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กติตกิรรมประกาศ 
 
 การค้นควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากรองศาตราจารย์ชูศรี 
เท้ียศิริเพชร  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ค  าปรึกษาและ
สนบัสนุนผูศึ้กษา  รวมทั้งเสียสละเวลาในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  มาโดยตลอดดว้ยความเอาใจใส่
ยิง่   
 ขอบพระคุณส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาเชียงใหม่/
ภาคเหนือ และผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของ SIPA(เชียงใหม่) ท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการคน้ควา้
แบบอิสระฉบบัน้ีจนส าเร็จไดด้ว้ยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อนทุกคนท่ีเป็นก าลงัในและสนบัสนุนผูค้น้ควา้มาโดย
ตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์ของการคน้ควา้แบบอิสระน้ี  จะเกิดประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการ
ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์หรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษาไม่มากก็นอ้ย  หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด  ขออภยัไว ้ 
ณ  ท่ีน้ี 
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บทคดัย่อ 

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

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

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

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

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

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

แนวทางการบริหารตน้ทุนมีการวดัผลการปฏิบติังานดว้ยตน้ทุนกิจกรรม เพื่อวดัประสิทธิภาพในการ
จดัท าโครงการ โดยเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกบัตน้ทุนกิจกรรมที่ไดป้ระมาณ
การไว ้เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนเกิดตน้ทุนส่วนเกินแลว้ท าการปรับลดตน้ทุนที่เกินโดยการใชว้ธีิการลด
ตน้ทุนกิจกรรม เพือ่ท  าการลดตน้ทุนของกิจกรรมที่มีตน้ทุนมากเกินกวา่ที่ก  าหนดไว ้
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ABSTRACT 
 The purpose of this independent study was to examine the cost management of software 

development business in Chiang Mai, Thailand. The data were collected by interviewing 1 0 

management and new business owner under the supervision of SIPA (Chiang Mai) ) to find the 

form of business then analyze the data  to determine the workflow management systems for 

proposing reasonable cost. 

 From this study, it was found that the most of the operations are in a partnership and 

revenues in the range of 1,500,000 to 1,800,000 Baht. The production projects are on average 2-3 

projects per month and have 2 types of operation; in the form of developing programs to meet the 

customer’s need (outsource) and in the form of creating their own products distribution (Product). 

Organization structure had the staff only in the production department and program development 

but there were no finance and administration staffs, there were  no accepted accounting standards. 

Project costing was calculated by only direct labor hour. Pricing method is used to calculate the 

costs plus  required profit. The procedures were disorganized and there were no documents arise out 

of the operation.  

The organization structures were separated to two departments; program development 

department and support department. Program development department supervise all production and 
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program development. Support department supervise management, accounting, sales and marketing, 

purchasing and all internal administrative affairs.  

The accounting practice has been assigned to prepare standard accounts and financial 

statement by Accounting standards generally accepted and also created a cost storage system to 

record working hour of each project in order to know how long all of the projects. The materials 

utilized system was used in projects and the documentation system was used in order to have an 

operating regulations and easy to retrieve data. 

The project costing used activity cost to assist the calculation of projects in order to know 

the cost of activities that actual happened by using time spent documents on projects to storage 

working hour then distribute the cost of production from ledger account into projects by using 

Activity Based Costing : ABC. The activities must be set before spreading the cost then set the 

driven resource and costing resources into activities. After batch costing, the driven activity and 

costing activity will be determined in order to calculate the cost of each project.  

The application of project cost in the term of pricing proposed to customer by the form of 
operations. The program development to meet the needs of customer based on cost base pricing. 
The estimated costs expected to be incurred in the production plus the cost of error then add 
required profit. Products and sales methods were priced by economic theory. The relationship 
between the needs of customer and sell price used the pricing method to determine the marginal 
price 

The cost management has the activity cost assessment in order to measure the project 
efficiency by compared between the costs of actual events of estimated activities. The comparison 
between the cost of the actual events and the estimated activities were used to find out which 
activities have incremental cost then cut the excess cost by using cost reduction activities which cost 
more than planned. 
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บทที ่1  

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล  
ปัจจุบนัมูลค่าตลาดซอฟตแ์วร์ในประเทศไทยมีแนวโนม้แสดงให้เห็นวา่มีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
มาโดยตลอดเน่ืองจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสมยัใหม่ไดมี้การพฒันาไปอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดย
อุปกรณ์เหล่าน้ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์เพื่อช่วยให้ระบบของอุปกรณ์นั้นท างานไดต้ามขั้นตอนท่ี
ไดอ้อกแบบไว ้ อีกทั้งผูบ้ริหารของธุรกิจต่างๆเร่ิมท่ีจะสนใจและเห็นถึงประโยชน์ของการน าระบบไอ
ทีมาใช้ เพื่ อ ช่วยให้ การด า เนิน ธุรกิจของตน เป็นไปอย่างราบ ร่ืน  (การจัดการเทคโนโลยี 
Management  of  Technology, 2550 : ออนไลน์ )  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้นทุนท่ีใช้ในการเร่ิมต้น
ประกอบธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ไม่สูงมาก โดยตน้ทุนส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจน้ีจะเป็นตน้ทุนท่ีเกิด
จากค่าแรงทางตรง ต้นทุนวสัดุส านักงาน  และค่าใช้จ่ายภายในส านักงานต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น จึงท าให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ีมีเพิ่มมากข้ึน ลกัษณะของธุรกิจการพฒันา
ซอฟต์แวร์ในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งประเภทการให้บริการไดเ้ป็นสองลกัษณะคือ 1.แบ่งตาม
ประเภทของกิจกรรม เช่นประเภทการให้บริการหรือผลิตตามค าสั่ง ประเภทการให้บริการติดตั้ง และ
ปรับแต่งซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเป็นตน้ 2. แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะแบ่งตามผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร  (Thailand's National Electronics and Computer Technology Center 
(NECTEC), สรุปผลการส ารวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารของประเทศไทย, 2550 : 
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) จะเห็นได้ว่าธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์น้ีมีลักษณะเฉพาะของตวัเอง ท าให้
แนวทางในการด าเนินธุรกิจและแนวทางในการปฏิบติัทางบญัชีมีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอ่ืน 
โดยทัว่ไปแลว้ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์นั้นมีลกัษณะหรือวิธีการในการด าเนินธุรกิจท่ีเหมือนกนัแมว้่า
สถานประกอบการจะอยูต่่างถ่ิน 
จากการท่ีผูป้ระกอบการในธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ไดมี้จ านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทางภาครัฐจึงเร่ิมส่งเสริม
ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีดว้ยการจดัตั้ง “ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 
(SIPA)” ข้ึนเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศและให้สอดคลอ้งกบั
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยทางส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
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แห่งชาติ (SIPA) สาขาเชียงใหม่/ภาคเหนือ ได้จัดตั้ งศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ 
Software Professional Incubation Center (SPIC) ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนผูป้ระกอบการใหม่ทางด้าน
ธุรกิจ Software ข้ึนโดยเฉพาะ โดยค านิยามของค าว่าผู ้ประกอบการท่ีทางส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขาเชียงใหม่/ภาคเหนือ ไดใ้ห้ค  านิยามไวคื้อ นักศึกษาท่ี
ก าลงัจะจบการศึกษาหรือจบการศึกษาแลว้ไม่เกิน 2 ปี หรือ ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ท่ีจดทะเบียน
พาณิชย ์(คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจ ากดั, บริษทั) มาแลว้ไม่เกิน 5 ปี แต่ไม่เคยเขา้โครงการบ่มเพาะ
ของ SIPA ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมในศูนยบ์่มเพาะน้ีนบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2556 มีจ านวนทั้งส้ิน 55 ราย 
โดยผูเ้ขา้ร่วมจะไดรั้บการช่วยเหลือและส่งเสริมในเร่ืองของการผลิตและพฒันาโปรแกรม พื้นฐานใน
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการประกอบธุรกิจเบ้ืองตน้ จดังานเพื่อเพิ่มช่องทางในการพบปะลูกคา้
ใหก้บัผูป้ระกอบการ และยงัจดัอบรมต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นฐานในเร่ืองของกฎหมาย บญัชีการเงินและภาษี 
เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ (ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA), ร่างรายงาน
ประจ าปี 2553-2554, 2554 : แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์) 
จากการช่วยเหลือต่างๆท่ีทางส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) สาขา
เชียงใหม่/ภาคเหนือ ไดช่้วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ พบวา่ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม
ศูนยบ์่มเพาะส่วนมากไม่ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านการท าธุรกิจมาก่อน ไม่มีความรู้ในด้านการ
บริหารตน้ทุน ไม่ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจตนเอง ไม่ทราบวา่ควรจะตั้งราคา
ขายช้ินงานเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมและครอบคลุมกบัรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน (การบญัชีส าหรับผูป้ระกอบการ 
ท าถูกตอ้ง ก าหนดทิศทางธุรกิจได,้ 2552 : ออนไลน์)  
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจจะหาแนวทางในการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการบริหารตน้ทุนท่ีถูกตอ้ง วิธีการคิดตน้ทุน การเลือกใช้ขอ้มูลในการตดัสินใจ ฯลฯ    
ซ่ึงผูศึ้กษาพบวา่หากสามารถทราบถึงขอ้มูลและรายละเอียดในเร่ืองน้ีได ้จะช่วยใหก้ารด าเนินกิจกรรม
ของธุรกิจน้ีด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและคล่องตวัมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1 เพื่อทราบถึงการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม ่
1.3.2 เพื่อทราบถึงแนวทางและวธีิการบริหารตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์  
1.3.3 เพื่อสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการช่วยในการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
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1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
กำรบริหำรต้นทุน หมำยถึง การน าขอ้มูลตน้ทุนในการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆของธุรกิจเพื่อหา
แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การท างาน การค านวณราคาขาย การประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างาน การเลือกรับงาน และอ่ืนๆท่ีพึ่งควรในการท างานของธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจพัฒนำซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ หมำยถึง เจา้ของผูป้ระกอบการใหม่ท่ีอยู่
ภายใตก้ารดูแลของส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) (เชียงใหม่/ภาคเหนือ) 
ซ่ึงให้บริการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพฒันาโปรแกรมระบบ  และโปรแกรม
ประยุกต์ตามความตอ้งการของลูกคา้ การพฒันาระบบฐานขอ้มูล และรวมถึงการขาย การปรับแต่ง 
(Customization) และการติดตั้งโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะดา้น เช่น โปรแกรมระบบบญัชี โปรแกรม
ระบบ ERP  
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บทที่  2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ประกอบดว้ยแนวคิด และทฤษฏี
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี 

2.1.1  การบริหารต้นทุน (ดวงมณี โกมารทตั, 2554 : 13) 
การบริหารต้นทุนเป็นการเน้นการใช้ข้อมูลต้นทุนจากการด าเนินงานทุกด้านทั้ งในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต ผนวกกับข้อมูลท่ีไม่เป็นตัวเงิน เผื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใช้ข้อมูลน้ีเป็น
เคร่ืองมือในการจดัการทรัพยากร กิจกรรม และผลผลิตของหน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะ
วางแผน ควบคุมต้นทุนท่ีเกิดจากการด าเนินงานทุกประเภท ให้เกิดทั้ งประสิทธิภาพและ
ป ระ สิ ท ธิ ผ ล  ซ่ึ งอ งค์ ป ร ะก อบ ส าคัญ ใน ก ารบ ริห ารต้น ทุ น มี  3  ขั้ น ต อน ดั ง น้ี 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, คณะบริหารธุรกิจ, 2555 : สไลด)์ 

ขั้นท่ี1 มีระบบบญัชีตน้ทุนท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได ้ เพ่ือค านวณตน้ทุนสินคา้หรือบริการ 
ขั้นท่ี2 น าขอ้มูลตน้ทุนไปใชใ้นการตดัสินใจ เพ่ือวางแผน สั่งการ ควบคุมกิจการให้เป็นไป

ตามท่ีมุ่งหวงั 
ขั้นท่ี3 บริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์โดยใช้เคร่ืองมือในการบริหารตน้ทุนเขา้ช่วย เช่น value 

chain, activity based costing และอ่ืนๆ 
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2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์การแบบดั้งเดิม (Classical organizing Theory) (เนตร์พณัณา ยา
วิราช, 2550 : 99-102) 

แนวความคิดทางการจดัการแบบดั้งเดิมไดมี้รูปแบบการจดัองค์การท่ีเรียกว่า Bureaucracy ท่ี
ประกอบด้วยกฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นไปตามสายการบังคับบังชา และความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในองคก์าร ปัจจยัส าคญัท่ีใชส้ าหรับการจดัองคก์ารเก่ียวขอ้งกบั 

1 โครงสร้าง (Structure)  
2. การแบ่งงานกนัท าตามความถนดั (Division of Labor) 
3.ขนาดของการควบคุม (Span of Control) 

1.  โครงส ร้างองค์การ (Structure) หมายถึงการจัดโครงส ร้างท่ี เหมาะสมการจัด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีต่างๆ เพ่ือใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์โครงสร้างองคก์าร
สามารถแสดงให้เห็นไดด้ว้ยแผนภูมิองคก์าร (Organization Chart) ท่ีมีลกัษณะเป็นปิรา
มิดเป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีฐานกวา้งจากยอดของปิรามิดแสดงถึงความมีอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีมากกว่าส่วนฐานของปิรามิดความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งต่างๆ จะ
อยูใ่นกล่องส่ีเหล่ียมของแผนภูมิท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ร่างงานต่างๆ อยา่งกว่างๆ และ
เส้น เช่ือมโยงระหว่างกล่องส่ี เห ล่ียมหมายถึงสายการบังคับบัญชาท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล 

2.  การแบ่งงานกนัท า (Division of Labor) หมายถึง การก าหนดหนา้ท่ีส าหรับพนกังานแต่
ละคนท่ีมีความช านาญดา้นนั้นมากกว่าท่ีจะท างานหลายอยา่งพร้อมกนั ความส าคญัของ
การแบ่งงานเพ่ือใหแ้ต่ละคนมีความช านาญเฉพาะดา้นในการท างานนั้น พนกังานไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการเปล่ียนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างานเปล่ียนสถานท่ีในการท างาน 

3.  ขนาดของการควบคุม (Span of Management) หมายถึง จ  านวนพนักงานภายใต้การ
บงัคบับญัชาของผูบ้ริหาร หากมีจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาก หมายความว่าขนาดของ
การควบคุมกวา้ง ในการกลับกันจ านวนผูบ้ังคับบัญชาน้อยหมายถึงขนาดของการ
ควบคุมแคบ ขนาดของการควบคุมเป็นเคร่ืองบอกถึงความรับผิดชอบขอผูบ้ริหารดว้ย 
บางคร้ังเรียกว่า ขนาดของอ านาจหน้าท่ี (Span of Authority) หรือ ขนาดของความ
รับผิดชอบ (Span of Responsibility) 
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2.1.3 การจ าแนกต้นทุนการผลติและต้นทุนที่ไม่เกีย่วข้องกบัการผลติ (ศรีสุดา ธีระกาญจน์, 2552 : 
(1-5)-(1-8)) 

1) ต้นทุนการผลติ (Manufacturing Cost) 
การผลิตสินคา้นั้นมีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่3 ชนิดคือ วตัถุทางตรง แรงงานทางตรง และ
ค่าใชจ่้ายการผลิต ซ่ึงตน้ทุนแต่ละชนิดนั้นมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.1) วตัถุทางตรง (Direct Materials) ศพัท์ทางบญัชีไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “มูลค่าของ
วตัถดิุบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้โดยตรงและเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถคิดเขา้เป็นตน้ทุน
ของหน่วยผลิตไดโ้ดยง่าย” ดงันั้น วตัถุทางตรงจึงหมายถึงวตัถุดิบ (Raw Material) ท่ี
เป็นส่วนประกอบหลกัของสินคา้ส าเร็จรูปและสามารถวดัจ านวนหรือมูลค่าของ
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปแต่ละหน่วยไดโ้ดยไม่ยากนกั 

1.2) แรงงานทางตรง (Direct Labor) ศพัท์ทางบญัชีไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “ค่าแรงท่ีใช้
ในการผลิตสินคา้โดยตรงและสามารถคิดเขา้เป็นตน้ทุนของหน่วยผลิตไดโ้ดยง่าย” 
ดังนั้ น แรงงานทางตรงจึงหมายถึง แรงงานท่ีท าการผลิตสินค้านั้ นโดยตรง และ
สามารถวดัปริมาณชัว่โมงแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปแต่ละหน่วยไดโ้ดย
ไม่ยากเยน็นกั 

1.3) ค่าใชจ่้ายการผลิต (Manufacturing Overhead) ศพัทท์างบญัชีไดใ้หค้วามหมายไวว้่า 
“ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค้า แต่ไม่รวมถึงค่าวัตถุทางตรงและ
ค่าแรงงานทางตรง” ดงันั้น ค่าใชจ่้ายการผลิตจึงหมายถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการผลิต
ต่างๆยกเวน้วตัถุทางตรงและแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิตไดแ้ก่ 
1.3.1) วตัถุทางออ้ม (Indirect Material) ศพัท์ทางบญัชีไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “มูลค่า

ของวตัถุดิบท่ีมิใช่ส่วนส าคญัในการผลิตและคิดเขา้เป็นตน้ทุนของหน่วยท่ี
ผลิตหน่วยใดหน่วยหน่ึงไดย้าก” ดงันั้น วตัถุทางออ้มจึงมิใช่ส่วนประกอบ
หลกัของสินคา้ส าเร็จรูปแต่ก็จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการผลิตดว้ย และมกัมีมูลค่าไม่
สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนส่วนอ่ืน 

1.3.2) แรงงานทางอ้อม (Indirect Labor) ศัพท์ทางบัญชีได้ให้ความหมายไว้ว่า 
“ค่าแรงงานท่ีมิได้ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง และคิดเข้าเป็นตน้ทุนของ
หน่วยท่ีผลิตได้ยาก” ดังนั้ นแรงงานทางอ้อมจึงเป็นแรงงานท่ีช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการผลิตเป็นไปไดโ้ดยราบร่ืน 

1.3.3) ค่าใช้จ่ายการผลิตอ่ืนๆ (Other Manufacturing Costs) นอกจากวตัถุทางออ้ม
และแรงงานทางออ้มแลว้ ยงัมีค่าใชจ่้ายการผลิตอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการ
ผลิตดว้ย 
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ส่วนประกอบของตน้ทุนการผลิตทั้ง 3 ชนิดนั้นถา้รวมวตัถุทางตรงและค่าแรง
ทางตรงเขา้ดว้ยกนัจะเรียกว่า ต้นทุนขั้นต้น (Prime Cost) หมายถึงตน้ทุนท่ีอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีก่อนเป็นเบ้ืองตน้ในการผลิตสินคา้ แต่ถา้รวมแรงงานทางตรงเขา้กบั
ค่าใช้จ่ายการผลิตจะเรียกว่า ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Cost) หมายถึง
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการแปลงวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 

2) ต้นทุนที่ไม่เกีย่วข้องกบัการผลติ (Non-Manufacturing Costs) 
ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยทัว่ไปเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนอกเขตโรงงานท่ีท าการ
ผลิตสินคา้นัน่คือ ค่าใชจ่้ายการด าเนินงาน (Operating Expenses) ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุน 
2 ชนิดคือ ค่าใชจ่้ายการขาย และค่าใชจ่้ายการบริหาร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1) ค่าใชจ่้ายการขาย (Selling Expenses) หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
การขายสินคา้หรือบริการ หรือตน้ทุนท่ีไดจ่้ายไปเพ่ือใหไ้ดค้  าสัง่ซ้ือจากลกูคา้ 

2.2) ค่าใช้จ่ายการบริหาร (Administrative Expenses) หมายถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปท่ี
เกิดข้ึนในการบริหารโดยรวม จึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในส านักงานเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.1.4 ต้นทุนกจิกรรม (ดวงมณี โกมารทตั, 2554 : 48, 54-74) 
1) แนวคิดต้นทุนกจิกรรม 

แนวคิดส าคญัของตน้ทุนกิจกรรมคือการคิดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆเขา้ไปในกิจกรรมของ
ธุรกิจ โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) แลว้จึงคิดตน้ทุนนั้นเขา้
ไปในส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุน สมมติฐานท่ีส าคญัของตน้ทุนกิจกรรม คือ กิจกรรมต่างๆของธุรกิจ
ไดก่้อให้เกิดตน้ทุน (Activities Cause Costs) และกิจกรรมต่างๆไดถู้กใช้ไปในส่ืงท่ีจะคิด
ตน้ทุนนั้น (Cost Object Consumes Activities) 

2) ขั้นตอนการวางระบบต้นทุนกจิกรรม 
ระบบตน้ทุนกิจกรรมเป็นระบบการรวบรวมตน้ทุนในการใชท้รัพยากรต่างๆ เขา้สู่กิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยอาศยัตัวผลกัดันต้นทุนเป็นเกณฑ์ในการก าหนดต้นทุนกิจกรรม ตน้ทุน
สินคา้/บริการ หรือตน้ทุนอ่ืนใดท่ีตอ้งการ ส าหรับขั้นตอนในการประยุกต์ระบบตน้ทุน
กิจกรรมของธุรกิจประเภทต่างๆจะประกอบดว้ยรายละเอียด 5 ขั้นตอนตามล าดบัต่อไปน้ี 
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ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางระบบ หรือส่ืงที่จะคิดต้นทุน 
วตัถุประสงค์ในการวางระบบตน้ทุนเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีผูว้างระบบตอ้งค านึงถึงเป็น
อนัดบัแรก ปกติจะก าหนดจากความตอ้งการใชต้น้ทุนของผูบ้ริหารกิจการ 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์กจิกรรมและตัวผลกัดันต้นทุน 
การวิเคราะห์กิจกรรมเป็นกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ลกัษณะการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/กิจการ เพ่ือระบุ อธิบาย จ าแนก และประเมินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงาน ส่วนการวิเคราะห์ตวัผลกัดนัตน้ทุน เป็นการวเิคราะห์ถึงปัจจยัหรือ
สาเหตุท่ีท าให้เกิดต้นทุนโดยในทางทฤษฎีสามารถแบ่งตัวผลักดันต้นทุน(Cost 
Driver) เป็นสองประเภท คือตวัผลกัดนัทรัพยากร(Resource Driver) และตวัผลกัดนั
กิจกรรม(Activity Driver) นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งตวัผลกัดนัตน้ทุนตามลกัษณะ
การเกิดรายการเป็นอีก 2 ลกัษณะคือตวัผลกัดนัเชิงปริมาณ(Volume Driver) และตวั
ผลกัดนัเชิงระยะเวลา(Duration Driver) 

ขั้นที่ 3การก าหนดตัวผลกัดันทรัพยากรและคิดต้นทุนทรัพยากรเข้ากจิกรรม 
ก าหนดตวัผลกัดนัทรัพยากรท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการคิดตน้ทุนการใชท้รัพยากร(หรือ
ตน้ทุนตามช่ือบญัชี) เขา้กิจกรรมต่างๆ ปกติจะพิจารณาจากความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุ
เป็นผล(Causal Relationship) ระหว่างต้นทุนการใช้ทรัพยากรกับลักษณะการใช้
ทรัพยากร 

ขั้นที่ 4 การก าหนดตัวผลกัดันกจิกรรมและค านวณต้นทุนกจิกรรมต่อหน่วย 
ค านวณตน้ทุนกิจกรรมเขา้ส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุน โดยใชต้วัผลกัดนักิจกรรมเป็นเกณฑ ์
ต้องก าหนดตัวผลกัดันกิจกรรมท่ีเหมาะสม ปกติจะพิจารณาจากลักษณะการท า
กิจกรรมหรือจากผลิต/ผลลพัธ์จากการท ากิจกรรม 

ขั้นที่ 5 การค านวณต้นทุนกจิกรรมเข้าส่ิงที่จะคิดต้นทุน 
น าตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยท่ีค านวณไดใ้นขั้นตอนท่ี4 ไปคิดเขา้กบัสินคา้/ส่ิงท่ีจะคิด
ตน้ทุนอ่ืนโดยใชต้วัผลกัดนักิจกรรมท่ีเหมาะสม 
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2.1.5 การบริหารต้นทุนทรัพยากรและกจิกรรม (ดวงมณี โกมารทตั, 2554 : 97-98, 104-116) 
โมเดลการบริหารต้นทุนกิจกรรม Consortium of Advanced Manufacturing – International 
หรือ CAM-I ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาโมเดลการบริหารตน้ทุนกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 
2 มุมมองคือมุมมองการคิดต้นทุน (Cost Assignment View) ซ่ึงแสดงตามกรอบแนวตั้ งของ
รูปภาพท่ี 2.1 และมุมมอง(การใชต้น้ทุน)การด าเนินงาน(Process View or Control View) ซ่ึง
แสดงตามกรอบแนวนอนรูปภาพท่ี 2.1 
ภายใต้มุมมองการคิดต้นทุน เป็นการศึกษาและติดตามเส้นทางตน้ทุนการใชท้รัพยากรเขา้ไป
ในกิจกรรมต่างๆโดยอาศยัตวัผลกัดนัทรัพยากรท่ีเหมาะสม เม่ือค านวณตน้ทุนของกิจกรรมได้
แลว้ต่อไปก็จะคิดตน้ทุนตามกิจกรรมใหก้บัส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุนโดยใชต้วัผลกัดนักิจกรรม ในส่ิง
ท่ีจะคิดตน้ทุนจะไดแ้ก่ ต้นทุนส้ินคา้/บริการ/ตน้ทุนคู่คา้/ตน้ทุนลูกคา้ ฯลฯ เป็นหน้าท่ีของ
แผนกบญัชีในการประมวลผลตน้ทุนกิจกรรมส่งใหฝ่้ายบริหารและผูใ้ชข้อ้มลูในองคก์ร 

