจ้ ดั ทา............................................................................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.2 : เอกสารแผนการทางาน (Project Plan)
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เอกสารแผนการทางาน (Project Plan)
หน้าที่ 2/2
เอกสารเลขที่...........................จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ...................................................................ผูด้ ูแลโครงการ.......................................................................................................ตาแหน่ง............................................................
ขอบเขตงานตามหน้าที่

สัปดาห์ที่ 1
วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5
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ผูจ้ ดั ทา............................................................................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.2 : เอกสารแผนการทางาน (Project Plan) (ต่ อ)
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ต้ นทุนโครงการ
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ.............................................ผูด้ ูแลโครงการ....................................................ตาแหน่ง.......................
๐ ต้ นทุนค่ าแรงในการผลิต
พนักงาน

จานวนคน

จานวนชั่วโมง ต้ นทุนคน/ชม.

รวม (บาท)

จานวน

รวม (บาท)

รวมต้ นทุนค่ าแรงทั้งสิ้น
๐ ต้ นทุนทีเ่ กีย่ วข้ องกับโครงการ
ลาดับที่

รายการ

ราคา/หน่ วย

รวมต้ นทุนส่ วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

รวมต้ นทุนโครงการทั้งหมด________________________บาท
ผูจ้ ดั ทา.............................................................................. ผูต้ รวจสอบ.....................................................................
................/................../.................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.3 : แสดงตัวอย่ างแบบฟอร์ มต้ นทุนโครงการ
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1.3) ขั้นตอนการนาเสนองานกับลูกค้ าและทาสั ญญาจ้ างงาน
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.3 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- เมื่อพนักงานขายได้รับ “เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” และ
“ใบเสนอราคา” ก็ จะน าเอกสารทั้งหมดนาเสนอลู ก ค้า เพื่ อให้ ลู ก ค้าตรวจสอบว่า
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการหรื อไม่ เมื่อลูกค้าตกลงในขอบเขตงานและราคา
แล้ว จึงนาเอกสารทั้งหมดกลับมาให้พนักงานบัญชีการเงิน
- พนัก งานบัญ ชี ก ารเงิ น จะจัด ท า “สั ญ ญาจ้างงาน” ตามรายละเอี ย ดใน “เอกสาร
ข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” และทาการส่ ง “สัญญาจ้างงาน”, “เอกสาร
ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” และ “ใบเสนอราคา” ให้ ก ับ ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ “สัญญาจ้างงาน”
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะทาการสาเนาเอกสาร “สัญญาจ้างงาน”, “เอกสารข้อกาหนดความ
ต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” และ “ใบเสนอราคา” ทั้งหมดออกมาเป็ นอย่างละ 2 ฉบับ
และส่ งต่อให้กบั พนักงานขาย
- พนัก งานขายจะรวบรวม “เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” 2
ฉบับ “ใบเสนอราคา” 2 ฉบับ และ “สัญญาจ้างงาน” 2 ฉบับ เพื่อนาส่ งให้ลูกค้าเซ็ น
ยืนยันการจ้างงานลงในเอกสารทุกฉบับ เมื่อลูกค้าเซ็นเอกสารครบทุกฉบับแล้วลูกค้า
จะเก็บ “เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” 1 ฉบับ “ใบเสนอราคา” 1
ฉบับ และ “สัญญาจ้างงาน” 1 ฉบับ ไว้กบั ตัวลูกค้า จากนั้นจะนา “ใบเสนอราคา” 1
ฉบับ “สัญญาจ้างงาน” 1 ฉบับ กลับมาจัดเก็บ ใส่ แฟ้ มเรี ยงตามวันที่ และ “เอกสาร
ข้อ ก าหนดความต้อ งการซอฟต์ แ วร์ (SRS)” จะส่ ง ต่ อ ให้ ก ับ ผู ้ดู แ ลและควบคุ ม
โครงการ
สามารถอธิ บายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
สั ญญาจ้ างงาน เป็ นเอกสารสั ญ ญาการจ้า งพัฒ นาโปรแกรม โดยจะระบุ
รายละเอียดข้อตกลงในการจ้างงาน จานวนมูลค่างาน งวดการจ่ายเงิน กาหนดการ
ส่ งมอบงาน ฯลฯ
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1.4) ขั้นตอนการผลิตและพัฒนาโปรแกรม
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.4 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- เมื่อผูด้ ูแลและควบคุมโครงการได้รับ “เอกสารแผนการทางาน(Project Plan)” และ
“เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)” มาเรี ยบร้อย จะทาการแจกแจง
งานให้กบั พนักงานตามตาแหน่ งต่างๆที่ได้กาหนดไว้ตาม “เอกสารแผนการทางาน
(Project Plan)” โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะได้รับคาชี้แจงรายละเอียดและคุณลักษณะ
งานของโปรแกรมตาม “เอกสารข้อกาหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS)”
- นั ก ออกแบบกราฟฟิ คจะท าการออกแบบหน้ า ตาโปรแกรม และส่ ง ต่ อ ให้ ก ับ
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโสและ นักพัฒนาโปรแกรม เพื่อทาการพัฒนาโปรแกรม เมื่อ
เสร็ จงานทุ ก ครั้ งพนักงานทุ กคนที่ เกี่ ยวของกับ การท างานภายในโครงการจะต้อง
จัดทา “เอกสารลงเวลางาน” (รู ปภาพที่ 5.4) แล้วส่ งให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
- เมื่ อพัฒ นาโปรแกรมเสร็ จสิ้ นนัก ทดสอบระบบท าการทดสอบโปรแกรมโดยจะ
จัด ท า “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” 2 ฉบับ โดยอ้างอิ ง ตามรายละเอี ย ด
คุ ณ สมบัติ จ าก “เอกสารข้อ ก าหนดความต้อ งการซอฟต์แ วร์ (SRS)” และท าการ
ทดสอบโปรแกรมและบันทึกลงใน “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” 1 ฉบับพร้อม
ทั้งจัดเก็บเข้าแฟ้ มแยกตามโครงการ และนาส่ งให้พนักงานขาย 1 ฉบับ พร้ อมทั้งส่ ง
ตัวโปรแกรมที่เสร็ จเรี ยบร้อยให้กบั พนักงานขาย จากนั้นจัดทา “เอกสารลงเวลางาน”
(รู ปภาพที่ 5.4) แล้วส่ งให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการตรวจสอบ “เอกสารลงเวลางาน” (รู ปภาพที่ 5.4) จากนั้น
จัดทา “เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิตโครงการ” (รู ปภาพที่ 5.5) เมื่อเสร็ จเรี ยบร้อยนา
“เอกสารลงเวลางาน” (รู ปภาพที่ 5.4) และ “เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิตโครงการ”
(รู ปภาพที่ 5.5) เก็บใส่ แฟ้ มแยกตามโครงการ
สามารถอธิ บายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม เป็ นเอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบการทางานของ
โปรแกรมที่ พฒั นาแล้วเสร็ จ โดยจะอ้างอิ งกับเอกสารข้อกาหนดความต้องการ
ของซอฟต์แ วร์ (SRS) ซึ่ งในการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบว่าโปรแกรม
ทางานตรงตามกับความต้องการที่ลูกค้ากาหนดมาให้ครบถ้วนหรื อไม่
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เอกสารลงเวลางาน
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อ................................................................. ตาแหน่ง.......................หัวหน้าผูค้ วบคุม...............................................
ชื่อโครงการ..........................................................................................
ลาดับ
รายการงานที่ทา
เวลาเริ่ มทา
เวลาแล้วเสร็ จ
รวมจานวน
(ชม.)

รวมจานวนชั่วโมงทั้งหมด
ผูจ้ ดั ทา.............................................................................. ผูต้ รวจสอบ......................................................................
................/................../.................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.4 : แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ มเอกสารลงเวลางาน
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เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ.............................................ผูด้ ูแลโครงการ....................................................ตาแหน่ง.............................
ลาดับ

ปฏิบตั ิงาน
ในกิจกรรม

ตาแหน่งงาน

ผูป้ ฏิบตั ิ

ระยะเวลาใน
การทา
(ชม.)

สรุประยะวลาในการจัดทาโครงการ
ผูจ้ ดั ทา............................................................................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.5 : เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิตโครงการ
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1.5) ขั้นตอนการส่ งมอบงานให้ ลูกค้ า
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.5 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- พนั ก งานขายและผู้ดู แ ลและควบคุ ม โครงการจะท าการนั ด พบลู ก ค้า เพื่ อ น า
โปรแกรมที่ เสร็ จสิ้ นและ “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” ส่ งมอบให้กบั ลู กค้า
ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยทั้งหมด เมื่อลูกค้ายืนยันการส่ งงานเสร็ จสมบูรณ์ ลูกค้าจะ
เซ็ น ยืน ยัน ใน “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” ว่าโปรแกรมที่ ไ ด้รับ สมบู ร ณ์
ครบถ้วนและส่ งต่อให้กบั พนักงานบัญชีการเงิน
- พนักงานบัญชีการเงินจะจัดทา “ใบวางบิล” 2 ฉบับ โดยเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยงตามวันที่ 1
ฉบับ และส่ งให้ กบั ลู ก ค้าเพื่ อเรี ยกเก็บ เงิ น 1 ฉบับ เมื่ อลู กค้าจ่ายเงิ นเรี ยบร้ อยก็ จะ
จัดทา “ใบเสร็ จรับเงิน” 2 ฉบับ โดยเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยงตามวันที่ 1 ฉบับ และนาส่ งมอบ
ให้กบั ลูกค้า 1 ฉบับ
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.5 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
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2

1.6) ขั้นตอนการดูแลหลังการขาย
- เมื่ อ ลู ก ค้า ใช้ ง านโปรแกรมแล้ว เกิ ด มี ปั ญ หา ลู ก ค้า จะแจ้ง ทางพนั ก งานขายได้
รับทราบ
- พนักงานขายจะทาการแจ้งให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการเพื่อดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาตามสาเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อทาการแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อยผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
จะทาการอัพเดตข้อมูลลงใน “เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิตโครงการ” จากนั้นจะแจ้ง
กลับ ไปให้พ นักงานขายเพื่ อแจ้งต่อกับ ลู ก ค้าให้ท ราบว่าปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นได้รับ การ
แก้ไขเรี ยบร้อย
2) สร้ างผลิตภัณฑ์ เองและออกจาหน่ าย(Product)
ขั้นตอนการพัฒนาระบบในรู ปแบบและ “สร้างผลิตภัณฑ์เองและออกจาหน่าย
(Product)” มีท้ งั หมด 5 ขั้นตอนดังนี้
- ขั้นตอนการเตรี ยมตัวก่อนการผลิต
- ขั้นตอนการคานวณต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขั้นตอนการผลิตและพัฒนาโปรแกรม
- ขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์
- ขั้นตอนการดูแลหลังการขาย
ซึ่ งขั้นตอนที่มีการปฏิบตั ิที่เหมือนการทางานในรู ปแบบ “การพัฒนาโปรแกรมตามความ
ต้องการของลูกค้า(Outsource)” คือ “ขั้นตอนการผลิตและพัฒนาโปรแกรม” ซึ่ งผูศ้ ึกษา
จะไม่กล่าวถึงขั้นตอนนี้ ซ้ าอีกรอบ โดยกระบวนการการทางานที่เหลือในแต่ละขั้นตอน
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
2.1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลิต
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.6 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- พนักงานขายจะจัดทา “เอกสารข้อมูลทางการตลาด” (รู ปภาพที่ 5.6) และนาข้อมูล
ความต้อ งการของตลาดและผู้บ ริ โ ภค แนวโน้ ม การใช้ เทคโนโลยี ห รื อ อื่ น ๆที่
เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ที่จะสร้างใหม่ มาร่ วมปรึ กษากับผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการ
และ นัก วิเคราะห์ ระบบเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางและความสามารถของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้องกับข้อมูลความต้องการของลูกค้า

56

- เมื่ อ ก าหนดเรี ย บร้ อยนัก วิเคราะห์ ระบบจะท าการจัดท า “เอกสารความต้องการ
โปรแกรม” ตามข้อมูลที่ได้กาหนดไว้และส่ งต่อให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
- ผู้ดู แ ลและควบคุ ม โครงการ (Project Manager) จะน า “เอกสารความต้อ งการ
โปรแกรม” มาก าหนดแนวทางและวิธีก ารท างานร่ วมกับ นักวิเคราะห์ ระบบ โดย
ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการจะเป็ นคนกาหนดทิศทางในการพัฒนาและนักวิเคราะห์
ระบบจะเป็ นคนให้คาปรึ กษา
- เมื่ อวิเคราะห์ แ ละหาแนวทางเสร็ จเรี ย บร้ อย นัก วิเคราะห์ ระบบจะท าการจัดท า
“เอกสารข้อก าหนดความต้อ งการซอฟต์แวร์ (SRS)” เพื่ อบอกให้ รู้ว่า โปรแกรมมี
แนวทางในการพัฒนาแบบไหน ด้วยวิธีอะไร ฯลฯ ซึ่ งจะจัดทาขึ้นมา 2 ฉบับ โดยเก็บ
เข้าแฟ้ มแยกตามโครงการ 1 ฉบับ และจัดส่ งให้ก ับ ผูด้ ู แลและควบคุ มโครงการ 1
ฉบับ
- ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการจะจัดทา “เอกสารแผนการทางาน(Project Plan)” เพื่อใช้
ในการกาหนดระยะเวลาในและจานวนคนที่ตอ้ งใช้ในการผลิต จากนั้นส่ ง “เอกสาร
แผนการทางาน(Project Plan)” ให้กบั พนักงานบัญชีการเงินเพื่อดาเนินงานต่อไป
สามารถอธิ บายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
เอกสารข้ อมูลต้ นทุนทางการตลาด เป็ นเอกสารที่ แสดงถึ งข้อมูลของกลุ่ มตลาด
เป้ าหมาย อัตราการเติ บโต ข้อมูลแนวโน้มอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องในการสร้างผลิตภัณฑ์
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(Marketing/Sale)

(System Analysis)

(Project Manager)

,

(SRS)
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(SRS)

(SRS)
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2

1

2

(Project Plan)