 

 
รูปภาพที่ 2.1 โมเดลการบริหารต้นทุนกจิกรรม 
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ภายใต้มุมมองการใช้ต้นทุนในการด าเนินงาน เป็นการพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับผลการ
ปฏิบติังานท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ โดยระบุถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดกิจกรรม ตน้ทุนในการท า
กิจกรรม รวมทั้งผลผลิต/ผลงานท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้น การวดัผลผลิตจะอยู่ในรูปของหน่วย
วดัผลท่ีไม่เป็นตวัเงิน ตวัอย่างเช่น จ านวนผลิตสินคา้ จ  านวนลูกคา้ เวลา/จ านวนคร้ังในการ
บริการ/ระยะทางในการบริการ คุณค่าท่ีเกิดจากการท ากิจกรรม(เป็นกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าหรือ
กิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่า)  
แผนกบญัชีจะน ารายละเอียดขา้งตน้น้ีไปพิจารณาร่วมกบัหน่วยวดัผลท่ีเป็นตวัเงินอ่ืนๆเช่น 
รายไดค่้าขาย ตน้ทุนตามช่ือบญัชี (ค่าเช่ารถบรรทุกต่อการจดัส่งหน่ึงคร้ัง) ตน้ทุนตามกิจกรรม
(ตน้ทุนการจดัส่งสินคา้ต่อคร้ัง หรือต่อระยะทางท่ีจดัส่งสินคา้) การพิจารณาหน่วยวดัผลงานทั้ง
ท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ท าให้ทราบถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดกิจกรรมในแผนก ความ
เก่ียวข้องระหว่างกิจกรรมทั้ งภายในและภายนอกแผนกต้นทุนในการท ากิจกรรม รวมทั้ ง
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมทั้งในรูปของ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริการ 
และเวลาท่ีประหยดัได้ ผู ้บริหารสามารถน าต้นทุนกิจกรรมและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไปใช้
ประโยชน์ได ้

2.1.6  การก าหนดราคา (Pricing) (ไพบูลย ์ผจงวงศ,์ 2549)   
ในการด าเนินธุรกิจเป้าหมายของธุรกิจนั้นก็คือการขายสินคา้หรือบริการให้ไดก้  าไรสูงสุด 
ดังนั้ นการก าหนดราคาขายผูบ้ริหารจะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ การก าหนดราคาขาย
สามารถท าไดด้งัน้ี  

1) การก าหนดราคาโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ราคาท่ีก าหนดข้ึนอยู่ภายใต้ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค (Demand) และความสามารถท่ีจะจ าหน่าย (Supply) ตามวิธีน้ีคือถา้
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้สูงราคาจะตั้งสูง ถา้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้ต ่าก็จะตั้ง
ราคาไวต้  ่า 
2) การก าหนดราคาตามวิธีฐานการแข่งขนั เป็นการก าหนดราคาจากฐานการตลาด ซ่ึงราคา
จะข้ึนอยูก่บัคู่แข่งขนั 
3) การก าหนดตามวิธีฐานตน้ทุน วิธีน้ีจะค านวณโดยใชข้อ้มูลพ้ืนฐานทางบญัชีตน้ทุนเป็น
ฐานแลว้บวกเพ่ิม (Markup) ดว้ยก าไรท่ีตอ้งการ 
4) การก าหนดราคาโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นวิธีท่ีน าผลตอบแทนจากการ
ลงทุนท่ีไดม้าบวกกบัตน้ทุนการผลิต ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
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5) การก าหนดราคาวิธีตน้ทุนเป้าหมาย วิธีการน้ีจะก าหนดราคาขายตามราคาตลาดหักดว้ย
ก าไรท่ีตอ้งการ ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะเป็นตน้ทุนตามเป้าหมาย ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งออกแบบ
และผลิตสินคา้เพ่ือใหบ้รรลุตน้ทุนเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
6) การก าหนดราคาตามวิธีฐานกิจกรม วิธีการน้ีจะก าหนดราคาขายตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกบั
ลกูคา้แต่ละราย 

2.2 เอกสารและการศึกษาที่เกีย่วข้อง 
พุทธรักษ์ จันทร์ศิริ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารตน้ทุนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ โดย
ศึกษาถึงลกัษณะโครงสร้างตน้ทุน รูปแบบของขอ้มูลทางการบญัชี และการวิเคราะห์การใชข้อ้มูล
ทางการบญัชีในการบริหารตน้ทุนคอนกรีตผสมเสร็จ จากการสัมภาษณ์ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารตน้ทุนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในกิจการคอนกรีตผสมเสร็จทั้ งหมด 15 แห่ง ในเขต
ภาคเหนือ และจากการศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารต่างๆ โดยใชก้รณีศึกษาบริษทั ก จ  ากดั เป็นตวัอยา่ง
ประกอบการศึกษา พบวา่โครงสร้างของตน้ทุนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมีลกัษณะเป็นตน้ทุนงาน
สั่งท า ตน้ทุนการผลิตประกอบดว้ย วตัถุดิบ ค่าขนส่งคอนกรีต ค่าแรงงานทางตรง ค่าใชจ่้ายในการ
ผลิต และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง คือ ค่าใชจ่้ายในการขาย การบริหารและการเงิน 
จากกรณีศึกษา บริษทั ก จ  ากดั การบริหารตน้ทุนคอนกรีตผสมเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้ง
อาศยัขอ้มูลทางการบญัชีอนัจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน การด าเนินงานท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและความสามารถในการตรวจสอบได ้จึงมีการก าหนดโครงสร้างตน้ทุน การจดัท าตน้ทุน
มาตรฐาน การจดัท างบประมาณ การก าหนดเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการจดบันทึกและน าเสนอใน
รูปแบบของรายงานทางการบริหาร เพ่ือเสนอผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อนัจะเป็นการ
รายงานผลการปฏิบติังานให้หน่วยงานไดท้ราบความเป็นไปและเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารจึงสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์ ท าการควบคุม ประเมินผลการปฏิบติัเพ่ือการ
ตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงธุรกิจสามารถใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ก าไรส่วนเกิน เพ่ือประโยชน์ใน
การก าหนดราคาขาย การควบคุมต้นทุน รวมถึงการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ส าหรับการวางแผนการ
ควบคุมการด าเนินงาน และการก าหนดนโยบายทางการตลาด ตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน 
ปริมาณ และก าไร นอกจากน้ีหากมีการก าหนดตน้ทุนมาตรฐาน การจดัท างบประมาณและวิเคราะห์
ผลต่างแลว้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีมีความผิดปกติ เพ่ือท าการแก้ไขควบคุม
ค่าใชจ่้าย ตลอดจนการตดัสินใจในการเพ่ิมหรือลดค่าใชจ่้าย 
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ทินมณี ไชยแสงค า (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารตน้ทุนโดยการประยกุตใ์ชต้น้ทุน
กิจกรรมส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองในอ าเภอเมืองเชียงราย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้รถยนต์มือสอง จ านวน 5 รายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยเลือก
ท าการศึกษายี่ห้อรถยนต์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากท่ีสุดพบว่า จากการศึกษาวิธีตน้ทุนแบบเดิม
จะตอ้งค านวณหาค่าวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ วิธีการ
ปันส่วนใชเ้กณฑร์ะยะเวลาเฉล่ียในการขาย(วนั) ต่อคนัเพียงเกณฑเ์ดียวในการปันส่วน ส่วนวิธีตน้ทุน
กิจกรรมจะตอ้งค านวณหาค่าวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ซ่ึงรายการทั้งสองจะมีค่าเท่ากนักบัวิธี
ตน้ทุนแบบเดิมแต่ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการจะปันส่วนจากหลายเกณฑ์และมีขั้นตอนท่ี
ซบัซอ้นกว่าวิธีตน้ทุนแบบเดิม การวิเคราะห์ดว้ยระบบตน้ทุนแบบเดิมจะท าใหเ้กิดความแตกต่างเม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีต้นทุนกิจกรรม เน่ืองจากระบบต้นทุนแบบเดิมไม่ได้ค  านึงถึงสัดส่วนการใช้
กิจกรรมในการผลิตสินคา้แต่ละชนิด ในส่วนของแนวทางการลดตน้ทุนโดยการประยุกต์ใชน้วคิด
ตน้ทุนเป้าหมายกบัระบบการบริหารตน้ทุนกิจกรรมเป็นอีกวิธีหน่ึงในการบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ 
โดยผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามลดตน้ทุนกิจกรรมไม่เพ่ิมค่าลง เพ่ือให้ตน้ทุนนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัตน้ทุน
เป้าหมาย 

วิรันยุพา ก๋ากาศ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัท าขอ้มูลตน้ทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และผลิตช้ินส่วนในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน จากการเก็บขอ้มูลผูท่ี้มี
หนา้ท่ีจดัท าขอ้มูลตน้ทุนเพ่ือการบริหารของบริษทัจ านวน 34 บริษทั พบว่า การจดัท าขอ้มูลตน้ทุนท่ี
ใชใ้นการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการส่วนใหญ่มีการจดัท าการวางแผนงบประมาณ 
การควบคุมโดยงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งขอ้มลูท่ีเกิดข้ึนจริงกบังบประมาณ
ท่ีก าหนดไว ้การจดัท าบญัชีตามความรับผิดชอบแบบศูนยต์น้ทุน การจดัท ารายานแยกตามฝ่ายและ
แยกตามแผนก การจัดท าต้นทุนมาตรฐานและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างต้นทุน
มาตรฐานกบัตน้ทุนจริงซ่ึงกิจการท่ีมีการจดัท าข้อมูลตน้ทุนท่ีใช้ในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของกิจการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานโดยรวมใน
ระดับมาก การจดัท าขอ้มูลตน้ทุนท่ีใช้ในการตดัสินใจส่วนใหญ่มีการจดัท าการวิเคราะห์ ตน้ทุน 
ปริมาณ และก าไร โดยวิธีก าไรส่วนเกิน และมีการก าหนดราคาโดยใชว้ิธีการก าหนดตามราคาตามอุป
สงคข์องลูกคา้และวิธีการบวกก าไรท่ีตอ้งการ และใชต้น้ทุนมาตรฐาน ตน้ทุนประมาณการและตน้ทุน
ผนัแปรในการก าหนดราคาสินคา้ ในการจดัท าขอ้มูลตน้ทุนเพ่ือการบริหาร พบว่ามีปัญหาในการ
จดัท าขอ้มูลตน้ทุนเพื่อการบริหาร คือ ค่าใชจ่้ายบางรายการยากต่อการจ าแนกเป็นตน้ทุนคงท่ีหรือ
ตน้ทุนผนัแปร การก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายโรงงานยงัเป็นอตัราท่ีไม่ถูกตอ้งใกลเ้คียงความเป็นจริง และ
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ปัญหาเก่ียวกบัปริมาณการผลิตจริงไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวมี้ผลท าใหต้น้ทุนต่อหน่วยท่ีเกิดข้ึน
จริงแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

2.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 
ในการศึกษาเร่ืองการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดน้ า
ขอ้มูลในการปฏิบติัและด าเนินธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจริงภายในธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่มา
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงขอ้มลูไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะการด าเนินงานจริงของธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.1 ดา้นการปฏิบติัโดยทัว่ไป 

1. ดา้นรูปแบบโครงสร้างองคก์ร 
2. ดา้นรูปแบบขั้นตอนการปฏิบติังาน 
3. ดา้นการจดัท าและปฏิบติัทางบญัชี 
4. ดา้นการคิดตน้ทุน 

1.2 ดา้นการน าขอ้มลูตน้ทุนมาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ 

จากนั้นผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และเรียบเรียง เพื่อน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับ
ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการต่อไป ซ่ึงรายละเอียด
ของขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

2. วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการบริหารตน้ทุน 
2.1 แนวทางในการสร้างระบบและจดัท าขอ้มลูทางบญัชีท่ีถกูตอ้งและเช่ือถือได ้
2.2 การค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
2.3 การบริหารตน้ทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
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บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

ในการศึกษาการบริหารต้นทุนส าหรับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ในจังหวดัเชียงใหม่มีระเบียบวิธี
การศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นท่ีแนวทางการบริหารต้นทุนธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าเสนอให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างของต้นทุน รูปแบบของข้อมูล
ทางการบญัชีท่ีน าไปใชใ้นการบริหารตน้ทุน วิเคราะห์การน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใช้ในการ
บริหารตน้ทุนเพื่อผลประโยชน์สูงสุด และวิเคราะห์แนวทางแกไ้ขจากประเด็นท่ีตรวจพบจาก
ตวัเลขทางการบญัชี 

3.1.2  ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ใหม่ใน
เชียงใหม่โดยเลือกจากผูป้ระกอบการใหม่ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลและให้ค  าปรึกษาของส านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (SIPA) ในช่วงปี 2552-2555 ซ่ึงปัจจุบนัคงเหลือเปิด
ด าเนินงานอยู่จริงทั้งส้ิน 38 ราย (ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA),  
2556) 

3.1.3  วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์หนา้ใหม่ท่ีอยูภ่ายใต้
การดูแลของ SIPA(เชียงใหม่)จากจ านวนกิจการท่ียงัเปิดด าเนินการอยูท่ ั้งหมด 38 ราย โดยเลือก
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการท่ีด าเนินการทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามสะดวกจ านวน 10 ราย ถือเป็นสัดส่วน 26.32% ซ่ึงเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมด เพื่อใหท้ราบแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินงานของธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1)   ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) 
 เก็บขอ้มูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์หน้าใหม่ท่ีอยู่
ภายใต้การดูแลของ SIPA(เชียงใหม่) เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหาร
ตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลท่ีมีในต าราและเอกสารต่างๆ อีก
ทั้งยงัมีขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
ใชก้ารสัมภาษณ์โดยจะสุ่มเลือกสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการจ านวน 10 ราย โดยจะท า

การเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1) ขอ้มูลดา้นการปฏิบติัโดยทัว่ไป 

- ดา้นรูปแบบโครงสร้างองคก์ร 

- ดา้นรูปแบบขั้นตอนการปฏิบติังาน 

- ดา้นการจดัท าและปฏิบติัทางบญัชี 

- ดา้นการคิดตน้ทุน 

2) ดา้นการน าขอ้มูลตน้ทุนมาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดท้ั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิจะน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางและวิธีการ

บริหารตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.4.1   รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์น ามาสรุปเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะท่ีปฏิบติัอยู่ตาม

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) ดา้นการปฏิบติัโดยทัว่ไป 
1.1 ดา้นรูปแบบโครงสร้างองคก์ร 

1.2 ดา้นรูปแบบขั้นตอนการปฏิบติังาน 



 

16 

 

1.3 ดา้นการจดัท าและปฏิบติัทางบญัชี 

1.4 ดา้นการคิดตน้ทุน 

2) ดา้นการน าขอ้มูลตน้ทุนมาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ 

3) ดา้นการบริหารตน้ทุนและกลยทุธ์ภายในกิจการ 

3.4.2  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาซอฟท์แวร์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีปฏิบัติกันอยู่ ณ ปัจจุบันโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาในการค้นหา

จุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัท่ีเป็นอยูโ่ดยจ าแนกออกเป็นสัดส่วนการปฏิบติัในดา้น

ต่างๆอยา่งชดัเจน เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

3.4.3  สรุปผลการวิเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบติัต่างๆในดา้นต่างๆ

โดยระบุไดด้งัน้ี 

1) แนวทางในการสร้างระบบและจดัท าขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได้ 

2) การค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

3) การบริหารตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
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บทที ่ 4 

ลกัษณะการด าเนินธุรกจิพฒันาซอฟท์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าใหม่ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของ SIPA 

(เชียงใหม่)โดยสุ่มเลือกสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการจ านวน 10 ราย ถึงลกัษณะในการด าเนิน

ธุรกิจและขอ้มูลเพิ่มเติมในดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีสามารถจ าแนกขอ้มูลออกไดด้งัน้ี 

 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัองค์กรของผู้ประกอบการ 

จากท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์ธุรกิจของผูป้ระกอบการในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ราย สามารถแสดงขอ้มูล

ในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐานของกิจการ 

2) โครงสร้างองคก์รและต าแหน่งหนา้ท่ี 

3) การปฏิบติัทางดา้นบญัชี 

4) รูปแบบการด าเนินงาน 

5) วเิคราะห์ลกัษณะการปฏิบติังานธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 

4.1.1   ข้อมูลพืน้ฐานของกจิการ 

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก็บไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสามารถแสดงออกมาไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ  

1) รูปแบบการด าเนินกิจการ  

2) ช่วงรายไดเ้ฉล่ียทั้งปี  

3) จ  านวนโครงการท่ีผลิตต่อเดือน 
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ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของรูปแบบการด าเนินกิจการแสดงไวด้งัตารางท่ี 4.1 ช่วง

รายไดเ้ฉล่ียทั้งปีแสดงไวด้งัตารางท่ี 4.2 จ  านวนโครงการท่ีผลิตต่อเดือนแสดงไวด้งัตารางท่ี 

4.3 

ตารางที ่4.1  :  แสดงลกัษณะและรูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย 

กจิการที่ 
จดทะเบียนพาณิชย์ในรูปแบบ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัท จ ากดั 

1 √ - - 

2 √ - - 

3 - √ - 

4 √ - - 

5 - √ - 

6 - - √ 

7 √ - - 

8 √ - - 

9 √ - - 

10 √ - - 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูป้ระกอบการด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามญั 7 ราย 

รูปแบบนิติบุคคล 3 ราย โดยแยกออกเป็นในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดั 2 ราย และบริษทั

จ ากดั 1 ราย  

ตารางที ่4.2  :  แสดงช่วงของรายได้เฉลีย่ตลอดทั้งปีของกลุ่มตัวอย่าง 

กจิการที่ 
ช่วงรายได้โดยเฉลีย่ต่อปี (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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จากตารางท่ี 4.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อปีของทั้ง 10 กิจการอยูใ่นช่วง 1,500,001 ถึง 1,800,000 บาท

จ านวน 6 กิจการ, 1,000,001 ถึง 1,500,000 บาทจ านวน 2 กิจการ และ 600,001 ถึง 

1,000,000 บาทจ านวน 2 กิจการ 

ตารางที ่4.3  :  แสดงจ านวนโครงการโดยเฉลี่ยทีผ่ลติต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง 

กจิการที่ 
จ านวนโครงการโดยเฉลีย่ที่ผลติต่อเดือน 

0-1 โครงการ 2-3 โครงการ 

1 √ - 

2 - √ 

3 - √ 

4 - - 

5 - √ 

6 - √ 

7 - √ 

8 - √ 

9 - √ 

10 √ - 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่จ านวนโครงการโดยเฉล่ียท่ีผลิตต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งมีกิจการท่ี

ผลิตโครงการอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โครงการจ านวน 2 ราย และอยู่ในช่วง 2 ถึง 3 โครงการ

จ านวน 8 ราย 

4.1.2   โครงสร้างองค์กรและต าแหน่งหน้าทีธุ่รกจิพฒันาซอฟต์แวร์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

ในปัจจุบนัต าแหน่งหนา้ท่ีในธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้ต าแหน่งต่างๆ

ตามการด าเนินงานท่ีเป็นอยูด่งัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  :  แสดงต าแหน่งหน้าทีท่ีม่ีภายในกิจการของกลุ่มตัวอย่าง 

ต าแหน่งทีม่ีภายในกจิการ 
กจิการที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (GM) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
ผูดู้แลและควบคุมโครงการ 

(Project manager) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

นกัวเิคราะห์ระบบ (System 

analysis) 
- √ √ - √ √ √ √ - √ 

นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส 

(Senior Developer) 
- √ √ - √ √ √ - √ √ 

นกัพฒันาโปรแกรม (Developer) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
นกัออกแบบกราฟ (Designer) - - √ √ - √ √ √ - √ 
นกัทดสอบระบบ (Tester) - - - - - - - - - - 

พนกังานขาย (Sale/Marketing) - √ √ - √ √ √ √ - - 

ธุรการ (Admin) - - - - - - - - - - 

บญัชีการเงิน (Accountant) - - - - - - - - - - 

จากตารางท่ี 4.4 ผูศึ้กษาได้น าขอ้มูลมาท าการสรุปและเรียบเรียงขอ้มูลใหม่เพื่อให้เห็นถึง

โครงสร้างองค์กรและต าแหน่งหนา้ท่ีส าคญัตามขอบเขตงานท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ

ในปัจจุบนัของผูป้ระกอบการท่ีส่วนใหญ่มีเหมือนกนัทั้ง 10 กิจการโดยประกอบไปด้วย

ต าแหน่งดงัน้ี 

1)       ผู้จัดการทั่วไป (GM) มีหนา้ท่ี ควบคุมและบริหารภาพรวมของกิจการ วางแผนและ

ก าหนดทิศทางการรับงานและผลิตงาน ดูแลในเร่ืองของบญัชีและการเงินภายใน

บริษัท  จัดท าบัน ทึกรายรับรายจ่าย จัดท าเอกสารใบ เสนอราคา ใบวางบิล 

ใบเสร็จรับเงิน อนุมติัดา้นการเงิน จดัซ้ือและจดัหาอุปกรณ์และวสัดุต่างๆเขา้ออฟฟิศ 
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2)      ผู้ดูแลและควบคุมโครงการ (Project Manager) มีหนา้ท่ี ควบคุม ดูแลและวางแผนใน

การปฏิบติังานให้กบัทีมงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

รวมไปถึงทดสอบคุณภาพของงานท่ีผลิตออกมา 

3)      นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) มีหน้าท่ี  น าความต้องการของลูกค้ามา

วิเคราะห์ แยกแยะ และจัดเรียงเพื่อท าเป็นเอกสารส าหรับน าไปให้ฝ่ายพัฒนา

โปรแกรมสามารถน าไปใชเ้พื่อท างานต่อไปได ้

4)       นักพัฒนาโปรแกรมอาวุโส (Senior Developer) มีหน้าท่ี เป็นท่ีปรึกษาทางด้านการ

เทคนิคในการพฒันาโปรแกรม อีกทั้งยงัพฒันาโปรแกรมตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้

5)       นักพฒันาโปรแกรม (Developer) มีหนา้ท่ีพฒันาโปรแกรมตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้

6)      พนักงานขาย (Marketing/Sale) มีหน้าท่ีออกหาลูกคา้  เก็บความตอ้งการของลูกคา้

และจดัท าเป็นเอกสารเพื่อน ามาส่งมอบใหก้บัทีมงาน ปิดการขาย 

7)       นักออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designer) มีหน้าท่ีออกแบบโครงสร้างหน้าตา  

ต าแหน่งปุ่มต่างๆ การเขา้ใชง้านของโปรแกรมและสร้างกราฟฟิคท่ีสวยงามส าหรับ

โปรแกรมใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บมา 

โดยสามารถสรุปเป็นแผนผงัองคก์รไดด้งั รูปภาพท่ี 4.1 

GM

Project Manager

Designer System Analysis

Senior Developer

Developer

Marketing/Sale

 

รูปภาพที ่4.1 : แผนภาพแสดงผงัองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง 
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4.1.3 การปฏิบัติทางด้านบัญชี 

1)  ด้านการปฏิบัติทางการบันทกึบัญชีและเอกสารทางบัญชีและภาษี 

จากการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างในดา้นรูปแบบการปฏิบติัทางการบนัทึกบญัชีและ

จดัท าบญัชีสามารถแสดงขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 4.5 

ตารางที ่4.5  :  แสดงรูปแบบการปฏิบัติทางการบันทกึบัญชีและจัดท าบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง 

กจิการที่ 

จดทะเบียนพาณชิย์ในรูปแบบ จัดท าบัญชีตาม

มาตรฐานการ

บัญชีไทยที่บังคบั

ใช้ 

จัดท ารายการ

บันทึกรายรับ

รายจ่ายเอง 

ใช้บริการจัดท า

บัญชีจาก

ส านักงานบัญชี

ภายนอก 

ห้างหุ้นส่วน

สามัญ 

ห้างหุ้นส่วน

จ ากดั 

บริษทั จ ากดั 

1 √ - - - √ - 

2 √ - - - √ - 

3 - √ - - √ √ 

4 √ - - - √ - 

5 - √ - - √ √ 

6 - - √ - √ √ 

7 √ - - - √ - 

8 √ - - - √ - 

9 √ - - - √ - 

10 √ - - - √ - 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่ามีการจดัท ารายการบันทึกรายรับรายจ่ายจ านวน 10 กิจการ มี

กิจการท่ีจดัท าบญัชีตามาตรฐานการบญัชีไทยท่ีบงัคบัใช ้จ านวน 0 ราย และมีกิจการท่ีใช้

บริการจดัท าบญัชีจากส านกังานบญัชรภายนอกจ านวน 3 ราย ซ่ึงสามารถแจกแจงและ

อธิบายรายละเอียดออกมาเป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
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1.1) ด้านการจัดท าบัญชีเพือ่การบริหาร 

จากขอ้มูลท่ีได้ในตารางท่ี 4.5 แสดงให้เห็นว่าทุกกิจการไม่มีการบนัทึกบญัชีตาม

มาตรฐานการบญัชีไทยท่ีบงัคบัใช้ จะมีแค่การบนัทึกรายรับรายจ่ายซ่ึงเป็นรายการ

เงินสดอยา่งเดียวโดยผูจ้ดัการทัว่ไปจะท าหน้าท่ีในการบนัทึกรายรับและรายจ่ายใน

รูปแบบเงินสดท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการเท่านั้นโดยบนัทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคเก็บไว้