เอกสารข้ อมูลต้ นทุนทางการตลาด
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ.............................................ผูด้ ูแลโครงการ....................................................ตาแหน่ง.......................
แนวโน้มกลุ่มตลาดเป้ าหมายประเภท.............................................................................ประเทศ............................
ช่วงอายุของกลุ่มตลาด.........................................เพศ..............................อาชีพ.......................................................
๐ ความต้องการและพฤติกรรมที่คาดว่าจะเป็ นของตลาดกลุ่มที่ตอ้ งการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๐ สื่ อและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการและพฤติกรรมดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๐ อัตราการเติบโตของตลาด
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๐ ข้อมูลอ้างอิง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผูจ้ ดั ทา..............................................................................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.6 : แสดงตัวอย่ างแบบฟอร์ มเอกสารข้ อมูลต้ นทุนทางการตลาด
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2.2) ขั้นตอนการคานวณต้ นทุนโครงการทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ซึ่ งขั้นตอนทั้งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั แผนภาพ 5.7โดยขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
มีดงั นี้
- เมื่อพนักงานบัญชีการเงินได้รับ “เอกสารแผนการทางาน(Project Plan)” จากผูด้ ูแล
และควบคุมโครงการเรี ยบร้ อยจะทาการสาเนาเอกสารออกเป็ น 2 ฉบับ โดยเก็บเข้า
แฟ้ มแยกตามโครงการ 1 ฉบับ จากนั้นทาการคานวณต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในโครงการ
และจัด ท าเอกสาร “ต้น ทุ น โครงการ” จากนั้น จะท าการจัด ส่ ง “เอกสารแผนการ
ทางาน(Project Plan)” คืนให้กบั ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ และส่ งเอกสาร “ต้นทุน
โครงการ” ให้กบั ผูจ้ ดั การทัว่ ไปเพื่อใช้ในขั้นตอนต่อไป
นี้

60

(Accountant)

(Project Plan)

61
(Project Plan)

1

(Project Plan)

2

แผนภาพที่ 5.7 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการคานวณต้ นทุนโครงการทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
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2.3) ขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์
ซึ่ งขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถแสดงให้ เห็ น ได้ดังแผนภาพ 5.8 โดยขั้น ตอนในการ
ปฏิบตั ิมีดงั นี้
- พนัก งานขายจะท าการวางแผนและแนวทางในการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละจัด ท า
“เอกสารแผนแนวทางในการขาย” (รู ปภาพที่ 5.7) 2 ฉบับ โดยจะส่ งต่อให้กบั ทีมงาน
พนักงานขาย 1 ฉบับ และส่ งให้กบั พนักงานบัญชีการเงิน 1 ฉบับ
- พนักงานบัญชี การเงินจะคานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก “เอกสารแผนแนวทางในการ
ขาย” (รู ปภาพที่ 5.7) จากนั้นจัดทาเอกสาร “ต้นทุนทางการตลาด” (รู ปภาพที่ 5.8)
และส่ งต่อให้กบั ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปจะตรวจสอบเอกสาร “ต้นทุนทางการตลาด” (รู ปภาพที่ 5.8) จากนั้น
จะนา “ต้นทุนทางการตลาด” (รู ปภาพที่ 5.8) และ “ต้นทุนโครงการ” มาใช้ในการ
กาหนดราคาขายให้กบั ตัวผลิ ตภัณฑ์และนา “ต้นทุ นทางการตลาด” และ “ต้นทุ น
โครงการ” เก็บเข้าแฟ้ มแยกตามโครงการ
- เมื่อกาหนดราคาเรี ยบร้อยพนักงานบัญชีการเงินจะทาการจัดทา “แพคเกจราคาขาย”
ขึ้นมาและส่ งต่อให้กบั พนักงานขายเพื่อดาเนินงานต่อไป
สามารถอธิ บายเอกสารที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทางานที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
ต้ นทุนทางการตลาด เป็ นเอกสารที่ แสดงถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นงาน
ตาม “แผนแนวทางในการขาย”
แผนแนวทางในการขาย เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางและวิธีการในการโฆษณา
และท าการตลาดส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ พร้ อมทั้งอธิ บ ายถึ งแนวทางในการปฏิ บ ัติ
สาหรับการจัดจาหน่าย
แพคเกจราคาขาย เป็ นเอกสารที่กล่าวถึงขอบเขตของราคาและจานวนในการขาย
โปรแกรม รวมทั้ง โปรโมชั่ น ต่ า งๆที่ จ ะใช้ ใ นการดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ให้ เข้า มาซื้ อ
โปรแกรม
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(Marketing/Sale)

(Accountant)

(GM)

2

2

1
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/

/
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แผนแนวทางในการขาย
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ_____________________________ผูด้ ูแลโครงการ_________________________________ตาแหน่ง________________
กลุ่มตลาดเป้ าหมาย____________________________________________________________ประเทศ_________________________
ช่วงอายุของกลุ่มตลาด__________________________เพศ___________________อาชีพ____________________________________
๐ ช่องทางในการโฆษณาและทาการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
๐ แนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับการโฆษณาและทาการตลาด
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___๐ ช่องทางในการจัดจาหน่าย
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
๐ แนวทางในการปฏิบตั ิสาหรับการจัดจาหน่าย
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__๐ พันธมิตรที่ช่วยให้แผนดาเนินไปได้อย่างราบลื่น
1. ชื่อ_______________________________________เบอร์โทร____________________ อีเมล_____________________________
ช่วยในเรื่ อง_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2.

ชื่อ_______________________________________เบอร์โทร____________________ อีเมล____________________________
ช่วยในเรื่ อง_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

๐ สิ่ งที่ตอ้ งใช้เพื่อช่วยให้แผนสาเร็ จ
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________

ผูจ้ ดั ทา..............................................................................
................/................../.................

ผูอ้ นุมตั ิแผน.......................................................................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.7 : แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ มแผนแนวทางในการขาย
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ต้ นทุนทางการตลาด
เอกสารเลขที่........................
จัดทาวันที่........................
ชื่อโครงการ..................................................ผูด้ ูแลโครงการ.....................................................ตาแหน่ง.......................
อ้างอิงแผนการขายเลขที่.............................
ลาดับ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น(บาท)

รายการ

รวมต้ นทุนทางการตลาดทั้งหมด

ผูจ้ ดั ทา.............................................................................. ผูต้ รวจสอบ......................................................................
................/................../.................
................/................../.................

รู ปภาพที่ 5.8 : แสดงตัวอย่ างแบบฟอร์ มต้ นทุนทางการตลาด
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2.4) ขั้นตอนการดูแลหลังการขาย
- พนักงานขายจะทาการเก็บข้อมูลคาตอบรับจากลูกค้าและผูไ้ ด้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ท้ งั
ข้อดีและข้อเสี ยของผลิตภัณฑ์ เมื่อได้ขอ้ มูลก็จะทาการวางแผนกับผูด้ ูแลและควบคุม
โครงการ (Project Manager) เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุ ง
ผลิ ตภัณฑ์ให้ดีข้ ึ นและจะทาการอัพ เดตข้อมูลลงใน “เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิ ต
โครงการ” ที่เคยได้จดั ทาไว้ จากนั้นจะเริ่ มดาเนิ นงานใหม่ต้ งั แต่ข้ นั ตอนขั้นตอนการ
เตรี ยมตัวก่อนการผลิต อีกครั้งหนึ่ งโดยถือว่าเป็ นการเริ่ มพัฒนาโครงการใหม่ข้ ึนมา
อีกครั้ง
5.1.3 ด้ านการจัดทาบัญชี
1) ด้ านการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
บริ ษทั ต้องมีการจัดทาการบันทึกบัญชี โดยใช้ “เกณฑ์คงค้าง” จัดทาสมุดบัญชี รายวัน และ
บัญชี แยกประเภท พร้ อมทั้งจัดท ารายงานทางการเงิ น“งบแสดงฐานะการเงิ น ” และ “งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ”ตามมาตรฐานการบัญชี ไทยที่บงั คับใช้ เพื่อให้งบการเงินของบริ ษทั มี
ความถูกต้องและมี คุณภาพเป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจเชิ งเศรษฐกิ จ (โดยรายละเอี ยด
ต่างๆแสดงข้อมูลไว้ดงั ภาคผนวก)
5.2 แนวทางการบริหารต้ นทุนโครงการ
แนวทางในการบริ กหรต้นทุนโครงการนั้นมีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้
1.การคานวณต้นทุนโครงการ
2.ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลต้นทุนในการกาหนดราคาขาย
3.การบริ หารต้นทุนการใช้ทรัพยากรและต้นทุนกิจกรรม
โดยสามารถอธิ บายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดงั นี้
5.2.1 การคานวณต้ นทุนโครงการ
แนวทางในการคานวณต้นทุนโครงการสาหรับการดาเนิ นงานในรู ปแบบ “พัฒนาโปรแกรม
ตามความต้องการของลู ก ค้า ” และ “สร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ เองและออกจาหน่ าย” มี วิธีก ารในการ
คานวณต้นทุนที่เหมื อนกัน แต่จะแตกต่างในขั้นตอนการดาเนิ นงานและพนักงานดาเนิ นงาน
เพียงเล็กน้อย

66

1) การคิดต้ นทุนรู ปแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้ องการของลูกค้ า (Outsource)
ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในการผลิ ตจะจาแนกออกได้เป็ น 3 ส่ วนหลักคื อ วัตถุ ดิบทางตรง ค่าแรง
ทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิ ต ซึ่ งในการคานวณต้นทุนโครงการจะต้องจาแนกต้นทุน
ทั้ง 3 ส่ วนนี้ออกจากกันให้ชดั เจน
สมมติ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ฯมี ค วามสามารถในการผลิ ต งานทั้ง รู ป แบบ Outsource และ Product
รวมกัน 2 โครงการต่อเดือน โดยมูลค่าของงานโครงการประเภท Outsource ที่บริ ษทั ผลิตมี
มูลค่าโดยเฉลี่ยประมาณงานละ 300,000 บาท และใช้ระยะเวลาในการทาประมาณงานละ 1
เดื อน ทั้งนี้ ในเดื อนที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ท าการผลิ ตงานโครงการในรู ปแบบ Outsource 2
โครงการ คือ โครงการA และ โครงการB ซึ่ งจากที่ผา่ นมาผูด้ ูแลและควบคุมโครงการได้ทา
การสรุ ปเวลาในการผลิตของโครงการA และ โครงการB โดยในรายการบัญชีแยกประเภท
เดื อนที่ ผ่านมาสามารถแสดงค่าใช้จ่ายของรายการที่ เกี่ ยวข้องในการผลิ ตโครงการA และ
โครงการB ได้ดงั ตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 : แสดงข้ อมูลสมมติรายการบัญชี แยกประเภททีเ่ กีย่ วข้ องกับการผลิตโครงการ
รายการ
จานวนเงิน(บาท)
เงินเดือนพนักงานฝ่ ายเทคนิค
81,000
ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ
1,400
เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุน
72,000
ค่าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม
3,500
จากตารางที่ 5.3 ท าให้ท ราบถึ ง ค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น ภายในเดื อนที่ ผ่านมา ซึ่ งสามารถแยก
แสดงรายละเอียดของต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการผลิตโครงการตามแต่ละประเภทได้
ดังนี้
1.1) วัตถุดิบทางตรง
ในปั จจุบนั การผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีกระบวนการในการผลิ ตโดยใช้คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด เนื่ องจากตัวผลิ ตภัณฑ์หรื อผลงานที่ ออกมาจะอยู่ในรู ป แบบของไฟล์ดิจิตอล
และรับส่ งงานผ่านทางอินเตอร์ เน็ตในรู ปแบบออนไลน์ดงั นั้นในการผลิ ตจึงไม่มีการใช้
วัตถุดิบทางตรง
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1.2) ค่ าแรงทางตรง
ค่าแรงทางตรงในการจัดทาโครงการที่ เกิ ดขึ้ น เกิ ดจากต้นทุ นเงิ นเดื อนของฝ่ ายพัฒนา
โปรแกรมโดยพนักงานบัญชีและการเงินจะนาข้อมูลเวลาในการทางานที่เกิดขึ้นจริ งจาก
“เอกสารสรุ ป เวลาในการผลิ ต โครงการ” ที่ ไ ด้ จ ากขั้น ตอน “การผลิ ต และพัฒ นา
โปรแกรม” มาคานวณหาต้นทุ นตามชั่วโมงการท างานที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งข้อมูล สมมติ ของ
รายละเอียดจานวนชัว่ โมงแรงงานที่ใช้ในการผลิ ตโครงการA และโครงการB สามารถ
แสดงออกมาได้ดัง ตารางที่ 5.4 และข้อ มู ล อัตราเงิ น เดื อนค่ าแรงของแต่ ล ะตาแหน่ ง
ภายในบริ ษทั สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.4 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดจานวนชั่วโมงแรงงานทีใ่ ช้ ในการผลิตโครงการ
ตาแหน่ ง

โครงการA
(ชม.)
16
22
250
72
100
460

นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior Developer)
นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)
นักทดสอบระบบ(Tester)
นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic Designer)
รวมจานวนชั่วโมงการทางานทีเ่ กิดขึน้ ทั้งหมด

โครงการB
(ชม.)
14
16
246
60
88
424

ตารางที่ 5.5 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดต้ นทุนต่ อชั่ วโมงพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม
ของกิจการ
ตาแหน่ ง
นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior Developer)
นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)
นักทดสอบระบบ(Tester)
นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic Designer)
รวมเงินเดือนพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม

(1) อัตราเงินเดือน (2) จานวนชั่วโมง (1)/(2) ต้ นทุน/ชั่วโมง
ทางานใน 1 เดือน
(บาท)
20,000
160
125
20,000
160
125
15,000
160
93.75
13,000
160
81.25
13,000
160
81.25
81,000