ในคอมพิวเตอร์ ไม่มีการจดัท ารายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน

และรายงานตน้ทุนการผลิต ทั้งน้ีหากกิจการตอ้งการทราบวา่มีผลประกอบการท่ีเป็น

ก าไรหรือขาดทุน ผูจ้ดัการทัว่ไป จะค านวณจากรายรับและรายจ่ายท่ีได้บนัทึกไว ้

แล้วดูว่าผลประกอบการนั้นเป็นก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงในการจดัท ารายงานทางเงิน

ไม่ได้มีการก าหนดว่าจดัท าในรูปแบบทุกรอบเดือนหรือรอบปีจะจดัท าก็ต่อเม่ือมี

ความต้องการใช้ข้อมูลเท่านั้ น ในขณะเดียวกันผู ้ประกอบการบางรายให้ทาง

ส านกังานบญัชีเป็นผูจ้ดัท างานรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน ณ 

ตอนส้ินปีมาใหเ้ท่านั้น 

1.2) ด้านการจัดท าบัญชีการเงิน 

กิจการท่ีด าเนินงานในรูปแบบนิติบุคคล จะตอ้งมีการจดัการดา้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมาย เช่น การยื่นภาษีหัก ณ จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีคร่ึงปี/ประจ าปี และ

อ่ืนๆ โดยใหท้างส านกังานบญัชีภายนอกเป็นผูดู้แลและจดัการในเร่ืองน้ี โดยผูจ้ดัการ

ทัว่ไป จะเป็นคนรวบรวมเอกสารท่ีจ าเป็นในการจดัท าส่งให้กับส านักงานบัญชี 

ส าหรับกิจการท่ีเปิดด าเนินการในรูปแบบนิติบุคคลก็จะให้ส านักงานบัญชีเป็น

ผูจ้ดัท า งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้ง

น าส่งใหก้บักระทรวงพานิชย ์

2) การคิดต้นทุน 

มีการค านวณตน้ทุนโดยค านวณเฉพาะค่าแรงทางตรงอยา่งเดียว ซ่ึงใชว้ิธีการคิดค านวณ

ตามต าแหน่งท่ีท างานและระยะเวลาในโครงการ โดยใช้ตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียของคนตาม

ต าแหน่งงานมาค านวณร่วมกบัจ านวนวนัหรือระยะเวลาท่ีใช้ในการท างานจริงแยกตาม

โครงการท่ีเกิดข้ึนโดยแจกแจงเป็นรายคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท าโครงการ หากใช้
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จ านวนคนท างานมากหรือใช้ระยะเวลาในการท างานมากก็จะท าให้เกิดตน้ทุนท่ีสูงข้ึน

ตามไปดว้ย 

3) การค านวณราคาขาย 

ผูป้ระกอบการมีการก าหนดราคาขายแตกต่างกันไปในแต่ละกิจการ โดยบางกิจการ

ไม่ไดใ้ช้วิธีการก าหนดราคาเพียงวิธีเดียว ซ่ึงทั้งน้ีสามารถสรุปและแสดงวิธีการท่ีแต่ละ

กิจการเลือกใชใ้นการคิดราคาไวด้งัตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6  :  แสดงวธีิการค านวณราคาขายในกจิการของกลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการก าหนดราคาขาย 
กจิการที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก าหนดราคาขายโดยอา้งอิงจากราคาตลาด √ √ - √ - - - - - - 

น าขอ้มลูตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ

ผลิตมาใชใ้นการค านวณ 
- - √ - √ √ √ √ √ √ 

ก าหนดราคาขายโดยการใชก้ารพยากรณ์

จ านวนประมาณยอดขาย 
- - √ - - √ - - - - 

โดยสามารถแสดงรายละเอียดของวธีิการคิดราคาแต่ละวธีิไดด้งัน้ี 

3.1)    ก าหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาตลาด  : เป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จากการ

ค้นหาราคาในท้องตลาดซอฟต์แวร์ท่ี มีการเปิดเผยจากแหล่งต่างๆใน

อินเตอร์เน็ต มาเปรียบเทียบและปรับเปล่ียนเพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดค่าแรง

ส าหรับการเสนอใหลู้กคา้  

3.2)    น าข้อมูลต้นทุนทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลิตมาใช้ในการค านวณ : เป็นการน า

ตน้ทุนท่ีเกิดจากการประมาณการตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการท าโครงการ

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทางลูกคา้ โดยวิธีการน าขอ้มูลตน้ทุนมาช่วยในการ

ก าหนดราคาจะเป็นท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดโดยวิธี “น าขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการผลิตมาใชใ้นการค านวณ”  

3.3)    ก าหนดราคาขายโดยการใช้การพยากรณ์จ านวนประมาณยอดขาย  : เป็นการ

น าขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมาใชใ้นการค านวณ ซ่ึงตน้ทุนท่ี

ใชใ้นการค านวณเป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการประมาณการตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
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ในการท าผลิตภณัฑ ์และยงัใชข้อ้มูลประมาณการจ านวนผลิตภณัฑท่ี์คาดวา่จะ

ขายได้มาร่วมในการก าหนดราคาขาย เพื่อให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีความ

เหมาะสมและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

จากขอ้มูลพื้นฐานทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถน ามาสรุปและน ามาจดัเรียงได้ดงั

ตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7  :  แสดงการสรุปภาพรวมข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทางด้าน รายละเอยีด 

ขอ้มลูพ้ืนฐาน

ของกิจการ 

รูปแบบการด าเนินกิจการ ด าเนินการในรูปแบบหา้งหุน้ส่วนสามญั 7 ราย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 2 

ราย บริษทัจ ากดั 1 ราย 

ช่วงรายไดเ้ฉล่ียทั้งปี ส่วนใหญ่มีช่วงรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 1,500,001 ถึง 1,800,000 

จ านวนโครงการท่ีผลิตต่อเดือน ส่วนใหญ่ผลิตอยูท่ี่ 2 ถึง 3 โครงการต่อเดือน 

โครงสร้าง

องคก์รและ

ต าแหน่งหนา้ท่ี 

ต าแหน่งหนา้ท่ีภายในกิจการ มีแต่ต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเพียงอยา่งเดียว ไม่มีต าแหน่งใน

ดา้นการสนบัสนุนการด าเนินงานอ่ืนๆของกิจการเช่น บญัชีการเงิน 

ธุรการ เป็นตน้ 

การปฏิบติั

ทางดา้นบญัชี 

ดา้นการบนัทึกบญัชีและ

เอกสารทางบญัชีและภาษี 

ทุกกิจการมีการจดัท าบนัทึกรายรับรายจ่ายแต่ไม่มีการจดัท าบญัชี

ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไป ส่วนบริษทัท่ีด าเนินงานใน

รูปแบบนิติบุคคลทั้ง 3 รายมีการจ่ายบริษทับญัชีจากภายนอกเป็น

ผูจ้ดัท าบญัชีทางการเงิน 

คิดตน้ทุน ใชก้ารค านวณค่าแรงทางตรงโดยค านวณจากชัว่โมงการท างานท่ี

เกิดข้ึนของแต่ละต าแหน่ง โดยไม่ไดบ้วกตน้ทุนส่วนอ่ืน

นอกเหนือจากค่าแรงทางตรงเขา้ไปดว้ย 

คิดราคาขาย มีวธีิการก าหนดราคาขาย 3 แบบคือ 

1.ก าหนดราคาขายโดยอา้งอิงจากราคาตลาด 

2.น าขอ้มลูตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมาใชใ้นการค านวณ 

3.ก าหนดราคาขายโดยการใชก้ารพยากรณ์จ านวนประมาณยอดขาย 
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4.1.4 รูปแบบการด าเนินงาน  

รูปแบบการด าเนินงานในปัจจุบนัของทั้ง 10 กิจการสามารถสรุปไดว้า่ในธุรกิจพฒันา

ซอฟทแ์วร์จะแบ่งรูปแบบการท างานออกเป็น 2 แบบคือ  

1.พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีระบุไว ้(Outsource) 

2.การสร้างผลิตภณัฑภ์ายในบริษทั (Product)   

โดยสามารถแสดงรายละเอียดลกัษณะการด าเนินงานในปัจุบนัของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัตารางท่ี 

4.8 

ตารางที ่4.8  :  แสดงลกัษณะการด าเนินงานในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง 

กจิการที่ 
ลกัษณะการด าเนินงาน 

Outsource Product 

1 √ - 

2 √ - 

3 √ √ 

4 √ - 

5 √ - 

6 √ √ 

7 √ - 

8 √ - 

9 √ - 

10 √ - 

จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นได้ว่าทุกกิจการมีการด าเนินงานลกัษณะ พฒันาโปรแกรมตามความ

ต้องการของลูกค้าท่ีระบุไว ้(Outsource) ทั้ งหมด แต่จะมีกิจการท่ี 3 และ 4 ท่ีจะด าเนินงาน

ลกัษณะ การสร้างผลิตภณัฑ์ภายในบริษทั (Product) ควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงการท างานทั้ง 2 รูปแบบ

น้ีจะมีขั้นตอนในการผลิตผลงานท่ีเหมือนกนัจะต่างกนัท่ีขั้นตอนการก าหนดขอบเขตของงาน 

และวธีิการในการเสนอขายงาน โดยในขั้นตอนการท างานสามารถแสดงดงัแผนภาพไดด้งัน้ี 
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1)  รูปแบบพฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าทีร่ะบุไว้ (Outsource) 

การพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไวน้ั้นจะมีความแตก

จากการสร้างผลิตภณัฑ์ภายในบริษทัเพราะการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของ

ลูกคา้จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถน าไปใชก้บัลูกคา้รายอ่ืนๆได ้ซ่ึงในดา้น

ขั้นตอนการปฏิบติัการนั้นจากขอ้มูลท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้ง 10 กิจการ ผู ้

ศึกษาได้ท าการจดัแบ่งและเรียบเรียงขั้นตอนการท างานท่ีปฏิบัติกันอยู่โดยสามารถ

แบ่งเป็นขั้นตอนหลกัได ้8 ขั้นตอนคือ 

1. การพบลูกคา้เพื่อเก็บขอ้มูลส าหรับการพฒันาโปรแกรมตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของลูกคา้เพื่อหาแนวทางในการพฒันา 

3. ค  านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาโครงการ 

4. ก าหนดราคาขาย 

5. เสนอลูกคา้และจดัท าสัญญาการจา้งงาน 

6. พฒันาโปรแกรมตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

7. ส่งมอบงานใหลู้กคา้ 

8. ดูแลหลงัการขาย 

โดยรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

1.1)   การพบลูกค้าเพือ่เกบ็ข้อมูลส าหรับการพฒันาโปรแกรมตามทีลู่กค้าต้องการ 

พนกังานขายจะท าการหาลูกคา้เขา้มาใช้บริการโดยจะมีทั้งรูปแบบท่ีลูกคา้ติดต่อ

เขา้มาหาเองโดยตรง หรือออกไปพบลูกคา้เองตามงานสัมนาท่ีรวมผูป้ระกอบการ

หรือกลุ่มท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายไวด้ว้ยกนั เม่ือติดต่อกบัลูกคา้ไดแ้ลว้ก็จะท าการนดั

พบกบัลูกคา้เพื่อเขา้เก็บขอ้มูลความตอ้งการโปรแกรมเพื่อน ามาจดัท า “เอกสาร

ความตอ้งการโปรแกรม” และส่งต่อเอกสารใหก้บันกัวเิคราะห์ระบบ 
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1.2) วเิคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพือ่หาแนวทางในการพฒันา 

นกัวิเคราะห์ระบบจะน า “เอกสารความตอ้งการโปรแกรม” มาวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการพฒันาและสร้างโปรแกรม เทคโนโลยท่ีีใช ้รวมทั้งจ  านวนคนและ

ระยะเวลาท่ีตอ้งใช้ในการท างาน และน าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดม้าจดัท า “เอกสาร

ขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” จากนั้นส่งต่อเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใหก้บั

ผูดู้แลและควบคุมโครงการ 

1.3) ค านวณต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 

ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะน า “เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์

(SRS)” มาค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยใช้วิธีการคิดค านวณตามต าแหน่งท่ีท างาน

ในโครงการและระยะเวลาและจ านวนคนท่ีท างานจริงตามแต่ละต าแหน่ง โดยใช้

วธีิการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 4.1.2 การปฏิบติัทางดา้นบญัชี 

1.4) ก าหนดราคาขาย 

ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะน าตน้ทุนท่ีค านวณไดม้าคิดราคาเพื่อน าไปยื่นเสนอ

ต่อลูกคา้โดยใชว้ธีิการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ 4.1.2 การปฏิบติัทางดา้นบญัชี 

1.5) เสนอลูกค้าและจัดท าสัญญาการจ้างงาน 

- เม่ือค านวณราคาขายเรียบร้อยผู ้ดูแลและควบคุมโครงการจะท าการส าเนา 

“เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)” ไว ้2 ฉบบั และท าการจดัส่ง

ราคาท่ีก าหนดไว ้พร้อมทั้ง  “เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” 

ทั้ง 2 ฉบบัใหก้บัผูจ้ดัการทัว่ไป  

- ผูจ้ดัการทัว่ไปจะจดัท า “ใบเสนอราคา” 2 ฉบบั และ “สัญญาจา้งงาน” 2 ฉบบั 

และท าการส่งต่อเอกสาร“เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)”  2 

ฉบบั, “ใบเสนอราคา” 2 ฉบบั และ “สัญญาจา้งงาน” 2 ฉบบั ใหก้บัพนกังานขาย  

- พนักงานขายจะน าเอกสารทั้ งหมดท่ีได้มาส่งต่อให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า

พิจารณารายละเอียดของเอกสารทั้งหมด เม่ือลูกคา้พิจารณาเอกสารทั้งหมดและ

ตกลงจ้างงาน ลูกค้าจะเซ็นยืนย ันลงใน”เอกสารข้อก าหนดความต้องการ
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ซอฟต์แวร์(SRS)” ทั้ ง 2 ฉบบั “ใบเสนอราคา” 2 ฉบบั และ “สัญญาจา้งงาน” 2 

ฉบบั โดยลูกคา้เก็บเอกสารไวก้บัตวัเองอย่างละหน่ึงชุด และช าระเงินงวดแรก 

และพนกังานขายจะเก็บเอกสารกลบัมาอยา่งละ 1 ชุด 

- เม่ือไดรั้บเงินผูจ้ดัการทัว่ไปจะจดัท า “ใบเสร็จรับเงิน” ออกมา 2 ฉบบั โดยส่งให้

ลูกคา้หน่ึงฉบบั และเก็บไวเ้องอีกฉบบั 

1.6) พฒันาโปรแกรมตามทีลู่กค้าต้องการ 

- เม่ือตกลงท าสัญญาจ้างงานกันเรียบร้อยแล้วพนักงานขายจะส่ง “เอกสาร

ขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” ให้กบัผูดู้แลและควบคุมโครงการเพื่อ

ด าเนินงานต่อ 

- เม่ือผู ้ดูแลและควบคุมโครงการได้รับ“เอกสารข้อก าหนดความต้องการ

ซอฟต์แวร์(SRS)” จะท าการวางแผนการท างานและมอบหมายงานให้กับ

พนกังานตามขอบเขตงานท่ีตรงกบัต าแหน่งและหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวพ้ร้อมทั้ง

อธิบายและก าหนดวนัส่งงานจากนั้นพนักงานแต่ละต าแหน่งด าเนินการพฒันา

ตามแผนงานท่ีไดก้ าหนด เม่ือพฒันาโปรแกรมเสร็จผูดู้แลและควบคุมโครงกาจะ

จดัท า “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ข้ึนมา 2 ฉบบั และท าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์เรียบร้อยของโปรแกรมโดยบนัทึกลง “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” 1 

ฉบบั จากนั้นน า “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบบัพร้อมโปรแกรมท่ี

เสร็จสมบูรณ์ส่งใหก้บัพนกังานขายต่อไป 

1.7) ส่งมอบงานให้ลูกค้า 

- พนกังานขายจะน า “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบบั และโปรแกรมท่ี

เสร็จสมบูรณ์ส่งให้กบัลูกคา้ตรวจสอบ จากนั้นลูกคา้จะท าการทดสอบโปรแกรม

และบันทึกลง “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ท่ีย ังไม่ได้มีการบันทึกโดย

เปรียบเทียบกับ “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ท่ีผูดู้แลและควบคุมโครงการ 

(Project Manager)ได้บนัทึกไวก่้อนหน้าน้ี เม่ือตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยลูกคา้จะ

เซ็นยืนยนัความสมบูรณ์ลงใน “เอกสารตรวจสอบโปรแกรม” ท่ีลูกคา้ไดบ้นัทึก
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ไวแ้ละถือวา่การส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์ พนกังานขายจะน า “เอกสารตรวจสอบ

โปรแกรม” ทั้ง 2 ฉบบั ส่งต่อใหก้บัผูจ้ดัการทัว่ไป  

- ผูจ้ดัการทัว่ไปจะจดัท า “ใบวางบิล” 2 ฉบบั โดยเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามวนัท่ีไว ้1 

ฉบบั และส่งให้กบัลูกคา้ 1 ฉบบั เม่ือลูกคา้ช าระเงินตาม “ใบวางบิล” เรียบร้อย ก็

จะจดัท า “ใบเสร็จรับเงิน” ส่งใหก้บัลูกคา้ 

1.8) ดูแลหลงัการขาย 

- หลงัจากส่งมอบงานในช่วงท่ีรับประกนัผลงานตามสัญญาจา้งงาน หากลูกคา้พบ

ความผิดพลาดหรือเกิดขอ้บกพร่องจากการใชง้านโปรแกรม ลูกคา้จะแจง้เร่ืองไป

ท่ีพนกังานขาย  

- พนกังานขายจะประสานงานกบัผูดู้แลและควบคุมโครงการเพื่อด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ิน ก็จะท าการแจง้ให้ทางลูกคา้ทราบเพื่อให้ลูกคา้

ใชง้านกลบัเขา้ไปใชง้านโปรแกรมไดต้ามปกติ 

2) รูปแบบการสร้างผลติภัณฑ์ภายในบริษัท (Product) 

การสร้างผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทนั้นสามารถสร้างได้ตามความต้องการ ซ่ึงในด้าน

ขั้นตอนการปฏิบติัการนั้นจากขอ้มูลท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้ง 10 กิจการ ผู ้

ศึกษาไดท้  าการจดัแบ่งและเรียบเรียงขั้นตอนการท างานท่ีปฏิบติักนัอยูส่ามารถแบ่งเป็น

ขั้นตอนหลกัได ้8 ขั้นตอนคือ 

1. ก าหนดขอบเขตและความสามารถของตวัผลิตภณัฑ ์

2. วเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพฒันาโปรแกรม 

3. ค  านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการพฒันาโครงการ 

4. ก าหนดราคาขาย 

5. พฒันาโปรแกรม 

6. วางแผนส าหรับการส่งโปรแกรมออกวางขาย 

7. ส่งโปรแกรมออกวางขาย 

8. ดูแลหลงัการขาย 
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ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงนั้ นบางขั้นตอนจะมีการปฏิบัติงานท่ีเหมือนกับการท างานใน

รูปแบบการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกค้าตามท่ีลูกคา้ได้ระบุไว ้โดย

ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนันั้นไดแ้ก่ขั้นตอนท่ี 1 6 7 และ 8 โดยรายละเอียดการ

ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนมีดงัน้ี 

2.1) ก าหนดขอบเขตและความสามารถของตัวผลติภัณฑ์ 

ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะท าการก าหนดขอบเขตของโปรแกรม วา่โปรแกรม

สามารถท าอะไรได ้จุดประสงคใ์นการสร้างคืออะไร ฯลฯ โดยจะปรึกษาร่วมกบั

นกัวเิคราะห์ระบบถึงความเป็นไดใ้นการท าตามความตอ้งการท่ีก าหนดไว ้

2.2) วางแผนส าหรับการส่งโปรแกรมออกวางขาย 

- ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะน าขอ้มูลทุกอย่างของตวัโปรแกรมเช่น รูปร่าง

หน้าตา การใช้งาน ประโยชน์จากการใช้งาน ฯลฯ มาน าเสนอให้กับผูจ้ดัการ

ทัว่ไป  และ พนกังานขายไดรั้บทราบ เม่ือเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของโปรแกรม 

- พนกังานขายจะท าการก าหนดแผนและแนวทางในการขายข้ึนมาเพื่อให้ผูจ้ดัการ

ทัว่ไปเลือกวา่จะด าเนินการตามแผนการขายอนัไหน 

2.3) ส่งโปรแกรมออกวางขาย 

พนกังานขายจะด าเนินการขายตามแผนการขายท่ีผูจ้ดัการทัว่ไปไดเ้ลือกไว ้

2.4) ดูแลหลงัการขาย 

ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะคอยดูแลและพฒันาให้ตวัผลิตภณัฑ์อยูใ่นสภาพท่ี

ใช้งานไดป้กติ โดยหากโปรแกรมมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะแจง้ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

การแกไ้ขปัญหานั้น เพื่อแกไ้ขใหโ้ปรแกรมกลบัมาใชง้านไดใ้นสภาพปกติ 

ในปัจจุบนักระบวนและรูปแบบในการขายซอฟตแ์วร์เปล่ียนไปจากอดีตมาก จากเดิมจะ

เนน้ขายซอฟตแ์วร์แบบลิขสิทธ์ิโดยจ่ายเงินเพียงคร้ังเดียวเพื่อให้ท่ีจะไดน้ าซอฟตแ์วร์ไป

ใชใ้นรูปแบบแผน่ซีดีและดีวดีี แต่ปัจจุบนัช่องทางการขายมีตวัเลือกท่ีนอกเหนือจากการ

ขายผา่นแผน่ซีดีหรือดีวีดีมากข้ึน เช่น ขายลิขสิทธ์ิผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์



 

32 

 

(Apple Store หรือ Google Play Store) ขายในรูปแบบสิทธ์ิในการใช้บริการซอฟต์แวร์

เป็นรายเดือนหรือรายปี และอ่ืนๆ ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กิจการพฒันาธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่พบว่าผูป้ระกอบการทั้ ง 2 กิจการจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

ด าเนินงานในรูปแบบสร้างผลิตภณัฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) มีการจดัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกนัคือการ “ขายลิขสิทธ์ิผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์(Apple 

Store หรือ Google Play Store)” 

4.1.5  วเิคราะห์ลกัษณะการปฏิบัติงานธุรกจิพฒันาซอฟต์แวร์ทีค่วรปรับปรุง 

จากขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดจ้ากการสัมภาษณ์ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจากกลุ่มตวัอยา่งไดป้ฎิบติักนัอยูจ่ริง

นั้น ผูศึ้กษาได้น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและ

ปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป โดยประเด็นท่ีควรปรับปรุงมีดงัน้ี 

1)  ด้านโครงสร้างองค์กร 

-ไม่มีพนักงานบญัชีท่ีคอยดูแลในเร่ืองการจดัท าบญัชีและเอกสารทางด้านบญัชีและ

การเงินต่างๆ ผูจ้ดัการทัว่ไป ตอ้งรับภาระท างานในส่วนน้ีทั้งหมด 

-ไม่มีหัวหน้าหรือผูต้รวจสอบในการท างานระหวา่งกนัของพนกังานแต่ละต าแหน่งท า

ใหอ้าจจะเกิดการผดิพลาดของงานท่ีส่งใหก้นัระหวา่งแผนกได ้

-พนกังานหน่ึงต าแหน่งท าหลายหนา้ท่ีเกินไปจนท าให้มีการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

เกิดข้ึนจนอาจจะเกิดการผดิพลาดในงานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้

-ไม่มีแผนกจดัซ้ือท่ีคอยดูแลในเร่ืองการจดัซ้ืออุปกรณ์และวสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ภายใน

กิจการ 

-ไม่มีแผนกท่ีช่วยสนบัสนุนภายในกิจการท่ีคอยดูแลในเร่ืองต่างๆเช่น เอกสารภายใน

ต่างๆ ฯลฯ จึงท าใหก้ารด าเนินกิจการอาจจะเกิดความผดิพลาดและไม่ล่ืนไหลได ้

2)  ด้านการปฏิบัติทางด้านบัญชี 

-ไม่มีการจดัท ารายงานงบการเงินประเภทต่างๆตามมาตรฐานการบญัชีเช่น งบแสดง

ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน เพื่อใชใ้นการบริหารภายในกิจการ ท าให้การวางแผน

และก าหนดทิศทางเพื่อบริหารกิจการท าไดย้าก 
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-ไม่มีการจดัท าบญัชีบริหารภายในท่ีเหมาะสม ท าให้ไม่ทราบขอ้มูลตน้ทุนท่ีแทจ้ริง จึง

ไม่สามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานหรือใชป้ระโยชน์

ในดา้นอ่ืนๆ เช่น การวดัมูลค่าของกิจการ การวเิคราะห์ตน้ทุน ฯลฯ 

3) รูปแบบการด าเนินงาน 

3.1) ด้านการค านวณต้นทุน 

- ในขั้นตอนค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ผูดู้แลและควบคุมโครงการเป็นผูค้  านวณตน้ทุน

โดยมีวิธีการค านวณตน้ทุนค่าแรงทางตรงอย่างเดียว ซ่ึงไม่ครอบคลุมกบัตน้ทุนท่ี

เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนท่ีเคยคิดและค านวณเป็นเอกสาร จึง

ท าใหไ้ม่สามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานได ้

3.2) ด้านการคิดราคาขาย 

- ในขั้นตอนก าหนดราคาขาย ผูดู้แลและควบคุมโครงการไดท้  าการคิดราคาขายโดยมี

การใช้ขอ้มูลตน้ทุนมาช่วยในการคิด หากตน้ทุนท่ีคิดมาไม่ครอบคลุมอาจจะท าให้

การตั้งราคาขายมีความผดิพลาดได ้

3.3) ด้านการวางแผนและการพฒันาโปรแกรม 

- ในขั้นตอนพฒันาโปรแกรม ผูดู้แลและควบคุมโครงการไม่มีการก าหนดแผนการ

ท างานในแต่ละหน้าท่ีของโครงการอย่างชัดเจน ท าให้ไม่สามารถควบคุมขอบเขต

และระยะเวลาในการพฒันาโปรแกรมได้ อีกทั้งการเก็บข้อมูลความตอ้งการของ

โปรแกรมไม่ครบถ้วนท าให้โปรแกรมท่ีพฒันาออกมาไม่ตรงกับความตอ้งการท่ี

แทจ้ริงของลูกคา้ จึงตอ้งมีการปรับแกไ้ขโปรแกรมให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนในการพฒันาเพิ่มสูงข้ึนกวา่เดิมจากท่ีเคยไดป้ระมาณการไว ้

3.4) ด้านเอกสารทีเ่กดิขึน้ในการปฏิบัติงาน   

- ในการจดัท าเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา สัญญาจา้งงาน ฯลฯ ไม่มีการตรวจสอบ

ก่อนท่ีจะส่งให้กบัลูกคา้ อีกทั้งยงัไม่มีการเก็บเอกสารไวอ้ยา่งเป็นระเบียบท าให้เวลา

จะน าขอ้มูลต่างๆมาใชท้  าไดล้  าบาก 
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- ในการส่งมอบงานไม่มีเอกสารในการส่งมอบงาน ท าให้ไม่สามารถไดรั้บค ายนืยนั

กบัทางลูกคา้วา่งานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบงานเรียบร้อย ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บ

เงินจากลูกคา้ได ้

จากขอ้มูลท่ีวเิคราะห์สามารถน ามาสรุปและน ามาจดัเรียงไดด้งัตารางท่ี 4.9 

ตารางที ่4.9  :  แสดงสรุปวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงจากการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทางด้าน จุดบกพร่องทีค้่นพบ แนวทางในการแก้ไข 

1) ด้านโครงสร้างองค์กร - ไม่มีพนกังานบญัชีคอยดูแลการจดัท าบญัชี 

- ไม่มีหวัหนา้คอยตรวจสอบการท างานของ

พนกังาน 

- พนกังานหน่ึงต าแหน่งท าหลายหนา้ท่ี 

- ไม่มีแผนกจดัซ้ือและแผนกท่ีช่วยสนบัสนุนใน

การท างาน 

- เพ่ิมพนกังานบญัชี 

- เปล่ียนขั้นตอนการท างานโดยให้หวัหนา้งาน

เขา้มาตรวจงานท่ีพนกังานท าเสร็จแลว้ 

- กระจายหนา้ท่ีไม่จ  าเป็นให้กบัต าแหน่งอ่ืนๆ 

- เพ่ือแผนกท่ีคอยช่วยสนบัสนุนการท างาน

ของกิจการ 

2) ด้านการปฏิบัติทาง 

ด้านบัญชี 

-ไม่มีการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีไทยท่ี

บงัคบัใช ้

-ไม่มีการจดัท าบญัขีบริหารภายในกิจการ 

- จดัท าบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีไทยท่ี

บงัคบัใช ้

- จดัท าบญัชีบริหารเพ่ือใชภ้ายในกิจการ 

3) รูปแบบการด าเนินงาน 

- ดา้นการค านวณตน้ทุน 

 

 

- ดา้นการคิดราคาขาย 

 

 

- ดา้นการวางแผนและพฒันา

โปรแกรม 

 

- ดา้นเอกสารท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบติังาน 

 

- ผูดู้แลและควบคุมโครงการเป็นผูคิ้ดตน้ทุน

ทั้งหมดโดยใชวิ้ธีค  านวณค่าแรงทางตรงอยา่งเดียว 

 

- ผูดู้แลและควบคุมโครงการใชข้อ้มูลตน้ทุนท่ี

ตนเองคิดข้ึนมาอยา่งไม่ครอบคุมมาก าหนดราคา

ขาย 

- ผูดู้แลและควบคุมโครงการไม่มีการก าหนด

แผนการท างานอยา่งชดัเจน 

 

- ไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนส่งไปให้ลูกคา้ 

 

- ไม่มีเอกสารส่งมอบงานส าหรับปิดงาน 

 

- ให้พนกังานบญัชีเป็นผูคิ้ดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน

โดยใชก้ารค านวณตน้ทุนดว้ยระบบตน้ทุน

กิจกรรม 

- ให้น าขอ้มูลตน้ทุนท่ีไดจ้ากพนกังานบญัชีท่ี

ถูกตอ้งและเช่ือถือไดม้าใชใ้นการค านวณราคา 

 

- จดัท าเอกสารแผนการท างานเพื่อใชใ้นการ

ก าหนดแผนการท างานให้ชดัเจน  

 

- ให้มีการตรวจสอบเอกสารทุกคร้ังจาก

หวัหนา้งานก่อนส่งเอกสารให้ลูกคา้ 

- จดัท าเอกสารส าหรับการยนืยนัจากลูกคา้วา่

งานส่งให้ลูกคา้เรียบร้อยและถูกตอ้งสมบูรณ์ 
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บทที ่5 

ผลการศึกษา 

 

จากผลการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติด้านการบริหารต้นทุนของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงมีลักษณะการ
ด าเนินงาน 2 รูปแบบคือ พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีระบุไว ้(Outsource) และการ
สร้างผลิตภณัฑ์ภายในบริษทั (Product)  และศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัในปัจจุบนัของกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูศึ้กษาจึงได้ท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางเพื่อเป็นการแนะน าการบริหารงานและตน้ทุนท่ี
เหมาะสมส าหรับให้ผู ้ประกอบการน าไปประยุกต์ใช้ภายในกิจการเพื่ อบริหารให้ กิจการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อให้สามารถอธิบายแนวทางการบริหารตน้ทุนได้ง่ายจะยกตวัอย่างโดยสมมติให้บริษทัตวัอย่าง
ด าเนินงานในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากดั และเป็นธุรกิจขนาดเล็ก มีพนักงานจ านวน 10 คน รายได้
เฉล่ียทั้งปีอยู่ท่ี 1,800,000 บาท จดัท าโครงการเฉล่ีย 2 โครงการต่อเดือน ผูศึ้กษาจะอธิบายโดยใช้
ขอ้มูลของบริษทัสมมติน้ีเป็นพื้นฐานและจะท าการยกตวัอยา่งกรณีศึกษาซ่ึงรายละเอียดต่างๆมีดงัน้ี 

5.1 แนวทางการจัดรูปแบบโครงสร้างขององค์กร และลกัษณะการด าเนินงาน 
ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลสมมุติข้ึนโดยจะยกตวัอยา่ง บริษทั ข้ึนมา ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยมีขนาดธุรกิจ
ขนาดเล็กซ่ึงมีขอ้มูลภายในกิจการแยกตามหวัขอ้ต่างๆไดด้งัน้ี 

5.1.1   โครงสร้างองค์กรทีป่รับปรุง 
ได้มีการท าการแบ่งแผนกการท างานออกเป็น 2 แผนกคือ “แผนกพัฒนาโปรแกรม” และ 
“แผนกสนับสนุน” โดยต าแหน่งท่ีเพิ่มเขา้มาใน “แผนกพฒันาโปรแกรม” คือ “นักทดสอบ
ระบบ(Tester)” และต าแหน่งท่ี เพิ่ม เข้ามาใน “แผนกสนับสนุน” ได้แก่  “บัญชีการเงิน
(Accountant)” และ “ธุรการ(Administration)” เพื่อช่วยในการบริหารส านักงานให้ดีข้ึน โดย
สามารถแสดงโครงสร้างขององคก์รสามารถแสดงไดต้ามรูปภาพท่ี 5.1 และต าแหน่งงานในแต่
ละแผนกไดด้งัน้ี 
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1. แผนกพฒันาโปรแกรม ประกอบดว้ยต าแหน่งดงัน้ี  
-ผูดู้แลและควบคุมโครงการ(Project Manager) 
-นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 
-นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior Developer) 
-นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 
-นกัทดสอบระบบ(Tester) 
-นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) 

2. แผนกสนบัสนุน ประกอบดว้ยต าแหน่งดงัน้ี  
-ผูจ้ดัการทัว่ไป(GM) 
-พนกังานขาย(Marketing/Sale) 
-บญัชีการเงิน(Accountant) 
-ธุรการ(Administration) 

โดยรายละเอียดหน้าท่ีงานในแต่ละต าแหน่งของ “แผนกพฒันาโปรแกรม” แสดงในตารางท่ี 
5.1 และ “แผนกสนบัสนุน” แสดงในตารางท่ี 5.2 

GM

                            

Project Manager

Tester Designer System Analysis

Senior Developer

Developer

Administration Marketing/Sale Accountant

 

รูปภาพที ่5.1  :  แผนผังองค์กรทีป่รับปรุง 
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ตารางที ่5.1  :  แสดงรายละเอยีดของพนักงานตามแต่ละต าแหน่งในแผนกพฒันาโปรแกรมของ 
   กจิการสมมติ 

ต าแหน่งภายใน
กจิการ 

ขอบเขตเนือ้งานทีไ่ด้รับมอบหมาย จ านวนพนักงาน
(คน) 

ผูดู้แลและควบคุม
โครงการ(Project 
Manager) 

ควบ คุมดูแลและวางแผนในการป ฏิบั ติ งานให้กับ ทีมงานให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว,้ ทดสอบคุณภาพของงานท่ี
ทีมงานผลิตออกมา 

1 

นกัวเิคราะห์ระบบ
(System Analysis) 

น าความตอ้งการของลูกคา้มาวิเคราะห์แยกแยะและจดัเรียงเพื่อท าเป็น
เอกสารส าหรับน าไปให้ฝ่ายพัฒนาโปรแกรมสามารถน าไปใช้เพื่อ
ท างานต่อไปได ้

1 

นกัพฒันา
โปรแกรมอาวโุส
(Senior Developer) 

เป็นท่ีปรึกษาทางดา้นการเทคนิคในการพฒันาโปรแกรมอีกทั้งยงัพฒันา
โปรแกรมตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้

1 

นกัพฒันา
โปรแกรม
(Developer) 

พฒันาโปรแกรมตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้ 1 

นกัทดสอบระบบ
(Tester) 

ทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดและช่องโหวข่องโปรแกรม 
เพื่อให้โปรแกรมถูกตอ้งตามขอบเขตงานท่ีได้ก าหนดไว ้และไม่ให้มี
ความผิดพลาดเม่ือโปรแกรมถูกส่งใหก้บัผูใ้ชง้าน 

1 

นกัออกแบบกราฟ
ฟิค(Graphic 
Designer) 

ออกแบบโครงสร้างหน้าตา , ต าแหน่งปุ่มต่างๆ , การเข้าใช้งานของ
โปรแกรมและสร้างกราฟฟิคท่ีสวยงานส าหรับโปรแกรมให้เหมาะสม
ตามความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดรั้บมา 

1 
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ตารางที ่5.2  :  แสดงรายละเอยีดของพนักงานตามแต่ละต าแหน่งในแผนกสนับสนุนของ 
   กจิการสมมติ 

ต าแหน่งภายใน
กจิการ 

ขอบเขตเนือ้งานทีไ่ด้รับมอบหมาย จ านวนพนักงาน
(คน) 

ผูจ้ดัการทัว่ไป
(GM) 

ดูแลภาพรวมของกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในบริษทั, ก าหนดทิศทาง
และกลยทุธ์ท่ีใชเ้พ่ือสร้างให้บริษทัมีมูลค่าและมีก าไรจากการด าเนินงาน
สูงสุด  

1 

พนกังานขาย
(Marketing/Sale) 

วางแผนการตลาดและวิเคราะห์ส าหรับตวัผลิตภณัฑ์ เก็บขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าการตลาดของบริษัท, ออกหาลูกค้า, เก็บความ
ตอ้งการของลูกคา้และจดัท าเป็นเอกสารเพ่ือน ามาส่งมอบให้กบัทีมงาน, 
ปิดการขาย 

1 

บญัชีการเงิน
(Accountant) 

ดูแลดา้นการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายของบริษทัทั้งหมด จดัท าใบเสนอ
ราคา, ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการเงินอ่ืนๆ และยงัติดตาม
เก็บเงินจากลูกหน้ีของบริษทั, จัดท ารายงานงบการเงินต่างๆ, ค  านวณ
ตน้ทุนทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆภายในบริษทั 

1 

ธุรการ
(Administration) 

ดูแลและจัดท าเอกสารต่างๆภายในส านักงาน เช่น เอกสารการสั่งซ้ือ, 
สัญญาจ้างพนักงาน, ใบลา, ใบตั้งเบิกต่างๆ ฯลฯ ดูแลเงินสดย่อย ดูแล
ดา้นการจดัซ้ือภายในบริษทั ดูแลเร่ืองบุคคลากรภายในบริษทั 

1 

5.1.2  ระบบงานด้านการปฏิบัติในการพฒันาโปรแกรมทีป่รับปรุง 
บริษทัแบ่งรูปแบบการท างานออกเป็น 2 แบบคือ  

1.การพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้(Outsource) 
2.การสร้างผลิตภณัฑเ์องและออกจ าหน่าย(Product)  

ซ่ึงในขั้นตอนการท างานของแต่ละประเภทในหน่ึงงานจะเรียกช่ือเป็น “โครงการ” โดยในแต่
ละโครงการแยกตามรูปแบบการท างานก็จะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัในบางขั้นตอนซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเป็นขั้นตอนในช่วงก่อนการด าเนินการผลิตและขั้นตอนหลงัช่วงผลิตเสร็จส้ินเรียบร้อย
แลว้ เช่น ขั้นตอนในการขาย/วธีิการขาย ฯลฯ 
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1)  การพฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า(Outsource) 
ขั้นตอนการพฒันาระบบในรูปแบบ“พฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า
(Outsource)”มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

- ขั้นตอนการเตรียมตวัก่อนการผลิต 
- ขั้นตอนการค านวณตน้ทุนโครงการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
- ขั้นตอนการน าเสนองานกบัลูกคา้และท าสัญญาจา้งงาน 

- ขั้นตอนการผลิตและพฒันาโปรแกรม 
- ขั้นตอนการส่งมอบงานใหลู้กคา้ 
- ขั้นตอนการดูแลหลงัการขาย 

โดยกระบวนการการท างานในแต่ละขั้นตอนสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.1) ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลติ  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.1 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- พนกังานขายจะท าการหาลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการโดยจะมีทั้งรูปแบบท่ีลูกคา้ติดต่อเขา้
มาหาเองโดยตรง หรือออกไปพบลูกคา้เองตามงานสัมนาท่ีรวมผูป้ระกอบการหรือ
กลุ่มท่ีเป็นลูกคา้เป้าหมายไวด้ว้ยกนั เม่ือติดต่อกบัลูกคา้ไดแ้ลว้ก็จะท าการนดัพบกบั
ลูกคา้โดยจะมี นกัวเิคราะห์ระบบไปดว้ย  
- นกัวเิคราะห์ระบบจะท าการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้และให้ค  าแนะน ากบั
ลูกคา้ถึงแนวทางและไอเดียของลกัษณะโปรแกรม จากนั้นจะจดัท า “เอกสารความ
ตอ้งการโปรแกรม” และส่งต่อใหก้บัผูดู้แลและควบคุมโครงการ 
- ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะน า “เอกสารความต้องการโปรแกรม” มาก าหนด
แนวทางและวธีิการท างานร่วมกบันกัวเิคราะห์ระบบโดยผูดู้แลและควบคุมโครงการ
เป็นคนก าหนดทิศทางในการพฒันาและนกัวเิคราะห์ระบบเป็นคนให้ค  าปรึกษา  
- จากนั้ นนักวิเคราะห์ระบบจัดท า “เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์
(SRS)” เพื่อบอกให้รู้ว่าโปรแกรมมีแนวทางในการพฒันาแบบไหน ด้วยวิธีอะไร 
ฯลฯ ซ่ึงจะจัดท าข้ึนมา 2 ฉบับ โดยจัดเก็บ “เอกสารข้อก าหนดความต้องการ
ซอฟต์แวร์(SRS)” เข้าแฟ้มแยกตามโครงการ 1 ฉบับ และจดัส่งให้กับผูดู้แลและ
ควบคุมโครงการ 1 ฉบบั 
- ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะจดัท า “เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” เพื่อใช้
ในการก าหนดระยะเวลาในและจ านวนคนท่ีต้องใช้ในการผลิต จากนั้ นจะส่ง 



 

40 
 

 

“เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” ให้กับพนักงานบัญชีการเงิน และ ส่ง 
“เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์(SRS)” ให้กับพนักงานขายเพื่ อ
ด าเนินงานต่อไป 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
เอกสารความต้องการโปรแกรม  เป็นเอกสารท่ีเก็บข้อมูลความต้องการในตัว
โปรแกรมท่ีลูกคา้ตอ้งการจะสร้างข้ึน โดยจะบอกถึงรายละเอียดความตอ้งการ
ทางดา้นการใชง้าน คุณลกัษณะและรูปร่างหนา้ตาของโปรแกรม การเช่ือมต่อและ
วธีิการใชง้านโปรแกรม อุปกรณ์ท่ีโปรแกรมจะปฏิบติังาน และอ่ืนๆ แบบคร่าวๆ 
เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (SRS) เป็นเอกสารท่ีระบุถึง
คุณลกัษณะของตวัโปรแกรมท่ีลูกคา้ตอ้งการไวอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน โดยน า
ขอ้มูลจากเอกสารความตอ้งการโปรแกรม มาวิเคราะห์และจดัเรียงขอ้มูลเพื่อท่ีจะ
ไดร้ะบุรายละเอียดของโปรแกรมไดอ้ยา่งชดัเจน 
เอกสารแผนการท างาน(Project Plan) เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการวางแผนการท างาน 
โดยจะระบุหนา้ท่ีในการท างานของแต่ละต าแหน่ง จ านวนวนัในการท างานของ
แต่ละงาน ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการจนจบโครงการ โดยทั้งน้ีจะ
อา้งอิงเน้ือหาการท างานจากเอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์ (SRS) 
เพื่อใหพ้ฒันาโปรแกรมตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
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แผนภาพที ่5.1 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลติ 
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แผนภาพที ่5.1 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลติ 
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1.2) ข้ันตอนการค านวณต้นทุนโครงการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.2 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- เม่ือพนกังานบญัชีการเงินไดรั้บ “เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” (รูปภาพท่ี 
5.2) เรียบร้อยจะท าการส าเนาเอกสารออกเป็น 2 ฉบบั โดยเก็บเข้าแฟ้มแยกตาม
โครงการ 1 ฉบบั จากนั้นท าการค านวณตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนและจดัท าเอกสาร 
“ตน้ทุนโครงการ” (รูปภาพท่ี 5.3) เม่ือเรียบร้อยจะท าการจดัส่ง “เอกสารแผนการ
ท างาน(Project Plan)” (รูปภาพท่ี 5.2)  คืนให้กบัผูดู้แลและควบคุมโครงการและส่ง
เอกสาร “ขอ้มูลตน้ทุนโครงการ” ใหก้บัผูจ้ดัการทัว่ไป  
- ผูจ้ดัการทัว่ไปน าเอกสาร “ตน้ทุนโครงการ” (รูปภาพท่ี 5.3) มาตรวจสอบจากนั้น
น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดราคาขาย ต่อมาเก็บเอกสาร “ต้นทุน
โครงการ” (รูปภาพท่ี 5.3) เขา้แฟ้มแยกตามโครงการ และส่งขอ้มูลราคาขายให้กบั
พนกังานบญัชีการเงิน 
- พนักงานบญัชีการเงินจะจดัท า “ใบเสนอราคา” ข้ึนมา 2 ฉบบั และส่งกลบัไปให้
ผูจ้ดัการทัว่ไปทั้ง 2 ฉบบั เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อย  เม่ือตรวจเสร็จจะท า
การส่ง “ใบเสนอราคา” ให้กบัพนกังานขาย 1 ฉบบัเพื่อส่งต่อให้กบัลูกคา้ และเก็บใส่
แฟ้มเรียงตามวนัท่ี 1 ฉบบั 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
ต้นทุนโครงการ เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจดัท าโครงการ 
โดยแสดงถึงตน้ทุนค่าแรงในการผลิตและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆภายในโครงการ 
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แผนภาพที ่5.2 : แสดงภาพทางเดินเอกสารข้ันตอนการค านวณต้นทุนโครงการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

43 

 



 

44 
 

 

 

เอกสารแผนการท างาน (Project Plan) 
หนา้ท่ี 1/2  

เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ.............................................ผูดู้แลโครงการ....................................................ต  าแหน่ง............................. 
 

ล าดบั ต าแหน่งงาน ผูป้ฏิบติั ระยะเวลาในการท า  
(ชม.) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

สรุประยะวลาในการจดัท าโครงการ  
 

  

ผูจ้ดัท า............................................................................ 
       ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.2  :  เอกสารแผนการท างาน (Project Plan) 
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เอกสารแผนการท างาน (Project Plan) 
หนา้ท่ี 2/2  

เอกสารเลขท่ี...........................จดัท าวนัท่ี........................ 
ช่ือโครงการ...................................................................ผูดู้แลโครงการ.......................................................................................................ต  าแหน่ง............................................................ 
 

ขอบเขตงานตามหนา้ท่ี 
สปัดาห์ท่ี 1 สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 3 

วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

 ผูจ้ดัท า............................................................................ 
       ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.2  :  เอกสารแผนการท างาน (Project Plan) (ต่อ) 
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ต้นทุนโครงการ 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ.............................................ผูดู้แลโครงการ....................................................ต  าแหน่ง....................... 
 

 ๐ ต้นทุนค่าแรงในการผลติ 

พนักงาน จ านวนคน จ านวนช่ัวโมง ต้นทุนคน/ชม. รวม (บาท) 

     
     
     
     

รวมต้นทุนค่าแรงทั้งส้ิน  

 

 ๐ ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม (บาท) 

     
     
     
     

รวมต้นทุนส่วนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง  

 

รวมต้นทุนโครงการทั้งหมด________________________บาท 
 
 

ผูจ้ดัท า.............................................................................. 
       ................/................../................. 

ผูต้รวจสอบ..................................................................... 
              ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.3  :  แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มต้นทุนโครงการ 
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1.3)    ขั้นตอนการน าเสนองานกบัลูกค้าและท าสัญญาจ้างงาน  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.3 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- เม่ือพนักงานขายได้รับ “เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)” และ 
“ใบเสนอราคา” ก็จะน าเอกสารทั้งหมดน าเสนอลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบว่า
ถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือไม่ เม่ือลูกคา้ตกลงในขอบเขตงานและราคา
แลว้ จึงน าเอกสารทั้งหมดกลบัมาใหพ้นกังานบญัชีการเงิน 
 - พนักงานบัญชีการเงินจะจดัท า “สัญญาจ้างงาน” ตามรายละเอียดใน “เอกสาร
ขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” และท าการส่ง “สัญญาจา้งงาน”, “เอกสาร
ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์(SRS)” และ “ใบเสนอราคา” ให้กับผูจ้ดัการ
ทัว่ไปเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของ “สัญญาจา้งงาน” 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปจะท าการส าเนาเอกสาร “สัญญาจา้งงาน”, “เอกสารขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)” และ “ใบเสนอราคา” ทั้งหมดออกมาเป็นอย่างละ 2 ฉบบั
และส่งต่อใหก้บัพนกังานขาย 
 - พนักงานขายจะรวบรวม “เอกสารข้อก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)” 2 
ฉบบั “ใบเสนอราคา” 2 ฉบบั และ “สัญญาจา้งงาน” 2 ฉบบั เพื่อน าส่งให้ลูกคา้เซ็น
ยนืยนัการจา้งงานลงในเอกสารทุกฉบบั เม่ือลูกคา้เซ็นเอกสารครบทุกฉบบัแลว้ลูกคา้
จะเก็บ “เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” 1 ฉบบั “ใบเสนอราคา” 1 
ฉบบั และ “สัญญาจา้งงาน” 1 ฉบบั ไวก้บัตวัลูกคา้ จากนั้นจะน า “ใบเสนอราคา” 1 
ฉบบั “สัญญาจา้งงาน” 1 ฉบบั กลบัมาจดัเก็บใส่แฟ้มเรียงตามวนัท่ี และ “เอกสาร
ข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์(SRS)” จะส่งต่อให้กับผู ้ดูแลและควบคุม
โครงการ 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
สัญญาจ้างงาน  เป็นเอกสารสัญญาการจ้างพัฒนาโปรแกรม โดยจะระบุ
รายละเอียดขอ้ตกลงในการจา้งงาน จ านวนมูลค่างาน งวดการจ่ายเงิน ก าหนดการ
ส่งมอบงาน ฯลฯ 
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แผนภาพที ่5.3 : แสดงภาพทางเดินเอกสารข้ันตอนการน าเสนองานกบัลูกค้าและท าสัญญาจ้างงาน 
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1.4)    ขั้นตอนการผลติและพฒันาโปรแกรม 
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.4 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 

- เม่ือผูดู้แลและควบคุมโครงการไดรั้บ “เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” และ 
“เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์(SRS)” มาเรียบร้อย จะท าการแจกแจง
งานให้กบัพนกังานตามต าแหน่งต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวต้าม “เอกสารแผนการท างาน
(Project Plan)” โดยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะไดรั้บค าช้ีแจงรายละเอียดและคุณลกัษณะ
งานของโปรแกรมตาม “เอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการซอฟตแ์วร์(SRS)” 
- นักออกแบบกราฟฟิคจะท าการออกแบบหน้าตาโปรแกรม และส่งต่อให้กับ
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุสและ นกัพฒันาโปรแกรม เพื่อท าการพฒันาโปรแกรม เม่ือ
เสร็จงานทุกคร้ังพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของกบัการท างานภายในโครงการจะตอ้ง
จดัท า “เอกสารลงเวลางาน” (รูปภาพท่ี 5.4) แลว้ส่งใหก้บัผูดู้แลและควบคุมโครงการ 
- เม่ือพฒันาโปรแกรมเสร็จส้ินนักทดสอบระบบท าการทดสอบโปรแกรมโดยจะ
จัดท า “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” 2 ฉบับ โดยอ้างอิงตามรายละเอียด
คุณสมบัติจาก “เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์(SRS)” และท าการ
ทดสอบโปรแกรมและบนัทึกลงใน “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” 1 ฉบบัพร้อม
ทั้งจดัเก็บเขา้แฟ้มแยกตามโครงการ และน าส่งให้พนกังานขาย 1 ฉบบั พร้อมทั้งส่ง
ตวัโปรแกรมท่ีเสร็จเรียบร้อยให้กบัพนกังานขาย จากนั้นจดัท า “เอกสารลงเวลางาน” 
(รูปภาพท่ี 5.4) แลว้ส่งใหก้บัผูดู้แลและควบคุมโครงการ 
- ผูดู้แลและควบคุมโครงการตรวจสอบ “เอกสารลงเวลางาน” (รูปภาพท่ี 5.4) จากนั้น
จดัท า “เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ” (รูปภาพท่ี 5.5) เม่ือเสร็จเรียบร้อยน า 
“เอกสารลงเวลางาน” (รูปภาพท่ี 5.4) และ “เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ” 
(รูปภาพท่ี 5.5) เก็บใส่แฟ้มแยกตามโครงการ 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการตรวจสอบการท างานของ
โปรแกรมท่ีพฒันาแล้วเสร็จ โดยจะอา้งอิงกบัเอกสารขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ของซอฟต์แวร์ (SRS) ซ่ึงในการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบว่าโปรแกรม
ท างานตรงตามกบัความตอ้งการท่ีลูกคา้ก าหนดมาใหค้รบถว้นหรือไม่ 
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แผนภาพที ่5.4 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการผลิตและพฒันาโปรแกรม 
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แผนภาพที ่5.4 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการผลิตและพฒันาโปรแกรม (ต่อ) 
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เอกสารลงเวลางาน 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือ................................................................. ต  าแหน่ง.......................หวัหนา้ผูค้วบคุม............................................... 
ช่ือโครงการ.......................................................................................... 
ล าดบั รายการงานท่ีท า เวลาเร่ิมท า เวลาแลว้เสร็จ รวมจ านวน 

(ชม.) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมจ านวนช่ัวโมงทั้งหมด  
 

ผูจ้ดัท า.............................................................................. 
       ................/................../................. 