จากตารางที่ 5.4 แสดงให้เห็ น ว่าในโครงการA และโครงการB มี จานวนชั่วโมงการ
ทางานที่ไม่เท่ากันโดยโครงการA ใช้จานวนในการผลิต 460 ชัว่ โมง และโครงการB ใช้
จ านวนในการผลิ ต 424 ชั่ว โมง ซึ่ งเมื่ อ น ามาค านวณรวมกับ ต้น ทุ น ต่ อ ชั่ว โมงของ
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พนักงานจากตารางที่ 5.5 จะทาให้ทราบถึ งต้นทุนค่าแรงทางตรงที่เกิ ดขึ้นจากการผลิ ต
โครงการโดยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดต้ นทุนค่ าแรงทางตรงแยกตามโครงการ
ตาแหน่ ง

(1) ต้ นทุนค่ าแรง
ต่ อชั่วโมง
(ตารางที่ 5.5)

นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
125
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior
125
Developer)
นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)
93.75
นักทดสอบระบบ(Tester)
81.25
นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic
81.25
Designer)
รวม
รวมค่ าแรงทางตรงทั้งสิ้น

(2) โครงการA (1)*(2) ต้ นทุน (3) โครงการB
(ชม.)
ที่เกิดขึน้
(ชม.)
(ตารางที่ 5.4)
(บาท)
(ตารางที่ 5.4)

(1)*(3) ต้ นทุน
ที่เกิดขึน้
(บาท)

16
22

2,000
2,750

14
16

1,750
2,000

250
72
100

23,438
5,850
8,125

246
60
88

23,063
4,875
7,150

460

42,162.50

424
81,000

38,837.50

จากการตารางที่ 5.6 พบว่าต้น ทุ น “ค่ าแรงทางตรง” ของแต่ ล ะโครงการมี มู ล ค่ าดัง นี้
โครงการA มีมูลค่า 42,162.50 บาท และ โครงการB มีมูลค่า 38,837.50 บาท
1.3) ค่ าใช้ จ่ายในการผลิต
รู ปแบบในการดาเนิ นธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ อยูใ่ นประเภทธุ รกิจการให้บริ การ ต้นทุนที่
เกิดขึ้นจึงเกิดตามกิจกรรมต่างๆที่ดาเนิ นงานอยู่ โดยมีสัดส่ วนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
กิจกรรม แต่ท้ งั นี้ ในการจะทราบต้นทุนที่แท้จริ งจากการจัดทาโครงการแต่ละโครงการ
เป็ นไปได้ยาก อี กทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิ ตท าการแบ่ งแยกเข้าโครงการได้ล าบากและ
แบ่งแยกได้ไม่ชดั เจน และในกระบวนการทางานของโครงการที่เกิ ดขึ้นมีการแบ่งแยก
เป็ นขั้นตอนอย่างชัดเจน
ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง เห็ น ว่า การน า “ระบบต้น ทุ น กิ จ กรรม” มาใช้เพื่ อ ช่ ว ยในการค านวณและ
แบ่งแยกต้นทุนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้สามารถแบ่งแยกค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าโครงการได้
ง่ายขึ้น โดยนาค่าใช้จ่ายในส่ วนของ “ค่าใช้จ่ายในการผลิต” มาคานวณแยกตามโครงการ
ซึ่งในการปฏิบตั ิสามารถทาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบ หรื อสิ่ งที่จะคิดต้นทุน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุน
ขั้นที่ 3 การกาหนดตัวผลักดันทรัพยากรและคิดต้นทุนทรัพยากรเข้ากิจกรรม
ขั้นที่ 4 การกาหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคานวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย
ขั้นที่ 5 การคานวณต้นทุนกิจกรรมเข้าสิ่ งที่จะคิดต้นทุน
ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์ ในการวางระบบ หรือสิ่ งทีจ่ ะคิดต้ นทุน
วัตถุประสงค์ในการคิดต้นทุนเพื่อให้ทราบต้นทุนที่แท้จริ งในการจัดทาโครงการเพื่อ
น าไปก าหนดราคาขายส าหรั บ โครงการที่ เกิ ด ขึ้ นและน าข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นการ
บริ หารงานต่อไป
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ กจิ กรรมและตัวผลักดันต้ นทุน
วิเคราะห์กิจกรรมตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริ งโดยในเบื้องต้นทางบริ ษทั ฯมีการจัด
กลุ่มกิจกรรมซึ่ งวิเคราะห์และกาหนดโดยอ้างอิงจากขั้นตอนการดาเนินงานในปฏิบตั ิ
ในการพัฒนาโปรแกรมที่ปรับปรุ งโดยประกอบด้วย 3 กิ จกรรมหลักและ 6 กิจกรรม
ย่อยได้แก่
1.กิจกรรมก่อนการผลิต
1.1) กิจกรรมการเตรี ยมตัวก่อนการผลิต
1.2) กิจกรรมการคานวณต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.3) กิจกรรมการนาเสนองานกับลูกค้าและทาสัญญาจ้างงาน
2.กิจกรรมการผลิต
2.1) กิจกรรมการผลิตและพัฒนาโปรแกรม
2.2) กิจกรรมการส่ งมอบงาน
3.กิจกรรมดูแลหลังการขาย
3.1) กิจกรรมการดูแลหลังการขาย
รายละเอียดกิ จกรรม : เพื่อให้การปั นส่ วนต้นทุ นไปยังกิ จกรรมต่างๆให้ชดั เจนมาก
ขึ้น ทางบริ ษทั ฯจึงได้มีการจัดทารายละเอี ยดของแต่ละกิ จกรรมย่อยไว้สาหรับเป็ น
ทางการในปฏิบตั ิต่อไป ซึ่ งสามารถกาหนดได้ดงั นี้
1. กิ จกรรมการเตรี ยมตัวก่อนการผลิ ต หมายถึ ง การเตรี ยมตัวเพื่อเก็บข้อมูลจาก
ลู ก ค้าหรื อผูก้ าหนดความต้องการของโปรแกรมเพื่ อน าข้อมู ล มาวิเคราะห์ เพื่ อ
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กาหนดแนวทางในการท างานสาหรับ ใช้ในการจัดทาข้อกาหนดความต้องการ
ของโปรแกรมและจัดทาแผนการทางานในการพัฒนาโปรแกรม
2. กิ จกรรมการคานวณต้นทุนโครงการที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น หมายถึ ง การคานวณ
ต้นทุ นที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นในการจัดท าโปรแกรมตามขอบเขตงานที่ ได้ก าหนด
ทั้งนี้ ยงั มีการจัดทาเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหรื อนาเสนอต่อแก่ลูกค้า
ยกตัวอย่างเอกสารเช่น ข้อมุลต้นทุนโครงการ ใบเสนอราคา เป็ นต้น
3. กิจกรรมการนาเสนองานกับลูกค้าและทาสัญญาจ้างงาน หมายถึง การนาเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดของงานและมูลค่างานให้กบั ลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง
และเข้าใจตรงกัน เมื่อยืนยันกับลูกค้าเรี ยบร้อยแล้วก็จะมีการจัดทาสัญญาจ้างงาน
กับลูกค้าเพื่อตกลงจ้างงาน
4. กิจกรรมการผลิตและพัฒนาโปรแกรม หมายถึง การผลิตและพัฒนาโปรแกรม
ตามขอบเขตงานที่ ได้ก าหนดไว้ โดยปฏิ บ ัติตามแผนการท างานในการพัฒ นา
โปรแกรมที่ ได้จดั ท าขึ้ นจนเสร็ จสิ้ น เมื่ อพัฒ นาจนเสร็ จสิ้ นจะมี ก ารตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาเสร็ จเรี ยบร้ อยเพื่ อไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดเมื่ อ
ส่ งไปถึงลูกค้า
5. กิ จกรรมการส่ งมอบงาน หมายถึ ง การส่ งมอบโปรแกรมที่ พ ฒ
ั นาแล้วเสร็ จ
ให้กบั ลูกค้า เพื่อทาการเก็บเงินหลังจากที่เสร็ จสิ้ นกระบวนการ
6. กิ จกรรมการดู แลหลังการขาย หมายถึ ง การดู แลโปรแกรมที่ ส่ งมอบให้ ก ับ
ลู กค้าหรื อจาหน่ ายออกไปแล้วให้อยู่ในสภาพสมบู รณ์ และใช้งานได้ป กติ ตาม
ขอบเขตและหน้าที่ในการดูแลที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ อาจรวมไปถึ งการพัฒนาเพิ่มเติม
ให้ตวั โปรแกรมมีความสามารถที่ดีข้ ึนและเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่ งสามารถวิ เคราะห์ ต ามความสั ม พัน ธ์ ก ับ กิ จ กรรม และได้ก าหนดตัว ผลัก ดัน
กิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 5.7
ตารางที่ 5.7 : แสดงข้ อมูลสมมติลกั ษณะตัวผลักดันกิจกรรม
ศู นย์ กจิ กรรม

ลักษณะตัวผลักดันกิจกรรม
จานวนครั้ง
ชัว่ โมงการทางาน/โครงการ
ชัว่ โมงการทางาน/โครงการ

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย
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ขั้นที่ 3 การกาหนดตัวผลักดันทรัพยากรและคิดต้ นทุนทรัพยากรเข้ ากิจกรรม
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจาเดือนที่นามาจากบัญชีแยกประเภทที่พนักงานบัญชี
ได้จดั ทาไว้ดงั นี้
1.3.1) ค่ าแรงทางอ้อมทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการ
จากการสอบถามและเก็ บ ข้อมู ล ของกลุ่ ม ตัวอย่างทั้ง 10 กิ จการ พบว่าในบาง
ขั้นตอนของแต่ละกิ จกรรมจะมีพนักงานที่ ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการผลิ ตเข้าไป
ช่ ว ยในการด าเนิ น งานอยู่ด้ว ย โดยทั้ง นี้ จากข้อ มู ล อัต ราส่ ว นการท างานของ
พนั ก งานที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต โดยตรงอ้า งอิ ง จากการสั ม ภาษณ์ จึ ง ได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทางานของพนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตที่เข้าไปช่วยในการผลิตโครงการอยูท่ ี่ร้อยละ 16.25 ของงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ดัง นั้น ในการจัดท าทุ ก ๆโครงการจะต้องมี ก ารบวกต้นทุ นค่ าแรงทางอ้อมจาก
พนัก งานที่ ไม่มี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การผลิ ตเข้าไปร้ อยละ 16.25 ซึ่ งในการจัดทา
โครงการA และโครงการB ได้มี “พนักงานจากแผนกสนับสนุ น ” ที่ไม่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับ การผลิ ต โครงการเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ท าโครงการทั้ง 2
โครงการ เมื่อนาอัตราเงิ นเดือนของแต่ละตาแหน่ งของแผนกสนับสนุ นมาใช้ใน
การคานวณต้นทุนค่าแรงทางอ้อมที่เกิดขึ้นในการผลิตโครงการA และโครงการB
เมื่อคานวณเรี ยบร้อยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดต้ นทุนพนักงานแผนกสนับสนุนแยกตามโครงการ
ตาแหน่ ง
ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ(Project Manager)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป(GM)
พนักงานขาย(Marketing/Sale)
บัญชีการเงิน(Accountant)
ธุรการ(Administration)
รวมต้ นทุนทั้งหมด

(1) อัตรา
เงินเดือน
25,000
30,000
15,000
15,000
12,000
72,000

รวมต้ นทุนค่ าแรงทางอ้ อม

(1)*(16.25%) ต้ นทุน ((1)*(16.25%) ต้ นทุน
ในโครงการA (บาท) ในโครงการB (บาท)
4,062.5
4,062.5
4,875
4,875
2,437.5
2,437.5
2,437.5
2,437.5
1,950
1,950
15,762.5
15,762.5
31,525

จากตารางที่ 5.8 แสดงให้เห็นว่าในการผลิตโครงการA และโครงการB นั้นมีการ
ใช้พนักงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิ ตโดยตรงช่ วยในการผลิตโครงการ จึง
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ทาให้เกิ ดต้นทุ นค่าแรงทางอ้อมของแต่ละโครงการในอัตราส่ วนร้ อยละ 16.25
ของเงิ นเดื อนพนักงานแผนกสนับสนุ น ซึ่ งจากการคานวณพบว่าต้นทุ นค่าแรง
ทางอ้อมของ “เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุ น ” ที่ เกิ ดขึ้ นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น
31,525 บาท
จากตารางที่ 5.3 จะพบว่า เงิ น เดื อนพนัก งานแผนกสนับ สนุ น ทั้ง หมดมี มู ล ค่ า
72,000 บาท แต่ได้มีการปั นส่ วนไปเป็ นค่าใช้จ่ายในการผลิ ตมูลค่า 31,525 บาท
ส่ วนที่เหลือ 40,475 บาท จะถูกนาไปรวมเป็ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ทั้งนี้ ข้อ ก าหนดในการปั น ส่ วนต้น ทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น เข้าสู่ กิ จกรรมจะใช้เกณฑ์ ก าร
ประมาณในการปั นส่ วน โดยได้มีการก าหนดให้นา “เงิ นเดื อนพนักงานแผนก
สนับสนุน” ที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดมาหารเฉลี่ยและกระจายลงกิจกรรม
ที่มีการเดินทางออกภายนอกสานักงานซึ่ งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในจานวนเท่าๆกัน
ได้แก่ “กิ จกรรมก่ อนการผลิ ต” และ “กิ จกรรมดู แลหลังการขาย” เมื่อนาต้นทุน
ค่าแรงทางอ้อมมูลค่า 31,525 บาท จากตารางที่ 5.8 มาปั นส่ วนเข้าสู่ กิจกรรมตาม
เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ในข้างต้นจะสามารถแสดงต้นทุนค่าแรงทางอ้อมที่เกิ ดขึ้น
ในแต่ละกิจกรรมได้ดงั ตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุนแยก
ตามกิจกรรม
รายการ
ต้ นทุนรวม (บาท)
- กิจกรรมก่อนการผลิต
15,762.5
- กิจกรรมการผลิต
- กิจกรรมดูแลหลังการขาย
15,762.5
รวมต้ นทุน
31,525
1.3.2) ค่ าใช้ จ่ายเดินทางและยานพาหนะ
บริ ษทั ฯ ได้มีขอ้ กาหนดในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะโดยในการ
เดินทางออกเดินทางไปพบลูกค้ามีช่วงระยะทางในการเบิกดังนี้
1.ช่วง 0 กม. ถึง 50 กม. สามารถเบิกได้ 200 บาท/ครั้ง
2.ช่วง 51 กม. ขึ้นไป สามารถเบิกได้ 400 บาท/ครั้ง
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ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดทาใบบันทึกการเดินทางมาเป็ นเอกสารในการตั้งเบิกเพื่อใช้
เป็ นหลักฐานในการเดิ นทางออกไปปฏิ บตั ิงานด้านนอก โดยค่าใช้จ่ายเดิ นทาง
และยานพาหนะจะใช้เกณฑ์ก ารปั นส่ วนตามที่ เกิ ดขึ้นจริ ง ซึ่ งข้อมูลที่ เก็บได้ใน
เดือนที่มีการผลิตโครงการA และโครงการB สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.10
ตารางที่ 5.10 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดค่ าใช้ จ่ายเดินทางและยานพาหนะ
รายการ