ผูต้รวจสอบ...................................................................... 
              ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.4 : แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารลงเวลางาน 
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เอกสารสรุปเวลาในการผลติโครงการ 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ.............................................ผูดู้แลโครงการ....................................................ต  าแหน่ง............................. 
 

ล าดบั ปฏิบติังาน 

ในกิจกรรม 
ต าแหน่งงาน ผูป้ฏิบติั ระยะเวลาใน

การท า  
(ชม.) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

สรุประยะวลาในการจดัท าโครงการ  
 

  

ผูจ้ดัท า............................................................................ 
       ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.5  :  เอกสารสรุปเวลาในการผลติโครงการ 
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1.5)    ข้ันตอนการส่งมอบงานให้ลูกค้า  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.5 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- พนักงานขายและผู ้ดูแลและควบคุมโครงการจะท าการนัดพบลูกค้าเพื่อน า
โปรแกรมท่ีเสร็จส้ินและ “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” ส่งมอบให้กบัลูกค้า
ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมด เม่ือลูกคา้ยืนยนัการส่งงานเสร็จสมบูรณ์ลูกคา้จะ
เซ็นยืนยนัใน “เอกสารการตรวจสอบโปรแกรม” ว่าโปรแกรมท่ีได้รับสมบูรณ์
ครบถว้นและส่งต่อใหก้บัพนกังานบญัชีการเงิน 
- พนกังานบญัชีการเงินจะจดัท า “ใบวางบิล” 2 ฉบบั โดยเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามวนัท่ี 1 
ฉบบั และส่งให้กบัลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงิน 1 ฉบบั เม่ือลูกค้าจ่ายเงินเรียบร้อยก็จะ
จดัท า “ใบเสร็จรับเงิน” 2 ฉบบั โดยเก็บเขา้แฟ้มเรียงตามวนัท่ี 1 ฉบบั และน าส่งมอบ
ใหก้บัลูกคา้ 1 ฉบบั 

ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.5 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
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แผนภาพที ่5.5 : แสดงภาพทางเดินเอกสารข้ันตอนการส่งมอบงานให้ลูกค้า 
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1.6)    ข้ันตอนการดูแลหลงัการขาย 
- เม่ือลูกค้าใช้งานโปรแกรมแล้วเกิดมีปัญหา ลูกค้าจะแจ้งทางพนักงานขายได้
รับทราบ  
- พนกังานขายจะท าการแจง้ให้กบัผูดู้แลและควบคุมโครงการเพื่อด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาตามสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยผูดู้แลและควบคุมโครงการ
จะท าการอพัเดตขอ้มูลลงใน “เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ” จากนั้นจะแจง้
กลบัไปให้พนักงานขายเพื่อแจง้ต่อกบัลูกคา้ให้ทราบว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้รับการ
แกไ้ขเรียบร้อย 

2)  สร้างผลติภัณฑ์เองและออกจ าหน่าย(Product) 
ขั้นตอนการพฒันาระบบในรูปแบบและ “สร้างผลิตภณัฑเ์องและออกจ าหน่าย
(Product)”  มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

- ขั้นตอนการเตรียมตวัก่อนการผลิต 
- ขั้นตอนการค านวณตน้ทุนโครงการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
- ขั้นตอนการผลิตและพฒันาโปรแกรม 
- ขั้นตอนการขายผลิตภณัฑ ์
- ขั้นตอนการดูแลหลงัการขาย 

ซ่ึงขั้นตอนท่ีมีการปฏิบติัท่ีเหมือนการท างานในรูปแบบ “การพฒันาโปรแกรมตามความ
ตอ้งการของลูกคา้(Outsource)” คือ “ขั้นตอนการผลิตและพฒันาโปรแกรม” ซ่ึงผูศึ้กษา
จะไม่กล่าวถึงขั้นตอนน้ีซ ้ าอีกรอบ โดยกระบวนการการท างานท่ีเหลือในแต่ละขั้นตอน
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

2.1)    ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลติ  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.6 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- พนกังานขายจะจดัท า “เอกสารขอ้มูลทางการตลาด” (รูปภาพท่ี 5.6) และน าขอ้มูล
ความต้องการของตลาดและผู ้บริโภค แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีหรืออ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะสร้างใหม่ มาร่วมปรึกษากบัผูดู้แลและควบคุมโครงการ 
และ นักวิเคราะห์ระบบเพื่อก าหนดทิศทางและความสามารถของผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้  
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- เม่ือก าหนดเรียบร้อยนักวิเคราะห์ระบบจะท าการจดัท า “เอกสารความต้องการ
โปรแกรม” ตามขอ้มูลท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละส่งต่อใหก้บัผูดู้แลและควบคุมโครงการ  
- ผู ้ดูแลและควบคุมโครงการ (Project Manager) จะน า “เอกสารความต้องการ
โปรแกรม” มาก าหนดแนวทางและวิธีการท างานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ โดย
ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะเป็นคนก าหนดทิศทางในการพฒันาและนกัวิเคราะห์
ระบบจะเป็นคนใหค้ าปรึกษา  
- เม่ือวิเคราะห์และหาแนวทางเสร็จเรียบร้อย นักวิเคราะห์ระบบจะท าการจดัท า 
“เอกสารข้อก าหนดความต้องการซอฟต์แวร์(SRS)” เพื่อบอกให้รู้ว่าโปรแกรมมี
แนวทางในการพฒันาแบบไหน ดว้ยวธีิอะไร ฯลฯ ซ่ึงจะจดัท าข้ึนมา 2 ฉบบั โดยเก็บ
เข้าแฟ้มแยกตามโครงการ 1 ฉบบั และจดัส่งให้กับผูดู้แลและควบคุมโครงการ 1 
ฉบบั  
- ผูดู้แลและควบคุมโครงการจะจดัท า “เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)” เพื่อใช้
ในการก าหนดระยะเวลาในและจ านวนคนท่ีตอ้งใชใ้นการผลิต จากนั้นส่ง “เอกสาร
แผนการท างาน(Project Plan)” ใหก้บัพนกังานบญัชีการเงินเพื่อด าเนินงานต่อไป 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
เอกสารข้อมูลต้นทุนทางการตลาด เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงขอ้มูลของกลุ่มตลาด
เป้าหมาย อตัราการเติบโต ขอ้มูลแนวโน้มอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งในการสร้างผลิตภณัฑ ์
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แผนภาพที ่5.6 : แสดงภาพทางเดินเอกสารขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการผลติ (Product) 
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เอกสารข้อมูลต้นทุนทางการตลาด 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ.............................................ผูดู้แลโครงการ....................................................ต  าแหน่ง....................... 
แนวโนม้กลุ่มตลาดเป้าหมายประเภท.............................................................................ประเทศ............................ 
ช่วงอายขุองกลุ่มตลาด.........................................เพศ..............................อาชีพ....................................................... 
 

 ๐ ความตอ้งการและพฤติกรรมท่ีคาดวา่จะเป็นของตลาดกลุ่มท่ีตอ้งการ 

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

 ๐ ส่ือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยท่ีีคาดวา่จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการและพฤติกรรมดงักล่าว 

    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    ............................................................................................................................................................................. 
    
 ๐ อตัราการเติบโตของตลาด 

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

 ๐ ขอ้มูลอา้งอิง 

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

 ผูจ้ดัท า.............................................................................. 
       ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.6  :  แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารข้อมูลต้นทุนทางการตลาด 
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2.2) ข้ันตอนการค านวณต้นทุนโครงการทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งัแผนภาพ 5.7โดยขั้นตอนในการปฏิบติั
มีดงัน้ี 
- เม่ือพนกังานบญัชีการเงินไดรั้บ “เอกสารแผนการท างาน(Project Plan)”  จากผูดู้แล
และควบคุมโครงการเรียบร้อยจะท าการส าเนาเอกสารออกเป็น 2 ฉบบั โดยเก็บเขา้
แฟ้มแยกตามโครงการ 1 ฉบบั จากนั้นท าการค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในโครงการ
และจดัท าเอกสาร “ต้นทุนโครงการ” จากนั้นจะท าการจดัส่ง “เอกสารแผนการ
ท างาน(Project Plan)” คืนให้กบัผูดู้แลและควบคุมโครงการ และส่งเอกสาร “ตน้ทุน
โครงการ” ใหก้บัผูจ้ดัการทัว่ไปเพื่อใชใ้นขั้นตอนต่อไป 

น้ี
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2.3)    ขั้นตอนการขายผลติภัณฑ์  
ซ่ึงขั้นตอนทั้ งหมดสามารถแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ 5.8 โดยขั้นตอนในการ
ปฏิบติัมีดงัน้ี 
- พนักงานขายจะท าการวางแผนและแนวทางในการขายผลิตภัณฑ์และจัดท า 
“เอกสารแผนแนวทางในการขาย” (รูปภาพท่ี 5.7) 2 ฉบบั โดยจะส่งต่อให้กบัทีมงาน
พนกังานขาย 1 ฉบบั และส่งใหก้บัพนกังานบญัชีการเงิน 1 ฉบบั  
- พนกังานบญัชีการเงินจะค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจาก “เอกสารแผนแนวทางในการ
ขาย” (รูปภาพท่ี 5.7)  จากนั้นจดัท าเอกสาร “ตน้ทุนทางการตลาด” (รูปภาพท่ี 5.8) 
และส่งต่อใหก้บัผูจ้ดัการทัว่ไป 
- ผูจ้ดัการทัว่ไปจะตรวจสอบเอกสาร “ตน้ทุนทางการตลาด” (รูปภาพท่ี 5.8) จากนั้น
จะน า “ตน้ทุนทางการตลาด” (รูปภาพท่ี 5.8) และ “ตน้ทุนโครงการ” มาใช้ในการ
ก าหนดราคาขายให้กบัตวัผลิตภณัฑ์และน า “ต้นทุนทางการตลาด” และ “ต้นทุน
โครงการ” เก็บเขา้แฟ้มแยกตามโครงการ  
- เม่ือก าหนดราคาเรียบร้อยพนกังานบญัชีการเงินจะท าการจดัท า “แพคเกจราคาขาย” 
ข้ึนมาและส่งต่อใหก้บัพนกังานขายเพื่อด าเนินงานต่อไป 

สามารถอธิบายเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
ต้นทุนทางการตลาด เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
ตาม “แผนแนวทางในการขาย” 
แผนแนวทางในการขาย เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางและวิธีการในการโฆษณา
และท าการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ พร้อมทั้งอธิบายถึงแนวทางในการปฏิบัติ
ส าหรับการจดัจ าหน่าย 
แพคเกจราคาขาย เป็นเอกสารท่ีกล่าวถึงขอบเขตของราคาและจ านวนในการขาย
โปรแกรม รวมทั้ งโปรโมชั่นต่างๆท่ีจะใช้ในการดึงดูดลูกค้าให้ เข้ามาซ้ือ
โปรแกรม 
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รูปภาพที ่5.7  :  แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มแผนแนวทางในการขาย 

 

 

 

 

 

 

แผนแนวทางในการขาย 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ_____________________________ผูดู้แลโครงการ_________________________________ต าแหน่ง________________ 
กลุ่มตลาดเป้าหมาย____________________________________________________________ประเทศ_________________________ 
ช่วงอายขุองกลุ่มตลาด__________________________เพศ___________________อาชีพ____________________________________ 
๐ ช่องทางในการโฆษณาและท าการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ ์
      1.____________________________________________________________________ 
      2.____________________________________________________________________ 
๐ แนวทางในการปฏิบติัส าหรับการโฆษณาและท าการตลาด 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
___๐ ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 
     1.____________________________________________________________________ 
     2.____________________________________________________________________ 
๐ แนวทางในการปฏิบติัส าหรับการจดัจ าหน่าย 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
__๐ พนัธมิตรท่ีช่วยให้แผนด าเนินไปไดอ้ยา่งราบล่ืน 

1. ช่ือ_______________________________________เบอร์โทร____________________ อีเมล_____________________________ 
ช่วยในเร่ือง_____________________________________________________________________________________________                                                 

_______________________________________________________________________________________________________                                            

2. ช่ือ_______________________________________เบอร์โทร____________________ อีเมล____________________________ 
ช่วยในเร่ือง_____________________________________________________________________________________________                                           

______________________________________________________________________________________________________                                            

๐ ส่ิงท่ีตอ้งใชเ้พ่ือช่วยให้แผนส าเร็จ 
     1.____________________________________________________________________ 
     2.____________________________________________________________________ 

ผูจ้ดัท า.............................................................................. 
       ................/................../................. 

ผูอ้นุมติัแผน....................................................................... 
       ................/................../................. 
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ต้นทุนทางการตลาด 
เอกสารเลขท่ี........................ 
จดัท าวนัท่ี........................ 

ช่ือโครงการ..................................................ผูดู้แลโครงการ.....................................................ต  าแหน่ง....................... 
อา้งอิงแผนการขายเลขท่ี............................. 
 

ล าดบั รายการ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน(บาท) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวมต้นทุนทางการตลาดทั้งหมด  

 
 

ผูจ้ดัท า.............................................................................. 
       ................/................../................. 

ผูต้รวจสอบ...................................................................... 
              ................/................../................. 

รูปภาพที ่5.8  :  แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มต้นทุนทางการตลาด 
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2.4)    ข้ันตอนการดูแลหลงัการขาย 
- พนกังานขายจะท าการเก็บขอ้มูลค าตอบรับจากลูกคา้และผูไ้ดล้องใช้ผลิตภณัฑ์ทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสียของผลิตภณัฑ์ เม่ือไดข้อ้มูลก็จะท าการวางแผนกบัผูดู้แลและควบคุม
โครงการ (Project Manager) เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึนและจะท าการอพัเดตขอ้มูลลงใน “เอกสารสรุปเวลาในการผลิต
โครงการ” ท่ีเคยไดจ้ดัท าไว ้จากนั้นจะเร่ิมด าเนินงานใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนขั้นตอนการ
เตรียมตวัก่อนการผลิต อีกคร้ังหน่ึงโดยถือวา่เป็นการเร่ิมพฒันาโครงการใหม่ข้ึนมา
อีกคร้ัง 

5.1.3  ด้านการจัดท าบัญชี 
1) ด้านการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

บริษทัตอ้งมีการจดัท าการบนัทึกบญัชีโดยใช้ “เกณฑ์คงคา้ง” จดัท าสมุดบญัชีรายวนั และ
บญัชีแยกประเภท พร้อมทั้งจดัท ารายงานทางการเงิน“งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ”ตามมาตรฐานการบญัชีไทยท่ีบงัคบัใช ้เพื่อใหง้บการเงินของบริษทัมี
ความถูกตอ้งและมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ (โดยรายละเอียด
ต่างๆแสดงขอ้มูลไวด้งัภาคผนวก) 

5.2 แนวทางการบริหารต้นทุนโครงการ 
แนวทางในการบริกหรตน้ทุนโครงการนั้นมีขั้นตอนในการปฏิบติัอยู ่3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1.การค านวณตน้ทุนโครงการ 
2.ประยกุตใ์ชข้อ้มูลตน้ทุนในการก าหนดราคาขาย 
3.การบริหารตน้ทุนการใชท้รัพยากรและตน้ทุนกิจกรรม 

โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนไดด้งัน้ี 

5.2.1 การค านวณต้นทุนโครงการ 
แนวทางในการค านวณตน้ทุนโครงการส าหรับการด าเนินงานในรูปแบบ “พฒันาโปรแกรม
ตามความตอ้งการของลูกค้า” และ “สร้างผลิตภณัฑ์เองและออกจ าหน่าย” มีวิธีการในการ
ค านวณตน้ทุนท่ีเหมือนกนั แต่จะแตกต่างในขั้นตอนการด าเนินงานและพนักงานด าเนินงาน
เพียงเล็กนอ้ย  
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1) การคิดต้นทุนรูปแบบพฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource) 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิตจะจ าแนกออกได้เป็น 3 ส่วนหลกัคือ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรง
ทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซ่ึงในการค านวณตน้ทุนโครงการจะตอ้งจ าแนกตน้ทุน
ทั้ง 3 ส่วนน้ีออกจากกนัใหช้ดัเจน 

สมมติให้บริษัทฯมีความสามารถในการผลิตงานทั้ งรูปแบบ Outsource และ Product 
รวมกนั 2 โครงการต่อเดือน  โดยมูลค่าของงานโครงการประเภท Outsource ท่ีบริษทัผลิตมี
มูลค่าโดยเฉล่ียประมาณงานละ 300,000 บาท และใชร้ะยะเวลาในการท าประมาณงานละ 1 
เดือน ทั้งน้ีในเดือนท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดท้  าการผลิตงานโครงการในรูปแบบ Outsource 2 
โครงการ คือ โครงการA และ โครงการB ซ่ึงจากท่ีผา่นมาผูดู้แลและควบคุมโครงการไดท้  า
การสรุปเวลาในการผลิตของโครงการA และ โครงการB โดยในรายการบญัชีแยกประเภท
เดือนท่ีผ่านมาสามารถแสดงค่าใช้จ่ายของรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตโครงการA และ
โครงการB ไดด้งัตารางท่ี 5.3 

ตารางที ่5.3  :  แสดงข้อมูลสมมติรายการบัญชีแยกประเภททีเ่กีย่วข้องกบัการผลติโครงการ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
เงินเดือนพนกังานฝ่ายเทคนิค 81,000 
ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ 1,400 
เงินเดือนพนกังานแผนกสนบัสนุน 72,000 
ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม 3,500 

จากตารางท่ี 5.3 ท าให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในเดือนท่ีผ่านมา ซ่ึงสามารถแยก
แสดงรายละเอียดของตน้ทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตโครงการตามแต่ละประเภทได้
ดงัน้ี 

1.1) วตัถุดิบทางตรง 
ในปัจจุบนัการผลิตและพฒันาซอฟตแ์วร์มีกระบวนการในการผลิตโดยใชค้อมพิวเตอร์
ทั้งหมด เน่ืองจากตวัผลิตภณัฑ์หรือผลงานท่ีออกมาจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล 
และรับส่งงานผา่นทางอินเตอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์ดงันั้นในการผลิตจึงไม่มีการใช้
วตัถุดิบทางตรง 
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1.2) ค่าแรงทางตรง 
ค่าแรงทางตรงในการจดัท าโครงการท่ีเกิดข้ึน เกิดจากตน้ทุนเงินเดือนของฝ่ายพฒันา
โปรแกรมโดยพนกังานบญัชีและการเงินจะน าขอ้มูลเวลาในการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงจาก 
“เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ” ท่ีได้จากขั้นตอน “การผลิตและพัฒนา
โปรแกรม” มาค านวณหาต้นทุนตามชั่วโมงการท างานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงขอ้มูลสมมติของ
รายละเอียดจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตโครงการA และโครงการB สามารถ
แสดงออกมาได้ดังตารางท่ี 5.4 และข้อมูลอัตราเงินเดือนค่าแรงของแต่ละต าแหน่ง
ภายในบริษทัสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.5 

ตารางที ่5.4  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดจ านวนช่ัวโมงแรงงานทีใ่ช้ในการผลติโครงการ 
ต าแหน่ง โครงการA 

(ชม.) 
โครงการB 
(ชม.) 

นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 16 14 
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior Developer) 22 16 
นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 250 246 
นกัทดสอบระบบ(Tester) 72 60 
นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) 100 88 
รวมจ านวนช่ัวโมงการท างานทีเ่กดิขึน้ทั้งหมด 460 424 

ตารางที ่5.5  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดต้นทุนต่อช่ัวโมงพนักงานแผนกพฒันาโปรแกรม 
     ของกจิการ 

ต าแหน่ง (1) อตัราเงนิเดอืน (2) จ านวนช่ัวโมง
ท างานใน 1 เดอืน 

(1)/(2) ต้นทุน/ช่ัวโมง
(บาท) 

นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 20,000 160 125 
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior Developer) 20,000 160 125 
นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 15,000 160 93.75 
นกัทดสอบระบบ(Tester) 13,000 160 81.25 
นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) 13,000 160 81.25 
รวมเงนิเดอืนพนักงานแผนกพฒันาโปรแกรม 81,000  

จากตารางท่ี 5.4 แสดงให้เห็นว่าในโครงการA และโครงการB มีจ  านวนชั่วโมงการ
ท างานท่ีไม่เท่ากนัโดยโครงการA ใชจ้  านวนในการผลิต 460 ชัว่โมง และโครงการB ใช้
จ  านวนในการผลิต 424 ชั่วโมง ซ่ึงเม่ือน ามาค านวณรวมกับต้นทุนต่อชั่วโมงของ



 

69 
 

 

พนกังานจากตารางท่ี 5.5 จะท าให้ทราบถึงตน้ทุนค่าแรงทางตรงท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต
โครงการโดยสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.6 

ตารางที ่5.6  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดต้นทุนค่าแรงทางตรงแยกตามโครงการ 
ต าแหน่ง (1) ต้นทุนค่าแรง 

ต่อช่ัวโมง 
(ตารางที่ 5.5) 

(2) โครงการA 
(ชม.) 

(ตารางที่ 5.4) 

(1)*(2) ต้นทุน 
ที่เกดิขึน้ 
(บาท) 

(3) โครงการB 
(ชม.)  

(ตารางที่ 5.4) 

(1)*(3) ต้นทุน 
ที่เกดิขึน้ 
(บาท) 

นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 125 16 2,000 14 1,750 
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior 
Developer) 

125 22 2,750 16 2,000 

นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 93.75 250 23,438 246 23,063 
นกัทดสอบระบบ(Tester) 81.25 72 5,850 60 4,875 
นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic 
Designer) 

81.25 100 8,125 88 7,150 

รวม 460 42,162.50 424 38,837.50 

รวมค่าแรงทางตรงทั้งส้ิน 81,000 

จากการตารางท่ี 5.6 พบว่าต้นทุน “ค่าแรงทางตรง” ของแต่ละโครงการมีมูลค่าดังน้ี 
โครงการA มีมูลค่า 42,162.50 บาท และ โครงการB มีมูลค่า 38,837.50 บาท  

1.3) ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
รูปแบบในการด าเนินธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์อยูใ่นประเภทธุรกิจการให้บริการ ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจึงเกิดตามกิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินงานอยู ่โดยมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละ
กิจกรรม แต่ทั้งน้ีในการจะทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงจากการจดัท าโครงการแต่ละโครงการ
เป็นไปได้ยาก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิตท าการแบ่งแยกเข้าโครงการได้ล าบากและ
แบ่งแยกไดไ้ม่ชดัเจน และในกระบวนการท างานของโครงการท่ีเกิดข้ึนมีการแบ่งแยก
เป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจน  

ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการน า “ระบบต้นทุนกิจกรรม” มาใช้เพื่อช่วยในการค านวณและ
แบ่งแยกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจะช่วยให้สามารถแบ่งแยกค่าใชจ่้ายในการผลิตเขา้โครงการได้
ง่ายข้ึน โดยน าค่าใชจ่้ายในส่วนของ “ค่าใชจ่้ายในการผลิต” มาค านวณแยกตามโครงการ 
ซ่ึงในการปฏิบติัสามารถท าไดต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวางระบบ หรือส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุน 
ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์กิจกรรมและตวัผลกัดนัตน้ทุน 
ขั้นท่ี 3 การก าหนดตวัผลกัดนัทรัพยากรและคิดตน้ทุนทรัพยากรเขา้กิจกรรม 
ขั้นท่ี 4 การก าหนดตวัผลกัดนักิจกรรมและค านวณตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย 
ขั้นท่ี 5 การค านวณตน้ทุนกิจกรรมเขา้ส่ิงท่ีจะคิดตน้ทุน 

ข้ันที ่1 ก าหนดวตัถุประสงค์ในการวางระบบ หรือส่ิงทีจ่ะคิดต้นทุน 
วตัถุประสงคใ์นการคิดตน้ทุนเพื่อให้ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงในการจดัท าโครงการเพื่อ
น าไปก าหนดราคาขายส าหรับโครงการท่ี เกิดข้ึนและน าข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงานต่อไป 

ข้ันที ่2 การวเิคราะห์กจิกรรมและตัวผลกัดันต้นทุน 
วิเคราะห์กิจกรรมตามลกัษณะงานท่ีเกิดข้ึนจริงโดยในเบ้ืองตน้ทางบริษทัฯมีการจดั
กลุ่มกิจกรรมซ่ึงวิเคราะห์และก าหนดโดยอา้งอิงจากขั้นตอนการด าเนินงานในปฏิบติั
ในการพฒันาโปรแกรมท่ีปรับปรุงโดยประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกัและ 6 กิจกรรม
ยอ่ยไดแ้ก่ 

1.กิจกรรมก่อนการผลิต 
1.1) กิจกรรมการเตรียมตวัก่อนการผลิต 
1.2) กิจกรรมการค านวณตน้ทุนโครงการท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
1.3) กิจกรรมการน าเสนองานกบัลูกคา้และท าสัญญาจา้งงาน 

2.กิจกรรมการผลิต 
2.1) กิจกรรมการผลิตและพฒันาโปรแกรม 
2.2) กิจกรรมการส่งมอบงาน 

3.กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 
3.1) กิจกรรมการดูแลหลงัการขาย 

รายละเอียดกิจกรรม : เพื่อให้การปันส่วนตน้ทุนไปยงักิจกรรมต่างๆให้ชดัเจนมาก
ข้ึน ทางบริษทัฯจึงได้มีการจดัท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อยไวส้ าหรับเป็น
ทางการในปฏิบติัต่อไป ซ่ึงสามารถก าหนดไดด้งัน้ี 

1. กิจกรรมการเตรียมตวัก่อนการผลิต หมายถึง การเตรียมตวัเพื่อเก็บขอ้มูลจาก
ลูกค้าหรือผูก้  าหนดความต้องการของโปรแกรมเพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อ
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ก าหนดแนวทางในการท างานส าหรับใช้ในการจดัท าขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ของโปรแกรมและจดัท าแผนการท างานในการพฒันาโปรแกรม 

2. กิจกรรมการค านวณตน้ทุนโครงการท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน หมายถึง การค านวณ
ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการจดัท าโปรแกรมตามขอบเขตงานท่ีได้ก าหนด 
ทั้งน้ียงัมีการจดัท าเอกสารต่างๆเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลหรือน าเสนอต่อแก่ลูกคา้ 
ยกตวัอยา่งเอกสารเช่น ขอ้มุลตน้ทุนโครงการ ใบเสนอราคา เป็นตน้ 

3. กิจกรรมการน าเสนองานกบัลูกคา้และท าสัญญาจา้งงาน หมายถึง การน าเสนอ
ขอ้มูลและรายละเอียดของงานและมูลค่างานให้กบัลูกคา้เพื่อยืนยนัความถูกตอ้ง
และเขา้ใจตรงกนั เม่ือยืนยนักบัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ก็จะมีการจดัท าสัญญาจา้งงาน
กบัลูกคา้เพื่อตกลงจา้งงาน 

4. กิจกรรมการผลิตและพฒันาโปรแกรม หมายถึง การผลิตและพฒันาโปรแกรม
ตามขอบเขตงานท่ีได้ก าหนดไว ้โดยปฏิบัติตามแผนการท างานในการพฒันา
โปรแกรมท่ีได้จดัท าข้ึนจนเสร็จส้ิน เม่ือพฒันาจนเสร็จส้ินจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพของโปรแกรมท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเม่ือ
ส่งไปถึงลูกคา้ 

5. กิจกรรมการส่งมอบงาน หมายถึง การส่งมอบโปรแกรมท่ีพฒันาแล้วเสร็จ
ใหก้บัลูกคา้ เพื่อท าการเก็บเงินหลงัจากท่ีเสร็จส้ินกระบวนการ 

6. กิจกรรมการดูแลหลังการขาย หมายถึง การดูแลโปรแกรมท่ีส่งมอบให้กับ
ลูกค้าหรือจ าหน่ายออกไปแล้วให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และใช้งานได้ปกติตาม
ขอบเขตและหนา้ท่ีในการดูแลท่ีไดแ้จง้ไว ้ทั้งน้ีอาจรวมไปถึงการพฒันาเพิ่มเติม
ใหต้วัโปรแกรมมีความสามารถท่ีดีข้ึนและเพิ่มมากข้ึนกวา่เดิม 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ตามความสัมพันธ์กับกิจกรรม และได้ก าหนดตัวผลักดัน
กิจกรรมดงัแสดงในตารางท่ี 5.7 

ตารางที ่5.7  :  แสดงข้อมูลสมมติลกัษณะตัวผลกัดันกจิกรรม 

ศูนย์กจิกรรม ลกัษณะตวัผลกัดนักจิกรรม 

กิจกรรมก่อนการผลิต จ านวนคร้ัง 
กิจกรรมผลิต ชัว่โมงการท างาน/โครงการ 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย ชัว่โมงการท างาน/โครงการ 
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ข้ันที ่3 การก าหนดตัวผลกัดันทรัพยากรและคิดต้นทุนทรัพยากรเข้ากจิกรรม 
บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนประจ าเดือนท่ีน ามาจากบญัชีแยกประเภทท่ีพนกังานบญัชี
ไดจ้ดัท าไวด้งัน้ี 

1.3.1)  ค่าแรงทางอ้อมทีเ่กดิขึน้ในโครงการ 
จากการสอบถามและเก็บข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างทั้ ง 10 กิจการ พบว่าในบาง
ขั้นตอนของแต่ละกิจกรรมจะมีพนกังานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเขา้ไป
ช่วยในการด าเนินงานอยู่ด้วย โดยทั้ งน้ีจากข้อมูลอัตราส่วนการท างานของ
พนักงานท่ีไม่ เก่ียวข้องกับการผลิตโดยตรงอ้างอิงจากการสัมภาษณ์  จึงได้
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตท่ีเขา้ไปช่วยในการผลิตโครงการอยูท่ี่ร้อยละ 16.25 ของงานท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด  

ดงันั้นในการจดัท าทุกๆโครงการจะต้องมีการบวกต้นทุนค่าแรงทางอ้อมจาก
พนักงานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการผลิตเขา้ไปร้อยละ 16.25 ซ่ึงในการจดัท า
โครงการA และโครงการB ไดมี้ “พนกังานจากแผนกสนบัสนุน” ท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการผลิตโครงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการทั้ ง 2 
โครงการ เม่ือน าอตัราเงินเดือนของแต่ละต าแหน่งของแผนกสนบัสนุนมาใช้ใน
การค านวณตน้ทุนค่าแรงทางออ้มท่ีเกิดข้ึนในการผลิตโครงการA และโครงการB 
เม่ือค านวณเรียบร้อยสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.8 

ตารางที ่5.8  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดต้นทุนพนักงานแผนกสนับสนุนแยกตามโครงการ 
ต าแหน่ง (1) อตัรา

เงนิเดอืน 
(1)*(16.25%) ต้นทุน
ในโครงการA (บาท) 

((1)*(16.25%) ต้นทุน
ในโครงการB (บาท) 

ผูดู้แลและควบคุมโครงการ(Project Manager) 25,000 4,062.5 4,062.5 
ผูจ้ดัการทัว่ไป(GM) 30,000 4,875 4,875 
พนกังานขาย(Marketing/Sale) 15,000 2,437.5 2,437.5 
บญัชีการเงิน(Accountant) 15,000 2,437.5 2,437.5 
ธุรการ(Administration) 12,000 1,950 1,950 
รวมต้นทุนท้ังหมด 72,000 15,762.5 15,762.5 

รวมต้นทุนค่าแรงทางอ้อม   31,525 

จากตารางท่ี 5.8 แสดงให้เห็นวา่ในการผลิตโครงการA และโครงการB นั้นมีการ
ใชพ้นกังานท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรงช่วยในการผลิตโครงการ จึง
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ท าให้เกิดตน้ทุนค่าแรงทางออ้มของแต่ละโครงการในอตัราส่วนร้อยละ 16.25 
ของเงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุน ซ่ึงจากการค านวณพบว่าตน้ทุนค่าแรง
ทางออ้มของ “เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุน” ท่ีเกิดข้ึนมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
31,525 บาท  

จากตารางท่ี 5.3 จะพบว่าเงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุนทั้ งหมดมีมูลค่า 
72,000 บาท แต่ไดมี้การปันส่วนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตมูลค่า 31,525 บาท 
ส่วนท่ีเหลือ 40,475 บาท จะถูกน าไปรวมเป็นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ทั้ งน้ีข้อก าหนดในการปันส่วนต้นทุนท่ีเกิดข้ึนเข้าสู่กิจกรรมจะใช้เกณฑ์การ
ประมาณในการปันส่วน โดยได้มีการก าหนดให้น า “เงินเดือนพนักงานแผนก
สนบัสนุน” ท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการทั้งหมดมาหารเฉล่ียและกระจายลงกิจกรรม
ท่ีมีการเดินทางออกภายนอกส านกังานซ่ึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเท่าๆกนั
ไดแ้ก่ “กิจกรรมก่อนการผลิต” และ “กิจกรรมดูแลหลงัการขาย” เม่ือน าตน้ทุน
ค่าแรงทางออ้มมูลค่า 31,525 บาท จากตารางท่ี 5.8 มาปันส่วนเขา้สู่กิจกรรมตาม
เกณฑ์ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นขา้งตน้จะสามารถแสดงตน้ทุนค่าแรงทางออ้มท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละกิจกรรมไดด้งัตารางท่ี 5.9 

ตารางที ่5.9  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุนแยก 
       ตามกจิกรรม 

รายการ ต้นทุนรวม (บาท) 
- กิจกรรมก่อนการผลิต 15,762.5 
- กิจกรรมการผลิต - 
- กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 15,762.5 

รวมต้นทุน 31,525 

1.3.2)  ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ  
บริษทัฯ ได้มีขอ้ก าหนดในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะโดยในการ
เดินทางออกเดินทางไปพบลูกคา้มีช่วงระยะทางในการเบิกดงัน้ี 

1.ช่วง 0 กม. ถึง 50 กม. สามารถเบิกได ้200 บาท/คร้ัง 
2.ช่วง 51 กม. ข้ึนไป สามารถเบิกได ้400 บาท/คร้ัง 
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ทั้งน้ีจะตอ้งมีการจดัท าใบบนัทึกการเดินทางมาเป็นเอกสารในการตั้งเบิกเพื่อใช้
เป็นหลกัฐานในการเดินทางออกไปปฏิบติังานด้านนอก โดยค่าใช้จ่ายเดินทาง
และยานพาหนะจะใช้เกณฑ์การปันส่วนตามท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บได้ใน
เดือนท่ีมีการผลิตโครงการA และโครงการB สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.10 

ตารางที ่5.10  :  แสดงข้อมูลสมมติรายละเอยีดค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ 

รายการ เกดิขึน้ในกจิกรรม 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ 

(บาท) 
- ค่าน ้ ามนัจากการออกไปพบลูกคา้งานคร้ังท่ี1 
- ค่าน ้ ามนัจากการออกไปพบลูกคา้งานคร้ังที2 
- ค่าน ้ ามนัจากการออกไปส่งงานคร้ังท่ี1 
- ค่าน ้ ามนัจากการออกไปส่งงานคร้ังท่ี2 

กิจกรรมก่อนการผลิต 
กิจกรรมก่อนการผลิต 

กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 

400 
400 
400 
200 

รวมต้นทุน “ค่าใช้จ่ายเดนิทางและยานพาหนะ”  1,400 

จากตารางท่ี 5.10 พบวา่ตน้ทุนทางออ้มของ “ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ” 
ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมก่อนการผลิต 800 บาท และกิจกรรมดูแลหลงัการขาย 600 
บาท 

1.3.3)  ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม 
ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรมท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการ
ท างานในกิจกรรมต่างๆตามท่ีไดแ้ยกไวโ้ดยใชเ้กณฑ์ปันส่วนตามชัว่โมงท่ีเกิดข้ึน
จริงซ่ึงในเดือนท่ีผ่านมาแต่ละกิจกรรมมีการใช้ส านักงานในการท างาน ซ่ึง
สามารถแสดงจ านวนชั่วโมงการท างานภายในส านักงานท่ีเก็บจากข้อมูลใน 
“เอกสารสรุปเวลาในการผลิตโครงการ” ท่ีไดม้าจากผูดู้แลและควบคุมโครงการ
และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของแต่ละกิจกรรมไดด้งัตารางท่ี 5.11 

ตารางที ่5.11 :  แสดงข้อมูลสมมตริายละเอยีดค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม 

รายการ 
ระยะเวลาทีใ่ช้ใน

ส านักงาน 
(ชม.) 

วธีิค านวณเพือ่หา
ต้นทุนของแต่ละ

กจิกรรม 

ค่าสาธารณูปโภค
และการส่ือสาร 

(บาท) 
- กิจกรรมก่อนการผลิต 7 (7 * 3,500) / 488 50 
- กิจกรรมการผลิต 456 (456 * 3,500) / 488 3,284 
- กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 25 (25 * 3,500) / 488 166 

รวมทั้งส้ิน 488  3,500 
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จากตารางท่ี 5.11 พบวา่ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม
ในกิจกรรมก่อนการผลิตมีมูลค่า 50 บาท กิจกรรมการผลิต 3,284 บาท และ
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 166 บาท 

เม่ือน าขอ้มูลการปันส่วนตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดมากระจายเขา้สู่
ศูนย์กิจกรรมทั้ ง 3 ศูนย์ เพื่อหาต้นทุนท่ีเกิดข้ึนของแต่ละกิจกรรม โดยน าข้อมูล
ตน้ทุน เงินเดือนพนักงานแผนกสนับสนุนจากตารางท่ี 5.9 ค่าใช้จ่ายเดินทางและ
ยานพาหนะจากตารางท่ี 5.10 และค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการส่ือสารจากตาราง
ท่ี 5.11 มากระจายลงสู่ศุนยกิ์จกรรมตามเง่ือนไขท่ีระบุไวต้ามแต่ละหัวขอ้ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะไดผ้ลลพัธ์ดงัตารางท่ี 5.12 

              ตารางที ่5.12 : แสดงข้อมูลสมมติตารางจ าแนกต้นทุนการใช้ทรัพยากรเข้าศูนย์กจิกรรม 
รายการ เกณฑใ์นการ

ปันส่วน 
ตน้ทุน
รวม 

กิจกรรมก่อนการ
ผลิต 

กิจกรรมการ
ผลิต 

กิจกรรมดูแล
หลงัการขาย 

เงินเดือนพนกังานแผนกสนบัสนุน 
(ตารางท่ี 5.10) 

ประมาณการ 31,525 15,762.5 - 15,762.5 

ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ
(ตารางท่ี 5.11) 

ตามท่ีเกิดข้ึน
จริง 

1,400 800 - 600 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการ
ส่ือสาร (ตารางท่ี 5.12) 

ชัว่โมงท่ี
เกิดข้ึนจริง 

3,500 50 3,284 166 

รวมต้นทุนกจิกรรมหลงัการปัน
ส่วน 

 36,425 16,612.5 3,284 16,528.5 

จากตารางท่ี 5.12 เม่ือน าตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตกระจายเขา้สู่ศูนยกิ์จกรรม
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดพบวา่มีค่าใชจ่้ายใน “กิจกรรมก่อนการผลิต” จ านวน 
16,612.5 บาท “กิจกรรมการผลิต” จ านวน 3,284 บาท และ “กิจกรรมดูแลหลงั
การขาย” จ านวน 16,528.5 บาท 

ข้ันที ่4 การก าหนดตัวผลกัดันกจิกรรมและค านวณต้นทุนกจิกรรมต่อหน่วย 
ก าหนดตัวผลักดันกิจกรรมตามระดับกิจกรรมท่ีก าหนดไวเ้พื่อน ามาค านวณ
ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย โดยในโครงการA และโครงการB นั้นมีจ านวนคร้ังหรือ
ชัว่โมงตามกิจกรรมท่ีไม่เท่ากนั ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้าก “เอกสารสรุปเวลา
ในการผลิตโครงการ” ท่ีจดัท าโดยผูดู้แลและควบคุมโครงการในเดือนท่ีผ่านมา
สามารถแสดงรายละเอียดการใชกิ้จกรรมของแต่ละโครงการท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 
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1) กิจกรรมก่อนการผลิต 
-โครงการA   3 คร้ัง 
-โครงการB   4 คร้ัง 

2) กิจกรรมการผลิต   
-โครงการA   460 ชม. 
-โครงการB   424 ชม. 

3) กิจกรรมดูแลหลงัการขาย    
-โครงการA   10 ชม. 
-โครงการB   15 ชม. 

ซ่ึงเม่ือน าข้อมูลจ านวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามแต่ละศูนยกิ์จกรรมและต้นทุนท่ี
กระจายตามศูนย์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตารางท่ี 5.12 มาค านวณเพื่อหาต้นทุน
กิจกรรมต่อหน่วยจะไดผ้ลออกมาดงัตารางท่ี 5.13 

ตารางที ่5.13  :  แสดงการค านวณต้นทุนกจิกรรมต่อหน่วยจากข้อมูลสมมติ 
ศุนย์กจิกรรม ลกัษณะของตัว

ผลกัดนั
กจิกรรม 

ตัวผลกัดนักจิกรรม ต้นทุนกจิกรรม
(บาท) 

(ตารางที่ 5.13) 

ต้นทุนกจิกรรมต่อ
หน่วย (บาท) โครงการ

A 
โครงการ

B 
รวม 

กิจกรรมก่อนการ
ผลิต 

จ านวนคร้ัง 3 4 7 16,612.5 2,373.21 บาท/คร้ัง 

กิจกรรมการผลิต ชัว่โมงการ
ท างาน(ชม.) 

460 424 884 3,284 3.71 บาท/ชม. 

กิจกรรมดูแลหลงั
การขาย 

ชัว่โมงการ
ท างาน(ชม.) 

10 15 25 16,528.5 661.14 บาท/ชม. 

ต้นทุนกจิกรรมรวม 36,425  

จากตารางท่ี 5.13 สามารถสรุปตน้ทุนของแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ
A และโครงการB โดยการน าตวัผลกัดนัของแต่ละกิจกรรมคูณกบัตน้ทุนกิจกรรม
ต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ โดยสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.14 
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ตารางที ่5.14  :  แสดงข้อมูลสมมติสรุปต้นทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ 
ศุนย์กจิกรรม ต้นทุนกจิกรรม

ต่อหน่วย (บาท) 
(ตารางที่ 5.14) 

โครงการA โครงการB ต้นทุนกจิกรรม
รวม (บาท) 

 (ตารางที่ 5.13)  
ตัวผลกัดนั
กจิกรรม 

ต้นทุนกจิกรรม 
(บาท) 

ตัวผลกัดนั
กจิกรรม 

ต้นทุนกจิกรรม 
(บาท) 

กิจกรรมก่อนการ
ผลิต 

2,373.21 บาท/
คร้ัง 

3 7,119 4 9,493.5 16,612.5 

กิจกรรมการผลิต 3.71 บาท/ชม. 256 1,708.5 200 1,575.5 3,284 
กิจกรรมดูแลหลงั
การขาย 

661.14 บาท/ชม. 10 6,611.5 15 9,917 16,528.5 

รวมต้นทุนกจิกรรม 15,439  20,986 36,425 

จากตารางท่ี 5.14 พบว่าตน้ทุนกิจกรรมรวมของทั้ง 2 โครงการมีมูลค่า 36,425 
บาท โดยเป็นของโครงการA 15,439 บาท และโครงการB 20,986 บาท 

ข้ันที ่5 การค านวณต้นทุนกจิกรรมเข้าส่ิงทีจ่ะคิดต้นทุน 
หลงัจากไดต้น้ทุนต่อหน่วยเรียบร้อยแลว้ จึงท าการค านวณตน้ทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยเขา้สู่โครงการแต่ละโครงการโดยกระจายตน้ทุนตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตาม
จ านวนคร้ังหรือชัว่โมงของแต่ละกิจกรรมโดยอา้งอิงจากตารางท่ี 5.15 สามารถ
สรุปตน้ทุนของแต่ละโครงการไดด้งัตารางท่ี 5.15 

ตารางที ่5.15 :  แสดงข้อมูลสมมตสิรุปต้นทุนการผลติภายใต้ระบบต้นทุนกจิกรรม 
รายการตน้ทุนการผลิต โครงการA โครงการB 

รวม รวม 
ต้นทุนการผลติ: 
วตัถุดิบทางตรง 

 
- 

 
- 

ค่าแรงทางตรง (ตารางท่ี 5.7)  42,162.5 38,837.5 
ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดตามศูนยกิ์จกรรม:   
    1.กิจกรรมก่อนการผลิต  (ตารางท่ี 5.14) 7,119 9,493.5 

    2.กิจกรรมการผลิต (ตารางท่ี 5.14) 1,708.5 1,575.5 

    3.กิจกรรมดูแลหลงัการขาย (ตารางท่ี 5.14) 6,611.5 9,917 

    รวมตน้ทุนกิจกรรม 15,439 20,986 

          รวมตน้ทุนการผลิต 57,601.5 59,823.5 
          รวมตน้ทุนการผลิตทั้ง 2 โครงการ 117,425 
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จากตารางท่ี 5.15 แสดงให้เห็นถึงรายการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตโครงการ
ภายใตร้ะบบกิจกรรม โดยขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนและแสดงให้เห็นทั้งหมดนั้นดึง
มาเฉพาะรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตจากบญัชีแยกประเภท  

ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตโครงการA และโครงการB มีมูลค่าทั้งส้ิน 117,425 
บาท โดยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยแทจ้ริงของโครงการA มีมูลค่าเท่ากบั 57,601.5 บาท 
และในโครงการB มีมูลค่าเท่ากบั 59,823.5 บาท  

จะเห็นไดว้า่เม่ือท าการกระจายค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการผลิตเขา้ไปในโครงการจะ
ท าให้ทราบถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการนั้นๆ ซ่ึงตน้ทุนท่ีกระจายเขา้สู่
โครงการจะอา้งอิงตามศูนยกิ์จกรรมท่ีเกิดข้ึน ท าให้ตน้ทุนในโครงการจะมาก
หรือน้อยก็จะข้ึนอยู่กับการใช้งานกิจกรรมในโครงการ หากเกิดการใช้งาน
กิจกรรมมากก็จะมีตน้ทุนท่ีมากตามไปด้วย ดังนั้นด้วยข้อมูลท่ีท าการค านวณ
ออกมาได้น้ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบักิจการได้หลายอย่างไม่ว่าจะ
เป็นการน าไปใช้เพื่อตดัสินใจในการก าหนดราคาขาย หรือน าไปใช้เพื่อบริหาร
ตน้ทุนเป็นตน้ 

2) การคิดต้นทุนรูปแบบสร้างผลติภัณฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) 
การคิดตน้ทุนในในรูปแบบการสร้างผลิตภณัฑ์เองและออกจ าหน่ายนั้น มีวิธีการคิดตน้ทุน
ท่ีคลา้ยกบัการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ (Outsource) แต่จะมีส่วนท่ีเป็น
ตน้ทุนท่ีอยู่นอกเหนือจากการผลิต นั้นคือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการแผนแนวทางในการขาย
โปรแกรม เช่น การโฆษณาสินคา้ การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ค่าด าเนินงานในเร่ือง
ต่างๆ เป็นตน้ โดยจะเรียกตน้ทุนในส่วนน้ีวา่ “ตน้ทุนทางการตลาด” ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตและพฒันาโปรแกรม จึงท าให้ไม่สามารถน าไปคิดตน้ทุนร่วมกบัการพฒันาโปรแกรม
ได ้โดยในวิธีคิดตน้ทุนจะใช้ตน้ทุนตามท่ีเกิดข้ึนจริงของแต่ละส่วนงานท่ีเกิดข้ึน เช่น ค่า
โฆษณาผา่นส่ือวิทยุมูลค่า 20,000 บาท ก็จะน ามูลค่า 20,000 บาท ท่ีเกิดข้ึนมาคิดเป็นตน้ทุน
เตม็จ านวน 
เม่ือทราบถึงตน้ทุนทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนของโครงการทั้งหมดแลว้ให้น ามารวมกบัตน้ทุน
ท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตตามวธีิคิดดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรมท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในหวัขอ้ 5.2.1 ก็
จะไดต้น้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
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5.2.2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลต้นทุนในการก าหนดราคาขาย 
ในการคิดค านวณราคาเราสามารถน าขอ้มูลการคิดตน้ทุนท่ีได้มาจากการค านวณด้วยระบบ
ตน้ทุนกิจกรรมมาเป็นพื้นฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงการคิดราคาของบริษทัจะมีรูปแบบในการ
คิดราคาอยู ่2 แบบดงัน้ี 