เกิดขึน้ ในกิจกรรม

- ค่าน้ ามันจากการออกไปพบลูกค้างานครั้งที่1
- ค่าน้ ามันจากการออกไปพบลูกค้างานครั้งที2
- ค่าน้ ามันจากการออกไปส่งงานครั้งที่1
- ค่าน้ ามันจากการออกไปส่งงานครั้งที่2
รวมต้ นทุน “ค่ าใช้ จ่ายเดินทางและยานพาหนะ”

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย
กิจกรรมดูแลหลังการขาย

ต้ นทุนทีเ่ กิดขึน้
(บาท)
400
400
400
200
1,400

จากตารางที่ 5.10 พบว่าต้นทุนทางอ้อมของ “ค่าใช้จ่ายเดิ นทางและยานพาหนะ”
ที่เกิ ดขึ้ นในกิ จกรรมก่ อนการผลิ ต 800 บาท และกิ จกรรมดูแลหลังการขาย 600
บาท
1.3.3) ค่ าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม
ค่าสาธารณู ปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒ นาโปรแกรมที่ เกิ ดขึ้ น เกิ ดจากการ
ทางานในกิจกรรมต่างๆตามที่ได้แยกไว้โดยใช้เกณฑ์ปันส่ วนตามชัว่ โมงที่เกิดขึ้น
จริ ง ซึ่ งในเดื อ นที่ ผ่า นมาแต่ ล ะกิ จ กรรมมี ก ารใช้ส านั ก งานในการท างาน ซึ่ ง
สามารถแสดงจานวนชั่วโมงการท างานภายในส านัก งานที่ เก็ บ จากข้อมู ล ใน
“เอกสารสรุ ปเวลาในการผลิตโครงการ” ที่ได้มาจากผูด้ ูแลและควบคุมโครงการ
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรมได้ดงั ตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.11 : แสดงข้ อมูลสมมติรายละเอียดค่ าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม
รายการ
- กิจกรรมก่อนการผลิต
- กิจกรรมการผลิต
- กิจกรรมดูแลหลังการขาย
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาทีใ่ ช้ ใน
สานักงาน
(ชม.)
7
456
25
488
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วิธีคานวณเพือ่ หา
ต้ นทุนของแต่ ละ
กิจกรรม
(7 * 3,500) / 488
(456 * 3,500) / 488
(25 * 3,500) / 488

ค่ าสาธารณูปโภค
และการสื่อสาร
(บาท)
50
3,284
166
3,500

จากตารางที่ 5.11 พบว่าค่าสาธารณู ปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม
ในกิ จกรรมก่ อ นการผลิ ต มี มู ล ค่ า 50 บาท กิ จกรรมการผลิ ต 3,284 บาท และ
กิจกรรมดูแลหลังการขาย 166 บาท
เมื่อนาข้อมูลการปั นส่ วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดมากระจายเข้าสู่
ศู น ย์กิ จกรรมทั้ง 3 ศู น ย์ เพื่ อหาต้น ทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น ของแต่ ล ะกิ จกรรม โดยน าข้อมู ล
ต้นทุ น เงินเดื อนพนัก งานแผนกสนับสนุ น จากตารางที่ 5.9 ค่าใช้จ่ายเดิ นทางและ
ยานพาหนะจากตารางที่ 5.10 และค่าใช้จ่ายสาธารณู ปโภคและการสื่ อสารจากตาราง
ที่ 5.11 มากระจายลงสู่ ศุนย์กิจกรรมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามแต่ละหัวข้อที่กล่าวมา
ข้างต้นจะได้ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 5.12
ตารางที่ 5.12 : แสดงข้ อมูลสมมติตารางจาแนกต้ นทุนการใช้ ทรัพยากรเข้ าศู นย์ กจิ กรรม
รายการ
เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุน
(ตารางที่ 5.10)
ค่ าใช้จ่ายเดิ น ทางและยานพาหนะ
(ตารางที่ 5.11)
ค่ า ใช้จ่ ายสาธารณู ป โภคและการ
สื่ อสาร (ตารางที่ 5.12)
รวมต้ นทุนกิจกรรมหลังการปัน
ส่ วน

เกณฑ์ในการ
ปันส่ วน
ประมาณการ
ตามที่เกิดขึ้น
จริ ง
ชัว่ โมงที่
เกิดขึ้นจริ ง

ต้นทุน กิจกรรมก่อนการ
รวม
ผลิต
15,762.5
31,525

กิจกรรมการ
ผลิต
-

กิจกรรมดูแล
หลังการขาย
15,762.5

1,400

800

-

600

3,500

50

3,284

166

36,425

16,612.5

3,284

16,528.5

จากตารางที่ 5.12 เมื่ อนาต้นทุ นค่าใช้จ่ายในการผลิ ตกระจายเข้าสู่ ศูนย์กิจกรรม
ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดพบว่ามีค่าใช้จ่ายใน “กิจกรรมก่อนการผลิต” จานวน
16,612.5 บาท “กิ จกรรมการผลิ ต” จานวน 3,284 บาท และ “กิ จกรรมดูแลหลัง
การขาย” จานวน 16,528.5 บาท
ขั้นที่ 4 การกาหนดตัวผลักดันกิจกรรมและคานวณต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วย
ก าหนดตัวผลัก ดัน กิ จกรรมตามระดับ กิ จกรรมที่ ก าหนดไว้เพื่ อ น ามาค านวณ
ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย โดยในโครงการA และโครงการB นั้นมีจานวนครั้งหรื อ
ชัว่ โมงตามกิจกรรมที่ไม่เท่ากัน ซึ่ งจากการเก็บข้อมูลที่ได้จาก “เอกสารสรุ ปเวลา
ในการผลิ ตโครงการ” ที่ จดั ทาโดยผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการในเดื อนที่ผ่านมา
สามารถแสดงรายละเอียดการใช้กิจกรรมของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นได้ดงั นี้
75

1) กิจกรรมก่อนการผลิต
-โครงการA
3 ครั้ง
-โครงการB
4 ครั้ง
2) กิจกรรมการผลิต
-โครงการA
460 ชม.
-โครงการB
424 ชม.
3) กิจกรรมดูแลหลังการขาย
-โครงการA
10 ชม.
-โครงการB
15 ชม.
ซึ่ งเมื่ อนาข้อมู ลจานวนกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น ตามแต่ ล ะศู นย์กิ จกรรมและต้นทุ น ที่
กระจายตามศู น ย์กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น จากตารางที่ 5.12 มาค านวณเพื่ อหาต้น ทุ น
กิจกรรมต่อหน่วยจะได้ผลออกมาดังตารางที่ 5.13
ตารางที่ 5.13 : แสดงการคานวณต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วยจากข้ อมูลสมมติ
ศุนย์ กจิ กรรม

กิจกรรมก่อนการ
ผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลัง
การขาย

ลักษณะของตัว
ตัวผลักดันกิจกรรม
ผลักดัน
โครงการ โครงการ
รวม
กิจกรรม
A
B

ต้ นทุนกิจกรรม
(บาท)
(ตารางที่ 5.13)

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อ
หน่ วย (บาท)

จานวนครั้ง

3

4

7

16,612.5

2,373.21 บาท/ครั้ง

ชัว่ โมงการ
ทางาน(ชม.)
ชัว่ โมงการ
ทางาน(ชม.)

460

424

884

3,284

3.71 บาท/ชม.

10

15

25

16,528.5

661.14 บาท/ชม.

ต้ นทุนกิจกรรมรวม

36,425
จากตารางที่ 5.13 สามารถสรุ ปต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
A และโครงการB โดยการนาตัวผลักดันของแต่ละกิจกรรมคูณกับต้นทุนกิจกรรม
ต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ โดยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.14
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ตารางที่ 5.14 : แสดงข้ อมูลสมมติสรุ ปต้ นทุนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ภายในโครงการ
ศุนย์กจิ กรรม

กิจกรรมก่อนการ
ผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลัง
การขาย
รวมต้ นทุนกิจกรรม

ต้ นทุนกิจกรรม
ต่ อหน่ วย (บาท)
(ตารางที่ 5.14)
2,373.21 บาท/
ครั้ง
3.71 บาท/ชม.
661.14 บาท/ชม.

โครงการA
ตัวผลักดัน ต้ นทุนกิจกรรม
กิจกรรม
(บาท)
7,119
3
1,708.5
6,611.5

256
10

15,439

โครงการB
ตัวผลักดัน ต้ นทุนกิจกรรม
กิจกรรม
(บาท)
9,493.5
4

ต้ นทุนกิจกรรม
รวม (บาท)
(ตารางที่ 5.13)
16,612.5

1,575.5
9,917

3,284
16,528.5

20,986

36,425

200
15

จากตารางที่ 5.14 พบว่าต้นทุ นกิ จกรรมรวมของทั้ง 2 โครงการมี มูลค่า 36,425
บาท โดยเป็ นของโครงการA 15,439 บาท และโครงการB 20,986 บาท
ขั้นที่ 5 การคานวณต้ นทุนกิจกรรมเข้ าสิ่ งทีจ่ ะคิดต้ นทุน
หลังจากได้ตน้ ทุนต่อหน่วยเรี ยบร้อยแล้ว จึงทาการคานวณต้นทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยเข้าสู่ โครงการแต่ละโครงการโดยกระจายต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตาม
จานวนครั้งหรื อชัว่ โมงของแต่ละกิจกรรมโดยอ้างอิงจากตารางที่ 5.15 สามารถ
สรุ ปต้นทุนของแต่ละโครงการได้ดงั ตารางที่ 5.15
ตารางที่ 5.15 : แสดงข้ อมูลสมมติสรุ ปต้ นทุนการผลิตภายใต้ ระบบต้ นทุนกิจกรรม
รายการต้นทุนการผลิต
โครงการA
โครงการB
รวม
รวม
ต้ นทุนการผลิต:
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง (ตารางที่ 5.7)
42,162.5
38,837.5
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดตามศูนย์กิจกรรม:
7,119
9,493.5
1.กิจกรรมก่อนการผลิต (ตารางที่ 5.14)
1,708.5
1,575.5
2.กิจกรรมการผลิต (ตารางที่ 5.14)
6,611.5
9,917
3.กิจกรรมดูแลหลังการขาย (ตารางที่ 5.14)
15,439
20,986
รวมต้นทุนกิจกรรม
รวมต้นทุนการผลิต
57,601.5
59,823.5
รวมต้นทุนการผลิตทั้ง 2 โครงการ
117,425
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จากตารางที่ 5.15 แสดงให้เห็ นถึ งรายการต้นทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการผลิ ตโครงการ
ภายใต้ระบบกิ จกรรม โดยข้อมูลต้นทุนที่เกิ ดขึ้นและแสดงให้เห็นทั้งหมดนั้นดึ ง
มาเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากบัญชีแยกประเภท
ซึ่ งต้นทุนทั้งหมดในการผลิตโครงการA และโครงการB มีมูลค่าทั้งสิ้ น 117,425
บาท โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยแท้จริ งของโครงการA มีมูลค่าเท่ากับ 57,601.5 บาท
และในโครงการB มีมูลค่าเท่ากับ 59,823.5 บาท
จะเห็นได้วา่ เมื่อทาการกระจายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตเข้าไปในโครงการจะ
ทาให้ทราบถึ งต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งของโครงการนั้นๆ ซึ่ งต้นทุ นที่ กระจายเข้าสู่
โครงการจะอ้างอิ งตามศู นย์กิจกรรมที่ เกิ ดขึ้ น ทาให้ตน้ ทุ นในโครงการจะมาก
หรื อ น้ อ ยก็ จ ะขึ้ น อยู่ก ับ การใช้ ง านกิ จ กรรมในโครงการ หากเกิ ด การใช้งาน
กิ จกรรมมากก็จะมี ตน้ ทุ นที่ ม ากตามไปด้วย ดังนั้นด้วยข้อมูล ที่ ท าการคานวณ
ออกมาได้น้ ี สามารถนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์กบั กิ จการได้หลายอย่างไม่ว่าจะ
เป็ นการนาไปใช้เพื่อตัดสิ นใจในการกาหนดราคาขาย หรื อนาไปใช้เพื่อบริ หาร
ต้นทุนเป็ นต้น
2) การคิดต้ นทุนรู ปแบบสร้ างผลิตภัณฑ์ เองและออกจาหน่ าย (Product)
การคิดต้นทุนในในรู ปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์เองและออกจาหน่ายนั้น มีวิธีการคิดต้นทุน
ที่คล้ายกับการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource) แต่จะมีส่วนที่เป็ น
ต้นทุนที่อยู่นอกเหนื อจากการผลิต นั้นคือต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการแผนแนวทางในการขาย
โปรแกรม เช่ น การโฆษณาสิ นค้า การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย ค่าดาเนิ นงานในเรื่ อง
ต่างๆ เป็ นต้น โดยจะเรี ยกต้นทุนในส่ วนนี้ วา่ “ต้นทุนทางการตลาด” ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและพัฒนาโปรแกรม จึงทาให้ไม่สามารถนาไปคิดต้นทุนร่ วมกับการพัฒนาโปรแกรม
ได้ โดยในวิธีคิ ดต้นทุนจะใช้ตน้ ทุนตามที่ เกิ ดขึ้นจริ งของแต่ละส่ วนงานที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น ค่า
โฆษณาผ่านสื่ อวิทยุมูลค่า 20,000 บาท ก็จะนามูลค่า 20,000 บาท ที่เกิดขึ้นมาคิดเป็ นต้นทุน
เต็มจานวน
เมื่อทราบถึงต้นทุนทางการตลาดที่เกิดขึ้นของโครงการทั้งหมดแล้วให้นามารวมกับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตตามวิธีคิดด้วยระบบต้นทุนกิจกรรมที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 5.2.1 ก็
จะได้ตน้ ทุนที่แท้จริ งของโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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5.2.2 การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลต้ นทุนในการกาหนดราคาขาย
ในการคิดคานวณราคาเราสามารถนาข้อมูลการคิดต้นทุ นที่ได้มาจากการคานวณด้วยระบบ
ต้นทุนกิจกรรมมาเป็ นพื้นฐานที่ใช้ในการคานวณ ซึ่ งการคิดราคาของบริ ษทั จะมีรูปแบบในการ
คิดราคาอยู่ 2 แบบดังนี้
1.โครงการรู ปแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้ องการของลูกค้ า (Outsource)
2.โครงการรู ปแบบสร้ างผลิตภัณฑ์ เองและออกจาหน่ าย (Product)
โดยรายละเอียดในแต่ละรู ปแบบสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1) โครงการรู ปแบบพัฒนาโปรแกรมตามความต้ องการของลูกค้ า(Outsource)
ในการกาหนดราคาจะใช้วิธีการ “กาหนดราคาตามิธีฐานต้นทุน” โดยจะมีการใช้ขอ้ มูล
ต้นทุนที่คานวณได้จากการคานวณผ่านระบบต้นทุนกิจกรรมข้างต้นมาเป็ นฐานแล้วทา
การบวกเพิ่ ม ก าไรที่ ต้อ งการเข้าไป แต่ ว่า ในการท างานจริ ง ย่อ มมี ต้น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ที่
นอกเหนื อจากที่ได้ประมาณการไว้ตอนต้น ซึ่ งปั จจัยต่างๆที่จะทาให้เกิดต้นทุนส่ วนเพิ่ม
มีดงั นี้
- ระยะเวลาที่ควบคุมไม่ได้จากการประสานงานจากลูกค้า
- ความผิดพลาดจากการประมาณการระยะเวลาในการทางาน
- ปัจจัยในการดูแลทางด้านฮาร์ดแวร์ และ อื่นๆ
ปั จจัยที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยให้เราสามารถคานวณราคาได้ดีมากขึ้น ส่ วนปั จจัยที่ใช้ช่วยใน
การคิดกาไรให้กบั โครงการที่เกิดขึ้นนั้นจะใช้ปัจจัยในเรื่ องของ ความคุม้ ค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับจากการลงทุนในการใช้งานโปรแกรม โดยอาจประเมินจากขนาดของธุ รกิจของ
ลูกค้า โดยเปรี ยบเทียบจากยอดขายและจานวนสาขา ฯลฯ
ซึ่ งในส่ วนนี้บริ ษทั โปรแกรม จากัดได้ทาการนาปั จจัยต่างๆเหล่านี้มาแสดงเพิ่มเติมใน
การคานวณโดยระบุเป็ นขั้นตอนต่างๆได้ดงั นี้
ขั้นที่ 1 นาต้นทุนที่ได้จากการคานวณทั้งหมดมารวมกัน โดยสมมติให้ในเดือนต่อมาทาง
บริ ษทั ได้ทาการจัดทาโครงการX ขึ้น ซึ่ งทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่ มทาการรับผลิตโครงการX ทาง
บริ ษ ัท มี ค วามต้อ งการที่ จ ะน าข้อ มู ล ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ นจากการผลิ ต โครงการA และ
โครงการB ในเดือนที่แล้วมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ จึงได้เริ่ มทาการปฏิ บตั ิสาหรับการนา
ข้อมูลต้นทุนมาใช้งาน
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โดยจากการคานวณต้นทุนกิจกรรมที่ผา่ นมาจนได้ตน้ ทุนกิจกรรมต่อหน่วยจากตารางที่
5.14 จะสามารถนาข้อมูลที่ได้มาประมาณการต้นทุ นที่จะเกิ ดขึ้นในแต่ละกิ จกรรมโดย
การปั ดเศษขึ้นเพื่อให้ตวั เลขอยูใ่ นหน่ วยจานวนเต็ม เพื่อใช้ช่วยในการคานวณราคาขาย
ในโครงการต่อไปโดยสามารถแสดงต้นทุนประมาณการในแต่ละกิจกรรมได้ดงั ตารางที่
5.16
ตารางที่ 5.16 : แสดงข้ อมูลสมมติประมาณการต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วย
ต้ นทุนกิจกรรมต่ อ
หน่ วย (บาท)

ศุนย์ กจิ กรรม
กิจกรรมก่อนการผลิต

ประมาณการต้ นทุน
กิจกรรมต่อหน่ วย
(บาท)

2,373.21
3.71
661.14

กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย

2,400
4
700

จากตารางที่ 5.16 แสดงให้เห็ นว่าต้นทุ นกิ จกรรมต่อหน่ วยเดิ มที่ เกิ ดขึ้นนั้นตัวเลขเป็ น
หน่วยย่อยไม่ใช่จานวนเต็มทาให้ยากในการนาไปใช้งานสาหรับการประมาณการต้นทุน
ดัง นั้ น จึ ง ท าการปั ด เศษและหน่ ว ยของตัว เลขให้ เป็ นจ านวนเต็ ม เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การ
นาไปใช้งาน โดยต้นทุ น ประมาณการของกิ จกรรมต่ อหน่ วยของ “กิ จกรรมก่ อนการ
ผลิต” มีมูลค่า 2,400 บาท “กิ จกรรมการผลิ ต” มีมูลค่า 4 บาท และ “กิ จกรรมดูแลหลัง
การขาย” มีมูลค่า 700 บาท
สมมติให้บริ ษทั ได้ทาการรับจัดทาโครงการX โดยได้มีการประมาณการจานวนกิจกรรม
ที่จะเกิดขึ้นโดยแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.17
ตารางที่ 5.17 : แสดงข้ อมูลสมมติประมาณการกิจกรรมทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการจัดทาโครงการ
ศุนย์ กจิ กรรม

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย
ต้ นทุนกิจกรรมรวม

ลักษณะของตัวผลักดัน
กิจกรรม

จานวนครั้ง
ชัว่ โมงการทางาน(ชม.)
ชัว่ โมงการทางาน(ชม.)
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ตัวผลักดัน
กิจกรรม

ประมาณการ
ต้ นทุนกิจกรรมต่ อ
หน่ วย (บาท)
(ตารางที่ 5.16)
2,400
4
4
246
700
20

ต้ นทุน
ค่ าใช้ จ่ายใน
การผลิต
(บาท)
9,600
984
14,000
24,584

จากตารางที่ 5.17 พบว่าประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิมรวมที่เกิ ดขึ้นทั้งสิ้ นใน
การผลิตโครงการX มีมูลค่า 24,584 บาท โดยประกอบไปด้วย “กิจกรรมก่อนการผลิต”
จานวน 9,600 บาท “กิ จกรรมการผลิ ต” จานวน 984 บาท และ “กิ จกรรมดู แลหลังการ
ขาย” จานวน 14,000 บาท
นอกจากนี้ มีการประมาณการใช้จานวนชัว่ โมงค่าแรงทางตรงในการทางานโดยอ้างอิง
จากเอกสารแผนการทางาน (Project Plan) ที่ผดู้ ูแลและควบคุมโครงการได้จดั ทาไว้ซ่ ึ ง
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.18
ตารางที่ 5.18 : แสดงข้ อมูลสมมติประมาณการค่ าแรงทางตรงทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการจัดทาโครงการ
ตาแหน่ ง

นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior Developer)
นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)
นักทดสอบระบบ(Tester)
นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic Designer)
รวม

(1) ต้ นทุนค่ าแรง
ต่ อชั่วโมง

(2) โครงการX
(ชม.)

(1)*(3) ต้ นทุน
ค่าแรงทางตรง
(บาท)

125
125
93.75
81.25
81.25

11
21
140
30
44
246

1,375
2,625
13,125
2,437.5
3,575
23,137.5

จากตารางที่ 5.18 แสดงให้ เห็ น ว่า ประมาณการต้น ทุ น ค่ า แรงทางตรงในการผลิ ต
โครงการX นั้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 23,137.5 บาท ใช้เวลาในการผลิตโครงการX ทั้งสิ้ น
246 ชัว่ โมง โดยทั้งนี้สามารถสรุ ปต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการX ได้ดงั
ตารางที่ 5.19
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ตารางที่ 5.19 : แสดงข้ อมูลสมมติสรุ ปประมาณการต้ นทุนการผลิตภายใต้ ระบบต้ นทุนกิจกรรม
โครงการX
รายการต้ นทุนการผลิต
รวม
ต้ นทุนการผลิต:
วัตถุดิบทางตรง
ค่าแรงทางตรง (ตารางที่ 5.18)
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดตามศูนย์กิจกรรม:
1.กิจกรรมการเตรี ยมตัวก่อนการผลิต (ตารางที่ 5.17)
2.กิจกรรมการผลิตและพัฒนาโปรแกรม (ตารางที่ 5.17)
3.กิจกรรมการดูแลหลังการขาย (ตารางที่ 5.17)
รวมต้นทุนกิจกรรม
รวมต้นทุนการผลิต

23,137.5
9,600
984
14,000
24,584
47,721.5

จากตารางที่ 5.19 พบว่าประมาณการต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้นทั้งหมดในการผลิ ตโครงการX มี
มูลค่าเท่ากับ 47,721.5 บาท โดยเกิ ดจาก “ค่าแรงทางตรง” จานวน 23,137.5 บาท และ
“ค่าใช้จ่ายในการผลิต” จานวน 24,584 บาท
ขั้นที่ 2 นาต้นทุนที่รวมมาได้จากการคานวณทั้งหมดมาบวกต้นทุนค่าความคลาดเคลื่อน
จากปั จจัยในการทางานทั้งภายนอกและภายในตามความเหมาะสมเช่ น ความล่าช้าจาก
การรอชิ้นงานบางส่ วนที่ตอ้ งได้จากทางลูกค้า เป็ นต้น ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ได้กาหนด
ไว้ที่ ร้อยละ 20 (ใช้ปัจจัยที่ทาให้เกิดต้นทุนส่ วนเพิ่มมาช่วยในการคิด)
ขั้นที่ 3 นาต้นทุ นที่ รวมค่าความคลาดเคลื่ อนจากปั จจัยต่างๆแล้วมา บวกกาไร โดยใช้
ข้อมูลปั จจัยที่ใช้ช่วยในการคิดกาไร มาช่วยในการประมาณมูลค่าของกาไรที่บวกเพิ่มเข้า
ไป ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ได้กาหนดไว้ที่ ร้ อยละ 50 ของต้นทุ นทั้งหมดหลังจากรวม
ต้นทุนค่าความคลาดเคลื่อนเข้าแล้ว
เมื่อนาข้อมูลประมาณการต้นทุนของโครงการX ที่ได้ทาการคานวณไว้ในตารางที่ 5.19
และเพิ่มเติมต้นทุนสมมติอื่นๆเข้าไปเพื่อประกอบการคานวณมาดาเนิ นการตามขั้นตอน
เพื่อคานวณราคาขายของโครงการX โดยสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 5.20
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ตารางที่ 5.20 : แสดงการคานวณราคาจากข้ อมูลสมมติเพือ่ ยืน่ เสนอลูกค้ าตามเงื่อนไขส่ วนเพิม่
รายการ
มูลค่ า (บาท)
ต้นทุนจากการผลิต
(ขั้นที่ 1) รวม ต้ นทุนขั้นต้ นก่ อนบวกความคลาดเคลือ่ น
(ขั้นที่ 2) บวก ต้นทุนความล่าช้า(ทั้งจากทางฝั่งลูกค้าและฝั่งผูผ้ ลิตเอง) 20%
รวม ต้ นทุนทั้งหมดก่ อนบวกกาไร
(ขั้นที่ 3) บวก กาไรที่ตอ้ งการ 50%
สรุ ป ราคาที่ควรจะยืน่ เสนอลูกค้ า