1.โครงการรูปแบบพฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า (Outsource) 
2.โครงการรูปแบบสร้างผลติภัณฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) 

โดยรายละเอียดในแต่ละรูปแบบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1)  โครงการรูปแบบพฒันาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า(Outsource) 
ในการก าหนดราคาจะใชว้ิธีการ “ก าหนดราคาตามิธีฐานตน้ทุน” โดยจะมีการใช้ขอ้มูล
ตน้ทุนท่ีค านวณไดจ้ากการค านวณผา่นระบบตน้ทุนกิจกรรมขา้งตน้มาเป็นฐานแลว้ท า
การบวกเพิ่มก าไรท่ีต้องการเข้าไป แต่ว่าในการท างานจริงย่อมมีต้นทุนส่วนเพิ่มท่ี
นอกเหนือจากท่ีไดป้ระมาณการไวต้อนตน้ ซ่ึงปัจจยัต่างๆท่ีจะท าให้เกิดตน้ทุนส่วนเพิ่ม
มีดงัน้ี 

- ระยะเวลาท่ีควบคุมไม่ไดจ้ากการประสานงานจากลูกคา้ 
- ความผดิพลาดจากการประมาณการระยะเวลาในการท างาน 
- ปัจจยัในการดูแลทางดา้นฮาร์ดแวร์ และ อ่ืนๆ 

ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนน้ีจะช่วยใหเ้ราสามารถค านวณราคาไดดี้มากข้ึน ส่วนปัจจยัท่ีใชช่้วยใน
การคิดก าไรใหก้บัโครงการท่ีเกิดข้ึนนั้นจะใชปั้จจยัในเร่ืองของ ความคุม้ค่าท่ีลูกคา้จะ
ไดรั้บจากการลงทุนในการใชง้านโปรแกรม โดยอาจประเมินจากขนาดของธุรกิจของ
ลูกคา้ โดยเปรียบเทียบจากยอดขายและจ านวนสาขา ฯลฯ  

ซ่ึงในส่วนน้ีบริษทั โปรแกรม จ ากดัไดท้  าการน าปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีมาแสดงเพิ่มเติมใน
การค านวณโดยระบุเป็นขั้นตอนต่างๆไดด้งัน้ี 

ขั้นที่ 1 น าตน้ทุนท่ีไดจ้ากการค านวณทั้งหมดมารวมกนั โดยสมมติให้ในเดือนต่อมาทาง
บริษทัไดท้  าการจดัท าโครงการX ข้ึน ซ่ึงทั้งน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมท าการรับผลิตโครงการX ทาง
บริษัทมีความต้องการท่ีจะน าข้อมูลต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตโครงการA และ
โครงการB ในเดือนท่ีแลว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงไดเ้ร่ิมท าการปฏิบติัส าหรับการน า
ขอ้มูลตน้ทุนมาใชง้าน 
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โดยจากการค านวณตน้ทุนกิจกรรมท่ีผา่นมาจนไดต้น้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยจากตารางท่ี 
5.14 จะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมโดย
การปัดเศษข้ึนเพื่อให้ตวัเลขอยูใ่นหน่วยจ านวนเต็ม เพื่อใช้ช่วยในการค านวณราคาขาย
ในโครงการต่อไปโดยสามารถแสดงตน้ทุนประมาณการในแต่ละกิจกรรมไดด้งัตารางท่ี 
5.16 

ตารางที ่5.16 :  แสดงข้อมูลสมมตปิระมาณการต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย 

ศุนย์กจิกรรม 
ต้นทุนกจิกรรมต่อ
หน่วย (บาท) 

ประมาณการต้นทุน
กจิกรรมต่อหน่วย 

(บาท) 
กิจกรรมก่อนการผลิต 2,373.21 2,400 
กิจกรรมการผลิต 3.71 4 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 661.14 700 

จากตารางท่ี 5.16 แสดงให้เห็นว่าตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยเดิมท่ีเกิดข้ึนนั้นตวัเลขเป็น
หน่วยยอ่ยไม่ใช่จ  านวนเตม็ท าใหย้ากในการน าไปใชง้านส าหรับการประมาณการตน้ทุน 
ดังนั้ นจึงท าการปัดเศษและหน่วยของตัวเลขให้เป็นจ านวนเต็มเพื่อให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้งาน โดยต้นทุนประมาณการของกิจกรรมต่อหน่วยของ “กิจกรรมก่อนการ
ผลิต” มีมูลค่า 2,400 บาท “กิจกรรมการผลิต” มีมูลค่า 4 บาท และ “กิจกรรมดูแลหลงั
การขาย” มีมูลค่า 700 บาท 
สมมติให้บริษทัไดท้  าการรับจดัท าโครงการX โดยไดมี้การประมาณการจ านวนกิจกรรม
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.17 

ตารางที ่5.17 :  แสดงข้อมูลสมมตปิระมาณการกจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้จากการจัดท าโครงการ 
ศุนย์กจิกรรม ลกัษณะของตัวผลกัดนั

กจิกรรม 
ตัวผลกัดนั
กจิกรรม 

ประมาณการ
ต้นทุนกจิกรรมต่อ
หน่วย (บาท) 
(ตารางที่ 5.16) 

ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายใน
การผลติ
(บาท) 

กิจกรรมก่อนการผลิต จ านวนคร้ัง 4 2,400 9,600 
กิจกรรมการผลิต ชัว่โมงการท างาน(ชม.) 246 4 984 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย ชัว่โมงการท างาน(ชม.) 20 700 14,000 

ต้นทุนกจิกรรมรวม  24,584 
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จากตารางท่ี 5.17 พบวา่ประมาณการตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิมรวมท่ีเกิดข้ึนทั้งส้ินใน
การผลิตโครงการX มีมูลค่า 24,584 บาท โดยประกอบไปดว้ย “กิจกรรมก่อนการผลิต” 
จ านวน 9,600 บาท “กิจกรรมการผลิต” จ านวน 984 บาท และ “กิจกรรมดูแลหลงัการ
ขาย” จ านวน 14,000 บาท 

นอกจากน้ีมีการประมาณการใช้จ  านวนชัว่โมงค่าแรงทางตรงในการท างานโดยอา้งอิง
จากเอกสารแผนการท างาน (Project Plan) ท่ีผูดู้แลและควบคุมโครงการได้จดัท าไวซ่ึ้ง
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.18 

ตารางที ่5.18 :  แสดงข้อมูลสมมตปิระมาณการค่าแรงทางตรงทีจ่ะเกดิขึน้จากการจัดท าโครงการ 

ต าแหน่ง 
(1) ต้นทุนค่าแรง 

ต่อช่ัวโมง 
(2) โครงการX 

(ชม.) 
(1)*(3) ต้นทุน 
ค่าแรงทางตรง 

(บาท) 

นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 125 11 1,375 
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior Developer) 125 21 2,625 
นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 93.75 140 13,125 
นกัทดสอบระบบ(Tester) 81.25 30 2,437.5 
นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) 81.25 44 3,575 

รวม 246 23,137.5 

จากตารางท่ี 5.18 แสดงให้เห็นว่าประมาณการต้นทุนค่าแรงทางตรงในการผลิต
โครงการX นั้นมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 23,137.5 บาท ใช้เวลาในการผลิตโครงการX ทั้งส้ิน 
246 ชัว่โมง โดยทั้งน้ีสามารถสรุปตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการX ไดด้งั
ตารางท่ี 5.19 
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ตารางที ่5.19 :  แสดงข้อมูลสมมตสิรุปประมาณการต้นทุนการผลติภายใต้ระบบต้นทุนกจิกรรม 

รายการต้นทุนการผลติ 
โครงการX 

รวม 
ต้นทุนการผลติ: 
วตัถุดิบทางตรง 

 
- 

ค่าแรงทางตรง (ตารางท่ี 5.18) 23,137.5 
ค่าใชจ่้ายการผลิตคิดตามศูนยกิ์จกรรม:  
    1.กิจกรรมการเตรียมตวัก่อนการผลิต (ตารางท่ี 5.17) 9,600 
    2.กิจกรรมการผลิตและพฒันาโปรแกรม (ตารางท่ี 5.17) 984 
    3.กิจกรรมการดูแลหลงัการขาย (ตารางท่ี 5.17) 14,000 
    รวมตน้ทุนกิจกรรม 24,584 
          รวมตน้ทุนการผลิต 47,721.5 

จากตารางท่ี 5.19 พบว่าประมาณการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการผลิตโครงการX มี
มูลค่าเท่ากบั 47,721.5 บาท โดยเกิดจาก “ค่าแรงทางตรง” จ านวน 23,137.5 บาท และ 
“ค่าใชจ่้ายในการผลิต” จ านวน 24,584 บาท 

ขั้นที่ 2 น าตน้ทุนท่ีรวมมาไดจ้ากการค านวณทั้งหมดมาบวกตน้ทุนค่าความคลาดเคล่ือน
จากปัจจยัในการท างานทั้งภายนอกและภายในตามความเหมาะสมเช่น ความล่าช้าจาก
การรอช้ินงานบางส่วนท่ีตอ้งไดจ้ากทางลูกคา้ เป็นตน้ ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัไดก้ าหนด
ไวท่ี้ ร้อยละ 20 (ใชปั้จจยัท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนส่วนเพิ่มมาช่วยในการคิด)  

ขั้นที่ 3 น าตน้ทุนท่ีรวมค่าความคลาดเคล่ือนจากปัจจยัต่างๆแลว้มา บวกก าไร โดยใช้
ขอ้มูลปัจจยัท่ีใชช่้วยในการคิดก าไร มาช่วยในการประมาณมูลค่าของก าไรท่ีบวกเพิ่มเขา้
ไป ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัไดก้ าหนดไวท่ี้ ร้อยละ 50 ของตน้ทุนทั้งหมดหลงัจากรวม
ตน้ทุนค่าความคลาดเคล่ือนเขา้แลว้ 

เม่ือน าขอ้มูลประมาณการตน้ทุนของโครงการX ท่ีไดท้  าการค านวณไวใ้นตารางท่ี 5.19 
และเพิ่มเติมตน้ทุนสมมติอ่ืนๆเขา้ไปเพื่อประกอบการค านวณมาด าเนินการตามขั้นตอน
เพื่อค านวณราคาขายของโครงการX โดยสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 5.20 
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ตารางที ่5.20 : แสดงการค านวณราคาจากข้อมูลสมมติเพือ่ยืน่เสนอลูกค้าตามเง่ือนไขส่วนเพิม่ 

รายการ มูลค่า (บาท) 
ตน้ทุนจากการผลิต 47,721.5 
(ขั้นที่ 1) รวม ต้นทุนขั้นต้นก่อนบวกความคลาดเคลือ่น 47,721.5 
(ขั้นที่ 2) บวก ตน้ทุนความล่าชา้(ทั้งจากทางฝ่ังลกูคา้และฝ่ังผูผ้ลิตเอง) 20%  9,544.3 
รวม ต้นทุนทั้งหมดก่อนบวกก าไร 57,265.8 
(ขั้นที่ 3) บวก ก าไรท่ีตอ้งการ 50% 28,632.9 
สรุป ราคาที่ควรจะยืน่เสนอลูกค้า 85,898.7 

จากตารางท่ี 5.20 สรุปแล้วในโครงการน้ีทางบริษทัค านวณราคาออกมาได้ 85,898.7 
บาท ซ่ึงในการยื่นเสนอต่อลูกคา้ทางบริษทัได้ท าการปัดเศษของตวัเลขออก จึงได้ยื่น
เสนอให้กบัทางลูกคา้ดว้ยราคา 90,000 บาท ทั้งน้ีบริษทัโปรแกรมจ ากดัจะไม่ยื่นเสนอ
ราคาให้ลูกคา้ต ่ากว่าราคา 58,000 บาท เน่ืองจากต้นทุนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากบวกตน้ทุน
ความล่าช้าของโครงการน้ีอยู่ท่ี 57,265.8 บาท หากบริษทัก าหนดราคาต ่ากว่าราคาน้ี
อาจจะท าใหก้ารท างานในโครงการน้ีขาดทุนได ้

2) โครงการรูปแบบสร้างผลติภัณฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) 
จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ผูป้ระกอบการมีการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยการ 
“ขายลิขสิทธ์ิผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายออนไลน์(Apple Store หรือ Google Play 
Store)” ซ่ึงในการขายผ่านรูปแบบน้ีทางผูป้ระกอบการจะตอ้งมีตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการ
ขอใช้บริการเพื่อน าซอฟต์แวร์เขา้ไปขายโดยจะตอ้งเสียค่าบริการเป็นรายปีตามอตัราท่ี
ก าหนดของผูใ้หบ้ริการแต่ละราย 

ทั้งน้ีในการคิดราคาของโครงการท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบการสร้างผลิตภณัฑ์เองนั้นจะมี
พื้นฐานท่ีแตกต่างจากรูปแบบของการพฒันาโปรแกรมให้กบัลูกคา้ โดยในการตั้งราคา
จะใช้วิ ธี  “การก าหนดราคาโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์” ซ่ึ งจะเป็นวิ ธี ท่ี ดู
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความสามารถท่ีจะจ าหน่าย เขา้มา
ช่วยในการก าหนดเง่ือนไขการเพิ่มลดราคา และใชว้ิธี “การก าหนดราคาตามวิธีฐานการ
แข่งขนั” ในการก าหนดขอบเขตของราคา เน่ืองจากการการขายผลิตภณัฑ์ผ่านทางช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์(Apple Store หรือ Google Play Store) นั้นจะเป็นการขายท่ี
ต้องเน้นปริมาณในการขายและต้องกระจายไปสู่ผูบ้ริโภคในวงกวา้ง อีกทั้ งผูผ้ลิต
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ซอฟตแ์วร์รายอ่ืนๆสามารถน าซอฟตแ์วร์ของตนเขา้มาขายผา่นช่องทางน้ีไดเ้หมือนกนั
ท าให้การแข่งขนัของผูผ้ลิตจึงสูงตามไปดว้ย ดงันั้นความตอ้งการในตวัซอฟตแ์วร์ของ
ผูบ้ริโภคจึงและราคาจากฐานการตลาดจึงมีความส าคญัในการก าหนดราคา ทั้ งน้ีถ้า
ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้สูงก็จะสามารถตั้งราคาให้สูงข้ึนได ้แต่ขอบเขตของราคา
จะตอ้งไม่หนีจากราคาฐานการตลาดมาก หากราคาท่ีตั้งไวสู้งกวา่ราคาฐานการตลาดมาก
เกินไปจะท าใหผู้บ้ริโภคอาจจะไม่ใหค้วามสนใจในตวัผลิตภณัฑไ์ด ้

5.2.3 การบริหารต้นทุนเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการท างานภายในกจิการ 
จากขอ้มูลตน้ทุนท่ีค านวณมาไดผ้า่นการค านวณในรูปแบบ “ตน้ทุนกิจกรรม” ท าใหท้ราบไดว้า่
ในโครงการท่ีเกิดข้ึนมีกิจกรรมอะไร และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมมีมากน้อยขนาด
ไหน ทั้งน้ีเราสามารถน าขอ้มูลตน้ทุนท่ีได้มาใช้ในการบริหารตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
วดัผลการด าเนินงานของโครงการ และลดตน้ทุนของกิจการจากการด าเนินงาน เพื่อให้กิจการมี
ผลประกอบการท่ีดียิง่ๆข้ึนไป โดยในการบริหารตน้ทุนกิจกรรม 

ในการบริหารตน้ทุนกิจการนั้นยงัมีอีกหลายวิธีให้สามารถปรับใชเ้พื่อพฒันาธุรกิจและควบคุม
ตน้ทุนได้อย่างเหมาะสม ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้ท าการยกตวัอย่างในการใช้เคร่ืองมือในการบริหาร
ต้นทุนท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุดกับธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้ไวเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัในการด าเนินกิจการ ในอนาคตอาจจะมีเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีเหมาะสม
กบัธุรกิจมากกวา่ท่ีผูศึ้กษาไดเ้สนอมาให ้จึงหวงัวา่ในโอกาสต่อไปผูศึ้กษาจะไดมี้โอกาสในการ
น าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึนไปกวา่น้ี 

เน่ืองจากบริษทัมีการประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในการบริหารกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละศูนยกิ์จกรรมจึงไดมี้การน าขอ้มูลตน้ทุนกิจกรรมท่ีไดม้า
ท าการวิเคราะห์และวดัผลเพื่อหาแนวทางในการบริหารจดัการต่อไป โดยทั้งน้ีไดมี้การแบ่งแยก
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

1)  การวดัผลการปฏิบัติงานด้วยต้นทุนกจิกรรม 
เม่ือค านวณตน้ทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงออกมาได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เราสามารถน า
งบประมาณตามกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการปฏิบติังานของหน่วยงานหรือ
กิจการโดยรวม โดยเปรียบเทียบตน้ทุนตามงบประมาณกบัตน้ทุนจริง รายงานน้ีจะแสดง
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จ านวนผลต่างแยกตามกิจกรรมของหน่วยงาน ซ่ึงในท่ีน้ีจะท าการวดัผลการปฏิบติังาน
ในแต่ละศูนยกิ์จกรรมของโครงการX ท่ีไดท้  าเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ขอ้มูลสมมติรายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุนกิจกรรมและตวัผลกัดนักิจกรรมประมาณการ
ของโครงการX ท่ีประมาณการโดยใช้ระบบตน้ทุนกิจกรรม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีพนักงาน
บญัชีท าการเก็บไวห้ลงัจากท่ีผลิตโครงการX เสร็จเรียบร้อย สามารถน ามาแสดงและ
เปรียบเทียบกนัโดยแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนค่าแรงทางตรงในตารางท่ี 5.21 และ
แสดงการเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการผลิตในตารางท่ี 5.22 

ตารางที ่5.21 :  แสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลสมมติค่าแรงทางตรงทีเ่กดิขึน้จริงในการจัดท าโครงการX 
ต าแหน่ง ต้นทุนค่าแรง 

ต่อช่ัวโมง 
จ านวนช่ัวโมงที่
ประมาณการไว้ 

(ชม.) 
(ตารางที่ 5.19) 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
เกดิขึน้จริง 
(ชม.) 

ต้นทุนค่าแรง
ทางตรงส่วนต่าง 

ที่เกดิขึน้ 
(บาท) 

นกัวเิคราะห์ระบบ(System Analysis) 125 11 14 (-) 375 (U) 
นกัพฒันาโปรแกรมอาวโุส(Senior Developer) 125 21 24 (-) 375 (U) 
นกัพฒันาโปรแกรม(Developer) 93.75 140 180 (-) 3,750 (U) 
นกัทดสอบระบบ(Tester) 81.25 30 34 (-) 325 (U) 
นกัออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) 81.25 44 46 (-) 162.5 (U) 

รวม 246 298 (-) 4,987.5 (U) 
* หมายเหตุ : F = ผลต่างทีน่่าพอใจ   U = ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ 

จากตารางท่ี  5.21  เม่ือน าต้นทุนค่าแรงทางตรงท่ี เกิด ข้ึนจริงของโครงการXมา
เปรียบเทียบกบัประมาณการต้นทุนค่าแรงทางตรงในการผลิตโครงการX พบว่าเกิด
ต้นทุนส่วนเกินจากท่ีได้ประมาณไว ้4,987.5 บาท ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้ต้นทุนค่าแรง
ทางตรงเกิดข้ึนเกินกว่าท่ีไดป้ระมาณการตน้ทุนค่าแรงทางตรงไวเ้พราะว่าในการผลิต
จริงเกิดการใชช้ัว่โมงในการท างานมากกวา่ท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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ตารางที ่5.22 : แสดงการเปรียบเทยีบข้อมูลสมมติต้นทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้จริงในการจัดท าโครงการX 

ศุนย์กจิกรรม ต้นทุนกจิกรรมต่อ
หน่วย (บาท) 
(ตารางที่ 5.13) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม
ทีป่ระมาณการ 
(ตารางที ่5.17) 

ตวัผลกัดนั
กจิกรรมที่
เกดิขึน้จริง 

ต้นทุนกจิกรรม
ส่วนต่างทีเ่กดิขึน้ 

(บาท) 
กิจกรรมก่อนการผลิต 2,373.21 บาท/คร้ัง 4 6 (-) 4,746.42 (U) 
กิจกรรมการผลิต 3.71 บาท/ชม. 246 298 (-) 192.92 (U) 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 661.14 บาท/ชม. 20 28 (-) 5,289.12 (U) 
ต้นทุนกจิกรรมรวม (-) 10,228.46 (U) 
* หมายเหตุ : F = ผลต่างทีน่่าพอใจ   U = ผลต่างทีไ่ม่น่าพอใจ 

จากตารางท่ี 5.22 เม่ือน าตน้ทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการXมาเปรียบเทียบกบั
ประมาณการตน้ทุนกิจกรรมในการผลิตโครงการX พบว่าเกิดตน้ทุนส่วนเกินจากท่ีได้
ประมาณไว ้10,228.46 บาท โดยในกิจกรรมก่อนการผลิตเกินมา 4,746.42 บาท กิจกรรม
การลิตเกินมา 192.92 บาท และกิจกรรมดูแลหลังการขายเกินมา 5,289.12 บาท ซ่ึง
สาเหตุท่ีท าให้ตน้ทุนกิจกรรมเกิดข้ึนเกินกวา่ท่ีไดป้ระมาณการไวเ้ป็นเพราะจ านวนคร้ัง
และชัว่โมงในการท างานท่ีเกิดข้ึนของแต่ละกิจกรรมมีมากกวา่ท่ีไดป้ระมาณการไว ้

จากผลท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เราทราบวา่กิจกรรมไหนควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อพฒันาการ
บริหารประสิทธิภาพเพื่อท าให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีก่อนท่ีจะท าการปรับปรุง
หรือแกไ้ขประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีเกิดผลต่างไม่น่าพอใจนั้น ตอ้งมีการพิจารณาให้ดี
ก่อนวา่ผลต่างท่ีไม่น่าพอใจท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นๆเกิดข้ึนจากสาเหตุใด เช่น เกิดจาก
การประมาณการต้นทุน ท่ีจะเกิด ข้ึนผิดพลาดในต้น  ห รือ เกิดจากการบริหาร
ประสิทธิภาพงานท่ีไม่ดี หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เป็นตน้ 

2)  การลดต้นทุนกจิกรรม 
เม่ือได้ผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมในโครงการเรียบร้อยแล้ว หากผลการ
ปฏิบติังานท่ีออกมาพบวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่ตน้ทุนท่ีไดป้ระมาณการไวส่้งผล
ใหกิ้จการเกิดตน้ทุนท่ีสูงเกินไป จึงท าให้เกิดการบริหารตน้ทุนเพื่อมุ่งหวงัก าไรท่ีเพิ่มข้ึน
ของกิจการ ซ่ึงวธีิท่ีง่ายท่ีสุดในการปฏิบติัคือการลดตน้ทุนกิจกรรมลงใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึง
วธีิการในการลดตน้ทุนกิจกรรมมีอยู ่4 แนวทางต่อไปน้ี 
 



 

87 
 

 

1.การก าจดักิจกรรม (Activity Elimination) 
2.การคดัเลือกกิจกรรม (Activity Selection)  
3.การลดกิจกรรม (Activity Reduction)  
4.การใชกิ้จกรรมร่วมกนั (Activity Sharing) 

ทั้งน้ีในการน ามาปรับใช้จะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และขอ้มูลท่ีมีอยู่
ของบริษัท ณ ปัจจุบัน อีกทั้ งไม่จ  าเป็นว่าจะต้องใช้วิธีการเดียวในการปฏิบัติเพื่อลด
ตน้ทุนกิจกรรม กิจการสามารถปรับใช้และประยุกต์หลายๆวิธีเข้าด้วยกันได้ เพื่อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัตวักิจการเองไดม้ากท่ีสุด 

จากตวัอยา่งโครงการX ผลจากการวดัผลการปฏิบติังานของโครงการX จากตารางท่ี 5.22 
ท  าให้ทราบว่าตน้ทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่ตน้ทุนกิจกรรมท่ีไดป้ระมาณการไว้
จ  านวน 10,228.46 บาท 

ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท าให้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการผลิตโครงการX พบว่า
สาเหตุท่ีตน้ทุนในการผลิตโครงการสูงกวา่ท่ีไดป้ระมาณการไวเ้พราะมีการท างานในแต่
ละกิจกรรมมากกว่าท่ีได้ประมาณในตอนแรกโดยสามารถเปรียบเทียบได้ดงัตารางท่ี 
5.23 

ตารางที ่5.23 :  แสดงข้อมูลสมมติเปรียบเทยีบตัวผลกัดันกจิกรรมจากการประมาณการและทีเ่กดิขึน้ 

       จริงในการจัดท าโครงการX 

ศุนย์กจิกรรม ต้นทุนกจิกรรมต่อหน่วย 
(บาท) 

(ตารางที่ 5.13) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้จริง 
(ตารางที่ 5.22) 

ตัวผลกัดนักจิกรรม 
ที่ประมาณการ 
(ตารางที่ 5.17) 

ผลต่างจากการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมก่อนการผลิต 2,373.21 บาท/คร้ัง 6 4 (-) 2 
กิจกรรมการผลิต 3.71 บาท/ชม. 298 246 (-) 52 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 661.14 บาท/ชม. 28 20 (-) 8 

จากตารางท่ี 5.23 พบวา่ใน “กิจกรรมก่อนการผลิต” มีตวัผลกัดนัเกินมา 2 คร้ัง “กิจกรรม
การผลิต” มีตวัผลกัดนัเกินมา 52 ชัว่โมง และ “กิจกรรมดูแลหลงัการขาย” มีกิจกรรมเกิน
มา 8 ชัว่โมง 