47,721.5
47,721.5
9,544.3
57,265.8
28,632.9
85,898.7

จากตารางที่ 5.20 สรุ ป แล้วในโครงการนี้ ท างบริ ษทั คานวณราคาออกมาได้ 85,898.7
บาท ซึ่ งในการยื่นเสนอต่อลู กค้าทางบริ ษทั ได้ทาการปั ดเศษของตัวเลขออก จึงได้ยื่น
เสนอให้กบั ทางลูกค้าด้วยราคา 90,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั โปรแกรมจากัดจะไม่ยื่นเสนอ
ราคาให้ลูก ค้าต่ ากว่าราคา 58,000 บาท เนื่ องจากต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นหลังจากบวกต้น ทุ น
ความล่ าช้าของโครงการนี้ อยู่ที่ 57,265.8 บาท หากบริ ษ ทั กาหนดราคาต่ ากว่าราคานี้
อาจจะทาให้การทางานในโครงการนี้ขาดทุนได้
2) โครงการรู ปแบบสร้ างผลิตภัณฑ์ เองและออกจาหน่ าย (Product)
จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าผูป้ ระกอบการมีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการ
“ขายลิ ข สิ ท ธิ์ ผ่ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยออนไลน์ (Apple Store หรื อ Google Play
Store)” ซึ่ งในการขายผ่านรู ปแบบนี้ ทางผูป้ ระกอบการจะต้องมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการ
ขอใช้บริ การเพื่อนาซอฟต์แวร์ เข้าไปขายโดยจะต้องเสี ยค่าบริ การเป็ นรายปี ตามอัตราที่
กาหนดของผูใ้ ห้บริ การแต่ละราย
ทั้งนี้ ในการคิ ดราคาของโครงการที่ เกิ ดขึ้ นในรู ป แบบการสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์เองนั้นจะมี
พื้นฐานที่แตกต่างจากรู ปแบบของการพัฒนาโปรแกรมให้กบั ลูกค้า โดยในการตั้งราคา
จะใช้ วิ ธี “การก าหนดราคาโดยใช้ ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ” ซึ่ งจะเป็ นวิ ธี ที่ ดู
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความสามารถที่จะจาหน่ าย เข้ามา
ช่วยในการกาหนดเงื่อนไขการเพิ่มลดราคา และใช้วิธี “การกาหนดราคาตามวิธีฐานการ
แข่งขัน” ในการกาหนดขอบเขตของราคา เนื่ องจากการการขายผลิ ตภัณฑ์ผ่านทางช่ อง
ทางการจัดจาหน่ายออนไลน์(Apple Store หรื อ Google Play Store) นั้นจะเป็ นการขายที่
ต้อ งเน้ น ปริ ม าณในการขายและต้อ งกระจายไปสู่ ผูบ้ ริ โ ภคในวงกว้า ง อี ก ทั้ง ผูผ้ ลิ ต
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ซอฟต์แวร์ รายอื่นๆสามารถนาซอฟต์แวร์ ของตนเข้ามาขายผ่านช่องทางนี้ ได้เหมือนกัน
ทาให้การแข่งขันของผูผ้ ลิ ตจึงสู งตามไปด้วย ดังนั้นความต้องการในตัวซอฟต์แวร์ ของ
ผูบ้ ริ โภคจึ ง และราคาจากฐานการตลาดจึง มี ค วามส าคัญ ในการก าหนดราคา ทั้งนี้ ถ้า
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการสิ นค้าสู งก็จะสามารถตั้งราคาให้สูงขึ้นได้ แต่ขอบเขตของราคา
จะต้องไม่หนีจากราคาฐานการตลาดมาก หากราคาที่ต้ งั ไว้สูงกว่าราคาฐานการตลาดมาก
เกินไปจะทาให้ผบู ้ ริ โภคอาจจะไม่ให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้
5.2.3 การบริหารต้ นทุนเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานภายในกิจการ
จากข้อมูลต้นทุนที่คานวณมาได้ผา่ นการคานวณในรู ปแบบ “ต้นทุนกิจกรรม” ทาให้ทราบได้วา่
ในโครงการที่เกิ ดขึ้นมีกิจกรรมอะไร และต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ละกิ จกรรมมี มากน้อยขนาด
ไหน ทั้งนี้ เราสามารถนาข้อมู ลต้นทุ นที่ ได้มาใช้ในการบริ หารต้นทุ นเพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพ
วัดผลการดาเนินงานของโครงการ และลดต้นทุนของกิจการจากการดาเนิ นงาน เพื่อให้กิจการมี
ผลประกอบการที่ดียงิ่ ๆขึ้นไป โดยในการบริ หารต้นทุนกิจกรรม
ในการบริ หารต้นทุนกิจการนั้นยังมีอีกหลายวิธีให้สามารถปรับใช้เพื่อพัฒนาธุ รกิจและควบคุม
ต้นทุ นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผศู ้ ึ กษาได้ทาการยกตัวอย่างในการใช้เครื่ องมื อในการบริ หาร
ต้น ทุ น ที่ คิ ดว่าเหมาะสมที่ สุ ด กับ ธุ รกิ จพัฒ นาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชี ย งใหม่ เพื่ อให้ ไ ว้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิในการดาเนินกิจการ ในอนาคตอาจจะมีเครื่ องมือหรื อวิธีการที่เหมาะสม
กับธุ รกิจมากกว่าที่ผศู ้ ึกษาได้เสนอมาให้ จึงหวังว่าในโอกาสต่อไปผูศ้ ึกษาจะได้มีโอกาสในการ
นาเสนอข้อมูลที่เป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้นไปกว่านี้
เนื่ องจากบริ ษ ทั มี ก ารประยุก ต์ใช้ต้น ทุ น กิ จกรรมในการบริ ห ารกิ จกรรมต่ างๆเพื่ อประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของแต่ละศูนย์กิจกรรมจึงได้มีการนาข้อมูลต้นทุนกิจกรรมที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์และวัดผลเพื่อหาแนวทางในการบริ หารจัดการต่อไป โดยทั้งนี้ ได้มีการแบ่งแยก
ออกเป็ นขั้นตอนต่างๆดังนี้
1) การวัดผลการปฏิบัติงานด้ วยต้ นทุนกิจกรรม
เมื่อคานวณต้น ทุ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นจริ งออกมาได้เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว เราสามารถนา
งบประมาณตามกิ จกรรมเป็ นเครื่ องมื อในการวัดผลการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานหรื อ
กิจการโดยรวม โดยเปรี ยบเทียบต้นทุนตามงบประมาณกับต้นทุนจริ ง รายงานนี้ จะแสดง
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จานวนผลต่างแยกตามกิจกรรมของหน่ วยงาน ซึ่ งในที่น้ ี จะทาการวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ในแต่ละศูนย์กิจกรรมของโครงการX ที่ได้ทาเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อมูลสมมติ รายละเอียดเกี่ ยวกับต้นทุ นกิ จกรรมและตัวผลักดันกิ จกรรมประมาณการ
ของโครงการX ที่ป ระมาณการโดยใช้ระบบต้นทุ น กิ จกรรม ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ พนักงาน
บัญชี ทาการเก็บ ไว้หลังจากที่ผลิ ตโครงการX เสร็ จเรี ยบร้ อย สามารถนามาแสดงและ
เปรี ยบเที ยบกัน โดยแสดงการเปรี ยบเที ยบต้นทุ นค่าแรงทางตรงในตารางที่ 5.21 และ
แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตในตารางที่ 5.22
ตารางที่ 5.21 : แสดงการเปรียบเทียบข้ อมูลสมมติค่าแรงทางตรงทีเ่ กิดขึน้ จริงในการจัดทาโครงการX
ตาแหน่ ง

ต้ นทุนค่าแรง
ต่ อชั่วโมง

จานวนชั่วโมงที่
ประมาณการไว้
(ชม.)
(ตารางที่ 5.19)

จานวน
ชั่วโมงที่
เกิดขึน้ จริง
(ชม.)

นักวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)

125

11

14

(-) 375 (U)

นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส(Senior Developer)

125

21

24

(-) 375 (U)

นักพัฒนาโปรแกรม(Developer)

93.75

140

180

(-) 3,750 (U)

นักทดสอบระบบ(Tester)

81.25

30

34

(-) 325 (U)

นักออกแบบกราฟฟิ ค(Graphic Designer)

81.25

44

46

(-) 162.5 (U)

246

298

(-) 4,987.5 (U)

รวม

ต้ นทุนค่าแรง
ทางตรงส่ วนต่ าง
ที่เกิดขึน้
(บาท)

* หมายเหตุ : F = ผลต่ างทีน่ ่ าพอใจ U = ผลต่ างทีไ่ ม่ น่าพอใจ
จากตารางที่ 5.21 เมื่ อ น าต้ น ทุ น ค่ า แรงทางตรงที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งของโครงการXมา
เปรี ยบเที ยบกับ ประมาณการต้น ทุ น ค่ าแรงทางตรงในการผลิ ตโครงการX พบว่าเกิ ด
ต้น ทุ น ส่ ว นเกิ น จากที่ ไ ด้ป ระมาณไว้ 4,987.5 บาท ซึ่ งสาเหตุ ที่ ท าให้ ต้น ทุ น ค่ า แรง
ทางตรงเกิ ดขึ้นเกิ นกว่าที่ ได้ประมาณการต้นทุ นค่าแรงทางตรงไว้เพราะว่าในการผลิ ต
จริ งเกิดการใช้ชวั่ โมงในการทางานมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้
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ตารางที่ 5.22 : แสดงการเปรียบเทียบข้ อมูลสมมติต้นทุนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงในการจัดทาโครงการX
ศุนย์ กจิ กรรม

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อ
หน่ วย (บาท)
(ตารางที่ 5.13)

ตัวผลักดันกิจกรรม
ทีป่ ระมาณการ
(ตารางที่ 5.17)

ตัวผลักดัน
กิจกรรมที่
เกิดขึน้ จริง

4
246
20

6
298
28

2,373.21 บาท/ครั้ง
3.71 บาท/ชม.
661.14 บาท/ชม.

ต้ นทุนกิจกรรมรวม
* หมายเหตุ : F = ผลต่ างทีน่ ่ าพอใจ U = ผลต่ างทีไ่ ม่ น่าพอใจ

ต้ นทุนกิจกรรม
ส่ วนต่ างทีเ่ กิดขึน้
(บาท)

(-) 4,746.42 (U)
(-) 192.92 (U)
(-) 5,289.12 (U)
(-) 10,228.46 (U)

จากตารางที่ 5.22 เมื่อนาต้นทุ นกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นจริ งของโครงการXมาเปรี ยบเทียบกับ
ประมาณการต้นทุนกิ จกรรมในการผลิตโครงการX พบว่าเกิ ดต้นทุ นส่ วนเกิ นจากที่ ได้
ประมาณไว้ 10,228.46 บาท โดยในกิจกรรมก่อนการผลิตเกินมา 4,746.42 บาท กิจกรรม
การลิ ต เกิ น มา 192.92 บาท และกิ จ กรรมดู แ ลหลัง การขายเกิ น มา 5,289.12 บาท ซึ่ ง
สาเหตุที่ทาให้ตน้ ทุนกิจกรรมเกิดขึ้นเกินกว่าที่ได้ประมาณการไว้เป็ นเพราะจานวนครั้ง
และชัว่ โมงในการทางานที่เกิดขึ้นของแต่ละกิจกรรมมีมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้
จากผลที่เกิดขึ้นจะทาให้เราทราบว่ากิจกรรมไหนควรได้รับการปรับปรุ งเพื่อพัฒนาการ
บริ หารประสิ ทธิ ภาพเพื่อทาให้ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ ก่อนที่จะทาการปรับปรุ ง
หรื อแก้ไขประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมที่เกิดผลต่างไม่น่าพอใจนั้น ต้องมีการพิจารณาให้ดี
ก่อนว่าผลต่างที่ไม่น่าพอใจที่เกิ ดขึ้นในกิ จกรรมนั้นๆเกิ ดขึ้นจากสาเหตุใด เช่น เกิ ดจาก
การประมาณการต้ น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นผิ ด พลาดในต้ น หรื อ เกิ ด จากการบริ หาร
ประสิ ทธิ ภาพงานที่ไม่ดี หรื อเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เป็ นต้น
2) การลดต้ นทุนกิจกรรม
เมื่ อ ได้ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านของแต่ ล ะกิ จ กรรมในโครงการเรี ย บร้ อ ยแล้ว หากผลการ
ปฏิ บตั ิงานที่ออกมาพบว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งมากกว่าต้นทุนที่ได้ประมาณการไว้ส่งผล
ให้กิจการเกิดต้นทุนที่สูงเกินไป จึงทาให้เกิดการบริ หารต้นทุนเพื่อมุ่งหวังกาไรที่เพิ่มขึ้น
ของกิจการ ซึ่ งวิธีที่ง่ายที่สุดในการปฏิบตั ิคือการลดต้นทุนกิจกรรมลงให้ได้มากที่สุด ซึ่ ง
วิธีการในการลดต้นทุนกิจกรรมมีอยู่ 4 แนวทางต่อไปนี้
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1.การกาจัดกิจกรรม (Activity Elimination)
2.การคัดเลือกกิจกรรม (Activity Selection)
3.การลดกิจกรรม (Activity Reduction)
4.การใช้กิจกรรมร่ วมกัน (Activity Sharing)
ทั้งนี้ ในการนามาปรับใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และข้อมูลที่มีอยู่
ของบริ ษ ัท ณ ปั จจุ บ ัน อี ก ทั้งไม่ จาเป็ นว่าจะต้องใช้วิธี ก ารเดี ย วในการปฏิ บ ัติเพื่ อลด
ต้นทุ นกิ จกรรม กิ จการสามารถปรั บ ใช้และประยุกต์หลายๆวิธีเข้าด้วยกันได้ เพื่ อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับตัวกิจการเองได้มากที่สุด
จากตัวอย่างโครงการX ผลจากการวัดผลการปฏิบตั ิงานของโครงการX จากตารางที่ 5.22
ทาให้ทราบว่าต้นทุนกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นจริ งมากกว่าต้นทุนกิ จกรรมที่ได้ประมาณการไว้
จานวน 10,228.46 บาท
ทั้งนี้ เมื่ อวิเคราะห์ ถึงสาเหตุ ที่ทาให้ตน้ ทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจริ งจากการผลิ ตโครงการX พบว่า
สาเหตุที่ตน้ ทุนในการผลิตโครงการสู งกว่าที่ได้ประมาณการไว้เพราะมีการทางานในแต่
ละกิ จกรรมมากกว่าที่ ได้ประมาณในตอนแรกโดยสามารถเปรี ยบเที ยบได้ดงั ตารางที่
5.23
ตารางที่ 5.23 : แสดงข้ อมูลสมมติเปรียบเทียบตัวผลักดันกิจกรรมจากการประมาณการและทีเ่ กิดขึน้
จริงในการจัดทาโครงการX
ศุนย์ กจิ กรรม

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วย
(บาท)
(ตารางที่ 5.13)

ตัวผลักดันกิจกรรม ตัวผลักดันกิจกรรม ผลต่ างจากการ
ที่ประมาณการ
ปฏิบัติ
ทีเ่ กิดขึน้ จริง
(ตารางที่ 5.22)

2,373.21 บาท/ครั้ง

6
298
28

3.71 บาท/ชม.
661.14 บาท/ชม.

(ตารางที่ 5.17)

4
246
20

(-) 2
(-) 52
(-) 8

จากตารางที่ 5.23 พบว่าใน “กิจกรรมก่อนการผลิต” มีตวั ผลักดันเกินมา 2 ครั้ง “กิจกรรม
การผลิต” มีตวั ผลักดันเกินมา 52 ชัว่ โมง และ “กิจกรรมดูแลหลังการขาย” มีกิจกรรมเกิน
มา 8 ชัว่ โมง
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ทั้งนี้ แนวทางในการลดต้นทุนในน้อยลงสามารถทาได้โดยใช้วิธีการ “การลดกิ จกรรม
(Activity Reduction)” เข้ามาช่ วย โดยในการปฏิ บตั ิตามวิธีการนี้ จะต้องทาการควบคุ ม
ปริ มาณที่เกิดขึ้นของตัวผลักดันในแต่ละกิจกรรมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ต้นทุ นที่ เกิ ดจากกิ จรรมในการผลิ ตโครงการX นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ กิจกรรมที่ ก่อให้เกิ ด
ต้นทุ นสู งที่ สุดก่ อน ซึ่ งจากตารางที่ 5.23 พบว่ากิ จกรรมที่ ก่อให้เกิ ดต้นทุ นสู งที่ สุดคื อ
“กิจกรรมก่อนการผลิต” โดยมีมูลค่าต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย 2,373.21 บาท กิจกรรมที่มี
ต้นทุ น รองลงมาคื อ “กิ จกรรมดู แลหลัง การขาย” มี มู ล ค่ าต่ อหน่ วย 661.14 บาท และ
กิจกรรมที่มีตน้ ทุนน้อยที่สุดคือ “กิจกรรมการผลิต” มูลค่าต่อหน่วย 3.71 บาท
สมมติ ให้ก่อนที่ จะเริ่ มมี การผลิ ตโครงการX ได้มีการปฏิ บตั ิ ในการลดต้นทุ นกิ จกรรม
โดยใช้วิธิ “การลดกิ จกรรม” ซึ่ งจากผลที่ได้จากการปฏิบตั ิสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่
5.24
ตารางที่ 5.24 : แสดงข้ อมูลสมมติตัวผลักดันและต้ นทุนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ หลังจากลดกิจกรรมจาก
การจัดทาโครงการX
ศุนย์ กจิ กรรม

ต้ นทุนกิจกรรมต่ อหน่ วย
(บาท)
(ตารางที่ 5.14)

กิจกรรมก่อนการผลิต
กิจกรรมการผลิต
กิจกรรมดูแลหลังการขาย

ตัวผลักดันกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จริง
(ตารางที่ 5.23)

2,373.21 บาท/ครั้ง

6
298
28

3.71 บาท/ชม.
661.14 บาท/ชม.

ต้ นทุนกิจกรรมส่ วนต่ างรวม

ตัวผลักดัน
กิจกรรม
หลังจากทา
การปรับลด

3
265
19

ต้ นทุนกิจกรรม
ส่ วนต่ างจาก
การปรับลด
(บาท)

(+) 7,119.63
(+) 122.43
(+) 5,950.26
(+) 13,192.32

จากตารางที่ 5.24 พบว่าหลังจากที่ ได้ทาการลดกิ จกรรมสามารถลดต้นทุ น กิ จกรรมที่
เกิ ดขึ้นลงได้โดยใน “กิ จกรรมก่อนการผลิ ต” ลดลง 7,119.63 บาท “กิ จกรรมการผลิ ต”
ลดลง 122.43 บาท และ “กิ จ กรรมดู แลหลังการขาย” ลดลง 5,950.26 บาท รวมแล้ว
สามารถลดต้นทุนกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ท้ งั สิ้ น 13,192.32 บาท
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยูภ่ ายใต้การ
ก ากับ ดู แลและให้ค าปรึ ก ษาของส านัก งานส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) โดย
สัมภาษณ์ตามสะดวกจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 กิจการ โดยเก็บข้อมูล 2 เรื่ องหลักคือ ข้อมูลด้านการ
ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป และข้อมูลด้านการนาข้อมูลต้นทุนไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดราคาสิ นค้า แล้วนา
ข้อมูล ที่ เก็บ ได้จากกลุ่ มตัวอย่างมาวิเคราะห์ และเรี ยบเรี ยงเพื่ อนาเสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการ
บริ หารต้นทุนซึ่งสามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึ กษาการบริ หารต้นทุนสาหรั บธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่สามารถสรุ ปผล
การศึกษาได้ดงั นี้
6.1.1 แนวทางการปรับปรุ งรู ปแบบโครงสร้ างขององค์ กรและลักษณะการดาเนินงาน
1) โครงสร้ างองค์ กร
จากการวิเคราะห์ โครงสร้ างของธุ รกิ จพัฒนาซอฟต์แวร์ พบว่าในโครงสร้างที่ปฏิ บตั ิกนั อยู่
ในมี แต่ แผนกที่ ท าหน้าที่ ผลิ ตอย่างเดี ย ว ไม่ มี แผนกที่ ดูแลด้านการจัดการภายในองค์ก ร
ดังนั้นผูศ้ ึ ก ษาจึงได้ท าการแนะนาให้เพิ่ ม “แผนกสนับสนุ น ” เพื่ อช่ วยในการจัดการดู แล
หน้ า ที่ ต่ า งๆที่ อ ยู่ น อกเหนื อ จากการผลิ ต โดยผู ้จ ัด การทั่ว ไป(GM) จะเป็ นหั ว หน้ า ที่
ควบคุมดูแลตาแหน่งอื่นๆโดยตรง ทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานมากขึ้นและยัง
เสริ มจุดแข็งให้กบั การปฏิบตั ิงานที่อยูน่ อกเหนือจากการผลิตได้อีกด้วย
ในส่ วนของ “แผนกพัฒนาโปรแกรม” ซึ่ งเป็ นแผนกที่ดูแลในด้านการผลิตแต่เดิมนั้นมีการ
วางตาแหน่ งหน้าที่ไว้ดีอยูแ่ ล้ว แต่ยงั ขาดในส่ วนของการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผลิ ต
ออกมา ทั้งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาเลยได้เพิ่ มตาแหน่ งนัก ทดสอบระบบ(Tester)โดยนัก ทดสอบระบบ
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(Tester) จะท างานภายใต้ก ารควบคุ มของ ผูด้ ูแลและควบคุ มโครงการ(Project Manager)
ตามโครงสร้างที่กาหนดไว้แบบเดิม
2) ด้ านการปฏิบัติงาน
ด้านรู ปแบบการปฏิ บตั ิงานสามารถแบ่งรู ปแบบการทางานออกเป็ น 2 รู ปแบบด้วยกันคื อ
“พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource)” และ “สร้างผลิตภัณฑ์เองและ
ออกจาหน่ าย (Product)” โดยจะมี ข้ นั ตอนการทางานที่คล้ายคลึ งกันจะแตกต่างกันแค่บาง
ขั้นตอน ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานตามแต่ละขั้นตอนนั้นพบว่าไม่มีการวางระบบเอกสารทางการ
บัญ ชี ไม่ มี ก ารเก็ บ เอกสารไว้เป็ นหมวดหมู่ จึ งท าให้ไม่ ส ามารถนาข้อมู ล ที่ เกิ ดขึ้ นมาใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ ทั้งนี้ จึงได้ทาการเพิ่มเติมทางด้านการจัดทาระบบแผนผังทางเดิน
เอกสารทั้งเอกสารทางด้านการเงิน และเอกสารทางด้านการผลิตตามแต่ละขั้นตอนที่เกิดขึ้น
ภายในบริ ษทั เพื่อแสดงให้เห็ นว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการจัดทาเอกสารในกระบวนการ
ใดบ้างและเอกสารแต่ละชนิ ดจะถูกส่ งต่อไปที่ไหนหรื อจัดเก็บในลักษณะใด โดยจัดทาทั้ง
ในรู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource) และรู ปแบบการ
สร้างผลิตภัณฑ์เองและออกจาหน่าย (Product)
3) ด้ านการจัดทาบัญชี
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มีการจัดทาบัญชี ตามมาตรฐานที่รับรองทัว่ ไป มีเพียงแค่การ
จัดท าบันทึ กรายรั บรายจ่ายที่ เกิ ดขึ้ นภายในกิ จการเท่านั้น ทาให้ไม่ สามารถนาข้อมู ลทาง
บัญชี ที่เกิ ดขึ้นภายนกิ จการมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร ดังนั้นในด้านการจัดทาบัญชี และ
รายงานทางการเงินจึงควรมีการจัดทาการบันทึกบัญชี โดยใช้เกณฑ์สิทธิ์ ตามหลักการบัญชี ที่
ยอมรับทัว่ ไป จัดทาสมุดบัญชี รายวัน และบัญชีแยกประเภท พร้อมทั้งจัดทารายงานทางการ
เงิน “งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบกาไรขาดทุ น” เพื่อให้งบการเงินของบริ ษทั มีความ
ถูกต้องและมีคุณภาพเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิงเศรษฐกิจ
6.1.2 แนวทางการบริหารต้ นทุนโครงการ
1) การคานวณต้ นทุนโครงการ
จากแนวปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างมีแค่การคิดค่าแรงทางตรงในการคานวณต้นทุนเพียงอย่าง
เดียว ซึ่ งทาให้ขอ้ มูลต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการผลิตโครงการไม่ครอบคลุมและถูกต้อง ดังนั้น
จึงได้มีการสร้างระบบในการเก็บข้อมูลที่จาเป็ นในการคานวณต้นทุน โดยใช้เอกสารสรุ ป
เวลาในการผลิตโครงการสาหรับเก็บข้อมูลชัว่ โมงการทางานที่เกิดขึ้น เพื่อนามาคานวณหา
ค่าแรงทางตรง จากนั้นนาค่าใช้จ่ายในการผลิตจากบัญชีแยกประเภทมากระจายเข้าโครงการ
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โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม โดยก่อนกระจายค่าใช้จ่ายต้องทาการกาหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในกิ จการ จากนั้น ท าการก าหนดตัวผลัก ดัน ทรั พ ยากรและคิ ด ต้น ทุ น ทรั พ ยากรเข้า
กิ จกรรม เมื่ อ คิ ด ต้น ทุ น เข้ากิ จกรรมเรี ย บร้ อยจะท าการก าหนดตัวผลัก ดัน กิ จกรรมและ
ค านวณต้น ทุ น กิ จ กรรมต่ อ หน่ ว ยเพื่ อ น ามาค านวณต้น ทุ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น ของแต่ ล ะ
โครงการที่ ผ ลิ ต ซึ่ งได้น าวิธี ก ารค านวณต้น ทุ น มาท าการประยุก ต์ ใ ช้ก ับ การท างานใน
รู ปแบบการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource) และรู ปแบบการสร้าง
ผลิตภัณฑ์เองและออกจาหน่าย (Product) โดยในการคานวณต้นทุนของการดาเนิ นงานทั้ง 2
รู ป แบบนั้น มี ค วามคล้า ยคลึ ง กัน จะแตกต่ างกัน ที่ กิ จกรรมบางกิ จกรรมที่ ป ฏิ บ ัติง านไม่
เหมือนกัน
2) การประยุกต์ ใช้ ข้อมูลต้ นทุนในการกาหนดราคาขาย
จากแนวปฏืบตั ืของกลุ่มตัวอย่างมีการกาหนดราคาหลายรู ปแบบซึ่ งพบว่าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอทาให้กิจการอาจประสบกับภาวะขาดทุนจากการดาเนิ นงานได้ ดังนั้นจึงได้แนะนา
ให้มี
วิธีการในการกาหนดราคาโดยนาข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมาเป็ นพื้นฐาน
ที่ใช้ในการคานวณ ซึ่งการคิดราคาจะมีรูปแบบในการคิดราคาอยู่ 2 แบบดังนี้
1) การดาเนิ นธุ รกิ จรู ปแบบ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลู กค้า(Outsource)
โดยวิธี ก าร “ก าหนดราคาตามวิธี ฐานต้น ทุ น ” ช่ วยในการก าหนดราคา ซึ่ งจะท าการ
ประมาณการต้นทุนที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการผลิ ตโครงการโดยนาข้อมูลต้นทุ นกิ จกรรมต่อ
หน่วยที่ได้มาช่วยในการประมาณการ จากนั้นนาต้นทุนที่ประมาณการไว้มาบวกต้นทุน
ความคลาดเคลื่อนจากปั จจัยภายในและภายนอกร้อยละ 20 ของต้นทุนประมาณการ และ
นาต้นทุนหลังจากบวกความคลาดเคลื่อนแล้วมาบวกกาไรจากการผลิตโครงการอีกร้อย
ละ 50
2) การดาเนิ นธุ รกิ จรู ปแบบ สร้ างผลิ ตภัณฑ์เองและออกจาหน่ าย (Product) ใช้วิธี “การ
กาหนดราคาโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ”โดยดูความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคและความสามารถที่ จะจาหน่ าย หากความต้องการสู งแต่ผผู ้ ลิตมีน้อยก็จะ
สามารถกาหนดราคาขายให้สูงได้ ใช้วิธี “การกาหนดราคาตามวิธีฐานการแข่งขัน” ใน
การกาหนดขอบเขตของราคา โดยใช้ร่วมกันเพื่ อกาหนดราคาที่ เหมาะสมให้กบั กลุ่ ม
ตลาดเป้ าหมาย
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3) การบริหารต้ นทุนการใช้ ทรัพยากรและต้ นทุนกิจกรรม
จากแนวปฏิ บ ัติข องกลุ่ ม ตัวอย่างไม่ มี การปฏิ บ ตั ิ ท างด้านการบริ ห ารต้น ทุ น ส่ งผลให้ไ ม่
สามารถควบคุ ม ต้น ทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น ภายในกิ จการได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้งนี้ จึ งให้ มี ก าร
ประยุกต์ใช้ตน้ ทุ นกิ จกรรมในการบริ หารกิ จกรรมต่างๆเพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของแต่ละศูนย์กิจกรรม โดยได้มีการนาข้อมูลต้นทุนกิจกรรมที่ได้มาทาการวิเคราะห์
และวัด ผลเพื่ อ หาแนวทางในการบริ ห ารจัด การต่ อ ไป ทั้ง นี้ ได้มี ก ารแบ่ ง แยกออกเป็ น
ขั้นตอนต่างๆดังนี้
1) การวัดผลการปฏิบตั ิงานด้วยต้นทุนกิจกรรม เพื่อหาว่าการปฏิบตั ิงานใน โครงการมี
ประสิ ทธิ ภาพมากน้อยขนาดไหน โดยนาข้อมูลต้นทุนที่ได้ประมาณการไว้ก่อนเริ่ มทา
การผลิ ต โครงการมาเปรี ย บเที ย บกับ ต้น ทุ น ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง จากการผลิ ต โครงการเพื่ อ
วิเคราะห์ ว่าเกิ ดต้นทุ นมากกว่าหรื อน้อยกว่าที่ ได้ประมาณการไว้ก่อนเริ่ มทาโครงการ
และต้นทุนส่ วนที่เพิ่มมานั้นเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนไหนและเกิดจากกิจกรรมใด
2) การลดต้นทุนกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและควบคุมต้นทุนที่มาก
เกิ น ไป โดยจะใช้วิธี ก ารลดกิ จกรรมซึ่ งมุ่ ง เน้น ไปที่ ก ารลดกิ จกรรมของกิ จกรรมที่ มี
ต้น ทุ น เกิ น กว่าที่ ค วรจะเป็ นเพื่ อท าให้ ต้น ทุ น ในกิ จกรรมนั้น ลดลงจนอยู่ใ นเกณฑ์ ที่
ยอมรับได้
6.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่ อง การบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชียงใหม่สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาในด้านการปรับปรุ งการจัดทาบัญชีภายในกิจการพบว่าแนวทางในการจัดทาข้อมูล
ทางบัญชี ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้น้ นั มีประโยชน์และสามารถนามาคานวณต้นทุนที่เกิ ดขึ้นใน
โครงการภายใต้ระบบต้นทุนกิ จกรรม ซึ่ งสามารถใช้ช่วยในการบริ หารต้นทุนกิจกรรมและลด
ต้นทุน โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทินมณี ไชยแสงคา (2554) เรื่ อง แนวทางการบริ หาร
ต้นทุนโดยการประยุกต์ใช้ตน้ ทุนกิจกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการธุ รกิจรถยนต์มือสองในอาเภอ
เมืองเชียงรายที่พบว่า การนาต้นทุนกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริ หารต้นทุนกิจกรรมเป็ นอีก
หนึ่งวิธีในการบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อทาให้ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นภายในกิจการลดลง
2. ผลการศึก ษาในด้านการนาข้อมูล ต้นทุ นมาประยุก ต์ใช้ในการตัดสิ นใจ พบว่าการนาข้อมู ล
ต้นทุนมาใช้ช่วยในการกาหนดราคาขายนั้นสามารถช่วยให้การกาหนดราคาขายสามารถทาได้
ง่ายและไม่เสี่ ยงต่อภาวะขาดทุ นจากการกาหนดราคาขาย ซึ่ งสอดคล้ องกับผลการศึ กษาของ
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พุทธรักษ์ จันทร์ศิริ (2546) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การบริ หารต้นทุนของธุ รกิจคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ที่พบว่า มีการนาข้อมูลที่ได้จากการคานวณต้นทุนมาช่วยเพื่อประโยชน์ในการกาหนดราคาขาย
และในการวางแผนการควบคุมการดาเนินงาน
3. ผลการศึกษาในด้านการบริ หารต้นทุ นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน พบว่าการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานด้วยต้นทุนกิจกรรมสามารถประเมินคุณภาพการทางานที่เกิดขึ้นของโครงการภายใน
กิจการได้ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถกาหนดและหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริ หารต้นทุนเพื่อ
ทาให้เกิ ดต้นทุนน้อยที่ สุด ซึ่ งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ วิรันยุพา ก๋ ากาศ (2554) เรื่ อง
การจัดทาข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริ หารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และผลิตชิ้นส่ วนในเขต
อุตสาหกรรมภาคเหนื อ จังหวัดล าพูน ที่ พ บว่าการจัดท าการวิเคราะห์ ผ ลต่ างระหว่างต้นทุ น
มาตรฐานกับต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งสามารถควบคุ มและช่ วยในการบริ หารงานโดยรวมในระดับ
มาก
6.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาเรื่ อง การบริ หารต้นทุนสาหรับธุ รกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดเชี ยงใหม่เกิดข้อค้นพบ
ดังนี้
1. โครงสร้างองค์กรขาดส่ วนงานที่ช่วยในการดูแลกิ จการภายในที่อยูน่ อกเหนื อจากการผลิตเช่ น
พนักงานบัญชี การเงิน พนักงานธุ รการ อี กทั้งพนักงานในหนึ่ งตาแหน่ งท าหลายหน้าที่ มาก
เกินไปจึงทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวมลดลง
2. ผูป้ ระกอบการจากกลุ่ มตัวอย่างไม่มีการจัดทาบัญชี เบื้ องต้นที่ถูกต้องตามมารฐานการบัญชี ที่
รับ รองทั่วไป ภายในบริ ษ ัท ฯ อี ก ทั้งยัง ไม่ มี ก ารวางระบบในการเก็ บ ข้อมู ล ที่ จาเป็ นในการ
คานวณต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้น
3. พนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรมทุกคนไม่มีการสร้างและจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นเอกสารอย่างเป็ น
ระบบระเบียบจึงทาให้การเรี ยกใช้ขอ้ มูลทาได้ยาก
4. ผูด้ ูแลและควบคุมโครงการใช้วิธีการคิดต้นทุนโดยคานวณแค่ค่าแรงอย่างเดียว ซึ่ งเป็ นวิธีการที่
ไม่เหมาะสม เนื่ องจากมีตน้ ทุนส่ วนอื่นนอกเหนื อจากค่าแรงทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอยู่
เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต
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6.4 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากข้อค้นพบที่กล่าวมาผูศ้ ึกษาขอเสนอแนะผลการศึกษาดังนี้
1. กิจการควรทาการเพิ่ม “แผนกสนับสนุน” โดยเพิ่ม พนักงานบัญชี การเงิน และพนักงานธุ รการ
เข้ามาในส่ วนงานเพื่อทาหน้าที่ดูแลส่ วนงานทางด้าน การบัญชี และการเงิน การขาย และธุ รการ
เข้ามา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ๆพนักงานบางตาแหน่งและยังช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานขึ้นอีกด้วย
2. กิจการควรมีการจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงินตามมารตฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และ
สร้ างระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญในการคานวณต้นทุน เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลที่ ได้มา
ช่วยในการคานวณต้นทุนให้ถูกต้องและแม่นยา
3. กิจการควรสร้างระบบรู ปแบบและผังทางเดินเอกสารที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนขึ้นมาเพื่อทาให้
การทางานเป็ นระบบ ปฏิบตั ิงานได้ง่าย และสะดวกในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง
4. กิ จการควรคานวณต้นทุนโดยนาระบบต้นทุนกิ จกรรมเข้ามาใช้ในการช่ วยคิดคานวณต้นทุ น
โครงการ เพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยาในการคานวณต้นทุน เพื่อที่จะได้นาข้อมูลต้นทุนที่เกิ ด
ขึ้นมาประยุกต์และกาหนดแนวทางในการคานวณราคาขายได้อย่างเหมาะสม
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างผังบัญชี
รหัสบัญชี

ชื่อบัญชี

สินทรัพย์หมุนเวียน
1000

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

1100

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ

1200

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1300

เงินลงทุนระยะยาว

1400

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
1410

ยานพาหนะ

1420

คอมพิวเตอร์

1430

เครื่ องมือและอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร และอุปกรณ์

1800

1411

ค่าเสื่ อมสะสม-ยานพาหนะ

1421

ค่าเสื่ อมสะสม-คอมพิวเตอร์

1431

ค่าเสื่ อมสะสม-อุปกรณ์สานักงาน

สิ นทรัพย์อื่น
1810

ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

1811

ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ตดั จาหน่ายสะสม

หนีส้ ินหมุนเวียน
2000

เจ้าหนี้การค้า

2100

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

2200

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
2300

เงินกูย้ มื ระยะยาว

2400

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
3000

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
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รายได้
4100

4200

4300

รายได้จากการให้บริ การพัฒนาโปรแกรม Outsource
4110

รายได้จากการพัฒนาโปรแกรมในระบบ mobile

4120

รายได้จากการพัฒนาโปรแกรมในระบบ tablet

รายได้จากการขาย Product
4210

รายได้จาก Product ในระบบ mobile

4220

รายได้จาก Product ในระบบ tablet

รายได้อื่นๆ

ต้นทุนการขาย/บริการ
5000

5100

5200

ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมรู ปแบบ Outsource
5010

เงินเดือนพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม-Outsource

5020

วัตถุดิบในการผลิต-Outsource

ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมรู ปแบบ Product
5010

เงินเดือนพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม-Product

5020

วัตถุดิบในการผลิต-Product

ค่าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม
5210

ค่าน้ าประปาฝ่ ายพัฒนาโปรแกรม

5220

ค่าไฟฟ้ าฝ่ ายพัฒนาโปรแกรม

5230

ค่าอินเตอร์เน็ตฝ่ ายพัฒนาโปรแกรม

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
6000

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6010

เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุน

6020

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

6030

ค่าเช่าสานักงาน

6040

ค่าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกสนับสนุน

6050

ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ

6100

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย

6200

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6210

ค่าบริ การทางบัญชี

6220

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
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6300

ภาษีเงินได้

6400

ค่าเสื่ อมราคา
6410

ค่าเสื่ อมราคา-ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน

6420

ค่าเสื่ อมราคา-อาคาร

6430

ค่าเสื่ อมราคา-ยานพาหนะ

6440

ค่าเสื่ อมราคา-คอมพิวเตอร์

6450

ค่าเสื่ อมราคา-อุปกรณ์สานักงาน

6460

ค่าลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ตดั จาหน่าย

สามารถอธิบายแผนผังบัญชีของ บริ ษทั โปรแกรม จากัด แยกตามหมวดหลักๆ ได้ดงั นี้
1)

สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน : แสดงถึ งสิ นทรัพย์ที่สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงินสดได้
ง่าย หรื ออาจใช้ในการดาเนิ นงานให้หมดสิ้ นภายใน 1 ปี เช่น เงินสด, เงิน
ฝากธนาคาร, ลูกหนี้การค้า(ที่มีกาหนดชาระภายใน 1 ปี )

2)

สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวีย น : สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ส ามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิน สดได้
โดยเร็ ว มี อ ายุก ารใช้ง านค่ อ นข้างยาวนาน และกิ จ การมี ไ ว้เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น งาน เช่ น เงิ น ลงทุ น ระยะยาว ที่ ดิ น อาคาร
อุปกรณ์ รถยนต์

3)

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม-อาคาร และอุป กรณ์ : แสดงถึงค่าเสื่ อมราคาที่สะสม
ของสินทรัพย์แต่ละชิ้นของบริ ษทั แยกตามประเภทรายการ

4)

หนี้สินหมุนเวียน : หนี้สินของบริ ษทั ที่ครบกาหนดชาระหนี้ภายใน 1 ปี

5)

หนี้สินไม่ หมุนเวียน : หนี้สินของบริ ษทั ที่ครบกาหนดชาหนี้เกินกว่า 1 ปี

6)

ส่ วนของผู้ ถือหุ้ น : ส่ วนที่ผูถ้ ือ หุ ้นได้ชาระตามที่ไ ด้ตกลงกันไว้ไม่ ว่าจะ
เป็ นการชาระโดยเงินสด หรื อชาระโดยด้วยสิ นทรัพย์ อีกทั้งยังมีส่วนของ
กาไร(ขาดทุน)สะสมที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นกิจการที่จะแสดงอยูใ่ นส่ วนนี้
ด้วย
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7)

ร า ย ไ ด้ : แ ส ด ง ถึ ง รายได้จ ากการให้ บ ริ ก าร หรื อ กิ จ กรรมอื่ น ๆที่
เกิ ดขึ้น ภายในบริ ษ ัท ซึ่ งทั้งนี้ ทางบริ ษ ัท โปรแกรม จากัด ได้ทาการแยก
ประเภทของรายได้เป็ นหมวดรายการแยกตามประเภทโครงการที่มี เพือ่ ให้
ง่ายสาหรับการวิเคราะห์แหล่งรายได้ของโครงการแต่ละประเภท

8)

ต้ นทุ นการขาย/บริ ก าร : ต้น ทุน หรื อ ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงต่อ ตัว
โครงการหรื อการผลิต

9)

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร : ค่าใช้จ่ายอื่ นๆที่ อ ยูน่ อกเหนื อ จากการ
ผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายจากการบริ หารสานักงาน ฯลฯ
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างรายงานทางการเงิน
บริ ษทั XXX จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

..................

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ

..................

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

..................

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน :
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สุทธิ

..................

อุปกรณ์สานักงานสุ ทธิ

..................

ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

..................

รวมสิ นทรัพย์

..................

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน :
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ

..................

รวมหนี้สินหมุนเวียน

..................

รวมหนี้สิน

..................

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น :
ทุนเรื อนหุ ้น

..................

กาไรสะสม

..................

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

..................

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

..................

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

..................
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บริ ษทั XXX จากัด
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X0
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า-สุ ทธิ
รายได้จากการให้บริ การพัฒนาโปรแกรม Outsource

..................

รายได้จากการขาย Product

..................

รายได้อื่นๆ

..................

รวมรายได้

..................

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนการขาย/บริ การ
ต้นทุนการผลิต Outsource
เงินเดือนพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม

..................

วัตถุดิบในการผลิต-Outsource

..................

ต้นทุนการผลิต Product
เงินเดือนพนักงานแผนกพัฒนาโปรแกรม

..................

วัตถุดิบในการผลิต-Product

..................

ค่าสาธารณูปโภคและการสื่ อสารแผนกพัฒนาโปรแกรม

..................

รวมต้นทุนขาย/บริ หาร

..................

ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย

..................

ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ

..................

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เงินเดือนพนักงานฝ่ ายบริ หาร

..................

ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าเช่าสานักงาน

..................

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการสื่ อสาร

..................

ค่าเสื่ อมราคา

..................

ค่าภาษีและค่าธรรมเนี ยม
ค่าบริ การทางบัญชี

..................

ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ

..................

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

..................

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ก่อนหักภาษี

..................
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ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล

นายคณิ น สินเจิมศิริ

วัน เดือน ปี เกิด

7 ตุลาคม 2531
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สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2548
สาเร็จการศึกษาปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี การศึกษา 2552

ประสบการณ์

พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั ธุรกิจส่ วนตัว บริ ษทั วิสดอม ลานนา จากัด
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