 

88 
 

 

ทั้งน้ีแนวทางในการลดตน้ทุนในน้อยลงสามารถท าไดโ้ดยใช้วิธีการ “การลดกิจกรรม 
(Activity Reduction)” เขา้มาช่วย โดยในการปฏิบติัตามวิธีการน้ีจะตอ้งท าการควบคุม
ปริมาณท่ีเกิดข้ึนของตวัผลกัดนัในแต่ละกิจกรรมใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  

ตน้ทุนท่ีเกิดจากกิจรรมในการผลิตโครงการX นั้นจะมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ตน้ทุนสูงท่ีสุดก่อน ซ่ึงจากตารางท่ี 5.23 พบว่ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนสูงท่ีสุดคือ 
“กิจกรรมก่อนการผลิต” โดยมีมูลค่าตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย 2,373.21 บาท กิจกรรมท่ีมี
ต้นทุนรองลงมาคือ “กิจกรรมดูแลหลังการขาย” มีมูลค่าต่อหน่วย 661.14 บาท และ
กิจกรรมท่ีมีตน้ทุนนอ้ยท่ีสุดคือ “กิจกรรมการผลิต” มูลค่าต่อหน่วย 3.71 บาท 

สมมติให้ก่อนท่ีจะเร่ิมมีการผลิตโครงการX ไดมี้การปฏิบติัในการลดตน้ทุนกิจกรรม
โดยใช้วิธิ “การลดกิจกรรม” ซ่ึงจากผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัสามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 
5.24  

ตารางที ่5.24 :  แสดงข้อมูลสมมตติัวผลกัดันและต้นทุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้หลงัจากลดกจิกรรมจาก 
      การจัดท าโครงการX 

ศุนย์กจิกรรม ต้นทุนกจิกรรมต่อหน่วย 
(บาท) 

(ตารางที่ 5.14) 

ตวัผลกัดนักจิกรรม
ทีเ่กดิขึน้จริง 
(ตารางที่ 5.23) 

ตวัผลกัดนั
กจิกรรม
หลงัจากท า
การปรับลด 

ต้นทุนกจิกรรม
ส่วนต่างจาก
การปรับลด 
(บาท) 

กิจกรรมก่อนการผลิต 2,373.21 บาท/คร้ัง 6 3 (+) 7,119.63 
กิจกรรมการผลิต 3.71 บาท/ชม. 298 265 (+) 122.43 
กิจกรรมดูแลหลงัการขาย 661.14 บาท/ชม. 28 19 (+) 5,950.26 
ต้นทุนกจิกรรมส่วนต่างรวม (+) 13,192.32 

จากตารางท่ี 5.24 พบว่าหลงัจากท่ีได้ท าการลดกิจกรรมสามารถลดตน้ทุนกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนลงไดโ้ดยใน “กิจกรรมก่อนการผลิต” ลดลง 7,119.63 บาท “กิจกรรมการผลิต” 
ลดลง 122.43 บาท และ “กิจกรรมดูแลหลังการขาย” ลดลง 5,950.26 บาท รวมแล้ว
สามารถลดตน้ทุนกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งส้ิน 13,192.32 บาท 
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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ือง การบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่     มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ก ากับดูแลและให้ค  าปรึกษาของส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) โดย
สัมภาษณ์ตามสะดวกจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 กิจการ โดยเก็บขอ้มูล 2 เร่ืองหลกัคือ ขอ้มูลดา้นการ
ปฏิบติัโดยทัว่ไป และขอ้มูลดา้นการน าขอ้มูลตน้ทุนไปประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ แลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บได้จากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
บริหารตน้ทุนซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาการบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 

6.1.1  แนวทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างขององค์กรและลกัษณะการด าเนินงาน 
1) โครงสร้างองค์กร 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์พบว่าในโครงสร้างท่ีปฏิบติักนัอยู่
ในมีแต่แผนกท่ีท าหน้าท่ีผลิตอย่างเดียว ไม่มีแผนกท่ีดูแลด้านการจดัการภายในองค์กร 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้ท าการแนะน าให้เพิ่ม “แผนกสนับสนุน” เพื่อช่วยในการจดัการดูแล
หน้าท่ี ต่างๆท่ีอยู่นอกเหนือจากการผลิต โดยผู ้จ ัดการทั่วไป(GM) จะเป็นหัวหน้าท่ี
ควบคุมดูแลต าแหน่งอ่ืนๆโดยตรง ท าให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากข้ึนและยงั
เสริมจุดแขง็ใหก้บัการปฏิบติังานท่ีอยูน่อกเหนือจากการผลิตไดอี้กดว้ย 

ในส่วนของ “แผนกพฒันาโปรแกรม” ซ่ึงเป็นแผนกท่ีดูแลในดา้นการผลิตแต่เดิมนั้นมีการ
วางต าแหน่งหน้าท่ีไวดี้อยูแ่ลว้ แต่ยงัขาดในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของงานท่ีผลิต
ออกมา ทั้ งน้ีผูศึ้กษาเลยได้เพิ่มต าแหน่งนักทดสอบระบบ(Tester)โดยนักทดสอบระบบ
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(Tester) จะท างานภายใต้การควบคุมของ ผูดู้แลและควบคุมโครงการ(Project Manager) 
ตามโครงสร้างท่ีก าหนดไวแ้บบเดิม 

2) ด้านการปฏิบัติงาน 
ดา้นรูปแบบการปฏิบติังานสามารถแบ่งรูปแบบการท างานออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกนัคือ 
“พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ (Outsource)” และ “สร้างผลิตภณัฑ์เองและ
ออกจ าหน่าย (Product)” โดยจะมีขั้นตอนการท างานท่ีคลา้ยคลึงกนัจะแตกต่างกนัแค่บาง
ขั้นตอน ซ่ึงในการปฏิบติังานตามแต่ละขั้นตอนนั้นพบวา่ไม่มีการวางระบบเอกสารทางการ
บญัชี ไม่มีการเก็บเอกสารไวเ้ป็นหมวดหมู่ จึงท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนมาใช้
ประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆได ้ทั้งน้ีจึงไดท้  าการเพิ่มเติมทางดา้นการจดัท าระบบแผนผงัทางเดิน
เอกสารทั้งเอกสารทางดา้นการเงิน และเอกสารทางดา้นการผลิตตามแต่ละขั้นตอนท่ีเกิดข้ึน
ภายในบริษทัเพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการจดัท าเอกสารในกระบวนการ
ใดบา้งและเอกสารแต่ละชนิดจะถูกส่งต่อไปท่ีไหนหรือจดัเก็บในลกัษณะใด โดยจดัท าทั้ง
ในรูปแบบการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ (Outsource) และรูปแบบการ
สร้างผลิตภณัฑเ์องและออกจ าหน่าย (Product) 

3) ด้านการจัดท าบัญชี 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างทั้งหมดไม่มีการจดัท าบญัชีตามมาตรฐานท่ีรับรองทัว่ไป มีเพียงแค่การ
จดัท าบนัทึกรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถน าขอ้มูลทาง
บญัชีท่ีเกิดข้ึนภายนกิจการมาใช้ประโยชน์ไดเ้ท่าท่ีควร ดงันั้นในดา้นการจดัท าบญัชีและ
รายงานทางการเงินจึงควรมีการจดัท าการบนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑสิ์ทธ์ิตามหลกัการบญัชีท่ี
ยอมรับทัว่ไป จดัท าสมุดบญัชีรายวนั และบญัชีแยกประเภท พร้อมทั้งจดัท ารายงานทางการ
เงิน “งบแสดงฐานะการเงิน” และ “งบก าไรขาดทุน” เพื่อให้งบการเงินของบริษทัมีความ
ถูกตอ้งและมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

6.1.2  แนวทางการบริหารต้นทุนโครงการ 
1)  การค านวณต้นทุนโครงการ 

จากแนวปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งมีแค่การคิดค่าแรงทางตรงในการค านวณตน้ทุนเพียงอยา่ง
เดียว ซ่ึงท าให้ขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตโครงการไม่ครอบคลุมและถูกตอ้ง ดงันั้น
จึงไดมี้การสร้างระบบในการเก็บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการค านวณตน้ทุน โดยใชเ้อกสารสรุป
เวลาในการผลิตโครงการส าหรับเก็บขอ้มูลชัว่โมงการท างานท่ีเกิดข้ึน เพื่อน ามาค านวณหา
ค่าแรงทางตรง จากนั้นน าค่าใชจ่้ายในการผลิตจากบญัชีแยกประเภทมากระจายเขา้โครงการ
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โดยใชร้ะบบตน้ทุนกิจกรรม โดยก่อนกระจายค่าใชจ่้ายตอ้งท าการก าหนดกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
ภายในกิจการ จากนั้นท าการก าหนดตวัผลักดันทรัพยากรและคิดต้นทุนทรัพยากรเข้า
กิจกรรม เม่ือคิดต้นทุนเข้ากิจกรรมเรียบร้อยจะท าการก าหนดตวัผลักดันกิจกรรมและ
ค านวณต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยเพื่อน ามาค านวณต้นทุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของแต่ละ
โครงการท่ีผลิต ซ่ึงได้น าวิธีการค านวณต้นทุนมาท าการประยุกต์ใช้กับการท างานใน
รูปแบบการพฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้ (Outsource) และรูปแบบการสร้าง
ผลิตภณัฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) โดยในการค านวณตน้ทุนของการด าเนินงานทั้ง 2 
รูปแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างกันท่ีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีปฏิบัติงานไม่
เหมือนกนั 

2)   การประยุกต์ใช้ข้อมูลต้นทุนในการก าหนดราคาขาย 
จากแนวปฏืบตืัของกลุ่มตวัอยา่งมีการก าหนดราคาหลายรูปแบบซ่ึงพบวา่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอท าให้กิจการอาจประสบกบัภาวะขาดทุนจากการด าเนินงานได ้ดงันั้นจึงไดแ้นะน า
ใหมี้ 
วธีิการในการก าหนดราคาโดยน าขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตมาเป็นพื้นฐาน
ท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงการคิดราคาจะมีรูปแบบในการคิดราคาอยู ่2 แบบดงัน้ี 

1) การด าเนินธุรกิจรูปแบบ พฒันาโปรแกรมตามความตอ้งการของลูกคา้(Outsource) 
โดยวิธีการ “ก าหนดราคาตามวิธีฐานต้นทุน” ช่วยในการก าหนดราคา ซ่ึงจะท าการ
ประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการผลิตโครงการโดยน าขอ้มูลตน้ทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยท่ีไดม้าช่วยในการประมาณการ จากนั้นน าตน้ทุนท่ีประมาณการไวม้าบวกตน้ทุน
ความคลาดเคล่ือนจากปัจจยัภายในและภายนอกร้อยละ 20 ของตน้ทุนประมาณการ และ
น าตน้ทุนหลงัจากบวกความคลาดเคล่ือนแลว้มาบวกก าไรจากการผลิตโครงการอีกร้อย
ละ 50 
2) การด าเนินธุรกิจรูปแบบ สร้างผลิตภณัฑ์เองและออกจ าหน่าย (Product) ใช้วิธี “การ
ก าหนดราคาโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์”โดยดูความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคและความสามารถท่ีจะจ าหน่าย หากความตอ้งการสูงแต่ผูผ้ลิตมีน้อยก็จะ
สามารถก าหนดราคาขายให้สูงได ้ใช้วิธี “การก าหนดราคาตามวิธีฐานการแข่งขนั” ใน
การก าหนดขอบเขตของราคา โดยใช้ร่วมกันเพื่อก าหนดราคาท่ีเหมาะสมให้กบักลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย 
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3)   การบริหารต้นทุนการใช้ทรัพยากรและต้นทุนกจิกรรม 
จากแนวปฏิบัติของกลุ่มตวัอย่างไม่มีการปฏิบติัทางด้านการบริหารตน้ทุน ส่งผลให้ไม่
สามารถควบคุมต้นทุนท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีจึงให้มีการ
ประยุกต์ใช้ตน้ทุนกิจกรรมในการบริหารกิจกรรมต่างๆเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานของแต่ละศูนยกิ์จกรรม โดยไดมี้การน าขอ้มูลตน้ทุนกิจกรรมท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์
และวดัผลเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป ทั้ งน้ีได้มีการแบ่งแยกออกเป็น
ขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

1)  การวดัผลการปฏิบติังานดว้ยตน้ทุนกิจกรรม เพื่อหาวา่การปฏิบติังานใน  โครงการมี
ประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน โดยน าขอ้มูลตน้ทุนท่ีไดป้ระมาณการไวก่้อนเร่ิมท า
การผลิตโครงการมาเปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการผลิตโครงการเพื่อ
วิเคราะห์ว่าเกิดตน้ทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีได้ประมาณการไวก่้อนเร่ิมท าโครงการ 
และตน้ทุนส่วนท่ีเพิ่มมานั้นเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนไหนและเกิดจากกิจกรรมใด  
2)  การลดตน้ทุนกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและควบคุมตน้ทุนท่ีมาก
เกินไป โดยจะใช้วิธีการลดกิจกรรมซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการลดกิจกรรมของกิจกรรมท่ีมี
ต้นทุนเกินกว่าท่ีควรจะเป็นเพื่อท าให้ต้นทุนในกิจกรรมนั้ นลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได ้

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง การบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาในดา้นการปรับปรุงการจดัท าบญัชีภายในกิจการพบวา่แนวทางในการจดัท าขอ้มูล
ทางบญัชีท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได้นั้นมีประโยชน์และสามารถน ามาค านวณตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการภายใตร้ะบบตน้ทุนกิจกรรม ซ่ึงสามารถใชช่้วยในการบริหารตน้ทุนกิจกรรมและลด
ตน้ทุน โดยสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ทินมณี ไชยแสงค า (2554) เร่ือง แนวทางการบริหาร
ตน้ทุนโดยการประยุกตใ์ชต้น้ทุนกิจกรรมส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจรถยนตมื์อสองในอ าเภอ
เมืองเชียงรายท่ีพบวา่ การน าตน้ทุนกิจกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารตน้ทุนกิจกรรมเป็นอีก
หน่ึงวธีิในการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์เพื่อท าใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการลดลง 

2.  ผลการศึกษาในด้านการน าขอ้มูลต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ พบว่าการน าขอ้มูล
ตน้ทุนมาใชช่้วยในการก าหนดราคาขายนั้นสามารถช่วยให้การก าหนดราคาขายสามารถท าได้
ง่ายและไม่เส่ียงต่อภาวะขาดทุนจากการก าหนดราคาขาย ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
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พุทธรักษ ์จนัทร์ศิริ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารตน้ทุนของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
ท่ีพบวา่ มีการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการค านวณตน้ทุนมาช่วยเพื่อประโยชน์ในการก าหนดราคาขาย 
และในการวางแผนการควบคุมการด าเนินงาน  

3.   ผลการศึกษาในดา้นการบริหารตน้ทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน พบว่าการวดัผลการ
ปฏิบติังานดว้ยตน้ทุนกิจกรรมสามารถประเมินคุณภาพการท างานท่ีเกิดข้ึนของโครงการภายใน
กิจการได ้อีกทั้งยงัช่วยให้สามารถก าหนดและหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารตน้ทุนเพื่อ
ท าให้เกิดตน้ทุนน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ     วิรันยุพา ก๋ากาศ (2554) เร่ือง
การจดัท าขอ้มูลตน้ทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตช้ินส่วนในเขต
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนท่ีพบว่าการจดัท าการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างตน้ทุน
มาตรฐานกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงสามารถควบคุมและช่วยในการบริหารงานโดยรวมในระดบั
มาก 

6.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาเร่ือง การบริหารตน้ทุนส าหรับธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ในจงัหวดัเชียงใหม่เกิดขอ้คน้พบ
ดงัน้ี 

1.  โครงสร้างองคก์รขาดส่วนงานท่ีช่วยในการดูแลกิจการภายในท่ีอยูน่อกเหนือจากการผลิตเช่น 
พนักงานบญัชีการเงิน พนักงานธุรการ อีกทั้งพนักงานในหน่ึงต าแหน่งท าหลายหน้าท่ีมาก
เกินไปจึงท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานโดยรวมลดลง  

2.  ผูป้ระกอบการจากกลุ่มตวัอยา่งไม่มีการจดัท าบญัชีเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้งตามมารฐานการบญัชีท่ี
รับรองทั่วไป ภายในบริษัทฯ อีกทั้ งยงัไม่มีการวางระบบในการเก็บข้อมูลท่ีจ  าเป็นในการ
ค านวณตน้ทุนโครงการท่ีเกิดข้ึน 

3.  พนกังานแผนกพฒันาโปรแกรมทุกคนไม่มีการสร้างและจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารอย่างเป็น
ระบบระเบียบจึงท าใหก้ารเรียกใชข้อ้มูลท าไดย้าก 

4.  ผูดู้แลและควบคุมโครงการใชว้ิธีการคิดตน้ทุนโดยค านวณแค่ค่าแรงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี
ไม่เหมาะสม เน่ืองจากมีตน้ทุนส่วนอ่ืนนอกเหนือจากค่าแรงทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตอยู ่
เช่น วตัถุดิบทางตรง ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
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6.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากขอ้คน้พบท่ีกล่าวมาผูศึ้กษาขอเสนอแนะผลการศึกษาดงัน้ี 

1. กิจการควรท าการเพิ่ม “แผนกสนบัสนุน” โดยเพิ่ม พนกังานบญัชีการเงิน และพนกังานธุรการ
เขา้มาในส่วนงานเพื่อท าหนา้ท่ีดูแลส่วนงานทางดา้น การบญัชีและการเงิน การขาย และธุรการ
เขา้มา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีๆพนกังานบางต าแหน่งและยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานข้ึนอีกดว้ย 

2. กิจการควรมีการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินตามมารตฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และ
สร้างระบบการจดัเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัในการค านวณตน้ทุน เพื่อท่ีจะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ช่วยในการค านวณตน้ทุนใหถู้กตอ้งและแม่นย  า 

3. กิจการควรสร้างระบบรูปแบบและผงัทางเดินเอกสารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนข้ึนมาเพื่อท าให้
การท างานเป็นระบบ ปฏิบติังานไดง่้าย และสะดวกในการเรียกใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 

4. กิจการควรค านวณตน้ทุนโดยน าระบบตน้ทุนกิจกรรมเขา้มาใช้ในการช่วยคิดค านวณตน้ทุน
โครงการ เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งแม่นย  าในการค านวณตน้ทุน เพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลตน้ทุนท่ีเกิด
ข้ึนมาประยกุตแ์ละก าหนดแนวทางในการค านวณราคาขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างผังบัญชี 

รหสับญัชี      ช่ือบญัชี 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 

1000   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

1100   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ 

1200   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

1300   เงินลงทุนระยะยาว 

1400   ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 

1410   ยานพาหนะ 

1420   คอมพิวเตอร์ 

1430   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร และอุปกรณ์ 

1411   ค่าเส่ือมสะสม-ยานพาหนะ 

1421   ค่าเส่ือมสะสม-คอมพิวเตอร์ 

1431   ค่าเส่ือมสะสม-อุปกรณ์ส านกังาน 

1800   สินทรัพยอ่ื์น 

1810   ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

1811   ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ตดัจ าหน่ายสะสม 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
2000   เจา้หน้ีการคา้ 

2100   เงินกูย้มืระยะสั้น 

2200   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
2300   เงินกูย้มืระยะยาว 

2400   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

3000   ส่วนของผูถื้อหุ้น 
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รายได้ 

4100    รายไดจ้ากการให้บริการพฒันาโปรแกรม Outsource 

4110    รายไดจ้ากการพฒันาโปรแกรมในระบบ mobile 

4120    รายไดจ้ากการพฒันาโปรแกรมในระบบ tablet 

4200    รายไดจ้ากการขาย Product 

4210    รายไดจ้าก Product ในระบบ mobile 

4220    รายไดจ้าก Product ในระบบ tablet 

4300    รายไดอ่ื้นๆ 

ต้นทุนการขาย/บริการ 

5000    ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมรูปแบบ Outsource 

5010    เงินเดือนพนกังานแผนกพฒันาโปรแกรม-Outsource 

5020    วตัถุดิบในการผลิต-Outsource 

5100    ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมรูปแบบ Product 

5010    เงินเดือนพนกังานแผนกพฒันาโปรแกรม-Product 

5020    วตัถุดิบในการผลิต-Product 

5200    ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม 

5210    ค่าน ้ าประปาฝ่ายพฒันาโปรแกรม 

5220    ค่าไฟฟ้าฝ่ายพฒันาโปรแกรม 

5230    ค่าอินเตอร์เน็ตฝ่ายพฒันาโปรแกรม 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

6000    ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6010    เงินเดือนพนกังานแผนกสนบัสนุน 

6020    เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 

6030    ค่าเช่าส านกังาน 

6040    ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกสนบัสนุน 

6050    ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ 

6100    ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย 

6200   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6210    ค่าบริการทางบญัชี 

6220    ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
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6300    ภาษีเงินได ้

6400    ค่าเส่ือมราคา 

6410    ค่าเส่ือมราคา-ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

6420    ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 

6430   ค่าเส่ือมราคา-ยานพาหนะ 

6440    ค่าเส่ือมราคา-คอมพิวเตอร์ 

6450    ค่าเส่ือมราคา-อุปกรณ์ส านกังาน 

6460    ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ตดัจ าหน่าย 

สามารถอธิบายแผนผงับญัชีของ บริษทั โปรแกรม จ ากดั แยกตามหมวดหลกัๆ ไดด้งัน้ี 

1) สินทรัพย์หมุนเวียน : แสดงถึงสินทรัพยท์ี่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้

ง่าย หรืออาจใชใ้นการด าเนินงานให้หมดส้ินภายใน 1 ปี เช่น เงินสด, เงิน

ฝากธนาคาร, ลูกหน้ีการคา้(ที่มีก  าหนดช าระภายใน 1 ปี)  

2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  : สินทรัพยท์ี่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้

โดยเร็ว    มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน  และกิจการมีไวเ้พื่อใช้

ประโยชน์ในการด าเนินงาน   เช่น เงินลงทุนระยะยาว ที่ ดิน อาคาร 

อุปกรณ์ รถยนต ์

3) ค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคาร และอุปกรณ์ : แสดงถึงค่าเส่ือมราคาที่สะสม

ของสินทรัพยแ์ต่ละช้ินของบริษทัแยกตามประเภทรายการ 

4) หนี้สินหมุนเวียน : หน้ีสินของบริษทัที่ครบก าหนดช าระหน้ีภายใน  1  ปี   

5) หนี้สินไม่หมุนเวียน : หน้ีสินของบริษทัที่ครบก าหนดช าหน้ีเกินกวา่ 1 ปี 

6) ส่วนของผู้ถือหุ้น : ส่วนที่ผูถื้อหุ้นไดช้ าระตามที่ไดต้กลงกันไวไ้ม่ว่าจะ

เป็นการช าระโดยเงินสด หรือช าระโดยดว้ยสินทรัพย ์อีกทั้งยงัมีส่วนของ

ก าไร(ขาดทุน)สะสมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการที่จะแสดงอยูใ่นส่วนน้ี

ดว้ย 
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7) ร า ย ไ ด้  : แ ส ด ง ถึ ง รายได้จากการให้บริการ หรือ กิจกรรมอ่ืนๆที่

เกิดขึ้นภายในบริษัท ซ่ึงทั้งน้ีทางบริษัท โปรแกรม จ ากัด ได้ท  าการแยก

ประเภทของรายไดเ้ป็นหมวดรายการแยกตามประเภทโครงการที่มี เพือ่ให้

ง่ายส าหรับการวเิคราะห์แหล่งรายไดข้องโครงการแต่ละประเภท 

8) ต้นทุนการขาย/บริการ : ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อตัว

โครงการหรือการผลิต 

9) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร : ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือจากการ

ผลิต เช่น ค่าใชจ่้ายจากการบริหารส านกังาน ฯลฯ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างรายงานทางการเงิน 

บริษทั XXX จ  ากดั 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X0 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยห์มุนเวียน :  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    .................. 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนๆ    .................. 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน    .................. 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน :  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สุทธิ    .................. 

อุปกรณ์ส านกังานสุทธิ     .................. 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์     .................. 

 

รวมสินทรัพย ์      .................. 

  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หน้ีสินหมุนเวียน : 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆ    .................. 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน    .................. 

รวมหน้ีสิน     .................. 

ส่วนของผูถื้อหุ้น : 

ทุนเรือนหุ้น     .................. 

ก าไรสะสม      .................. 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     .................. 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น    .................. 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     .................. 
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                                                                              บริษทั XXX จ  ากดั 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25X0 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้-สุทธิ 

รายไดจ้ากการให้บริการพฒันาโปรแกรม Outsource   .................. 

รายไดจ้ากการขาย Product      .................. 

รายไดอ้ื่นๆ        .................. 

 รวมรายได ้       .................. 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนการขาย/บริการ 

ตน้ทุนการผลิต Outsource 

เงินเดือนพนักงานแผนกพฒันาโปรแกรม   .................. 

วตัถุดิบในการผลิต-Outsource    .................. 

ตน้ทุนการผลิต Product 

เงินเดือนพนักงานแผนกพฒันาโปรแกรม   .................. 

วตัถุดิบในการผลิต-Product     .................. 

ค่าสาธารณูปโภคและการส่ือสารแผนกพฒันาโปรแกรม   .................. 

รวมตน้ทุนขาย/บริหาร       .................. 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและส่งเสริมการขาย   .................. 

ค่าใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ    .................. 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

เงินเดือนพนักงานฝ่ายบริหาร    .................. 

ค่าใชจ่้ายส านักงาน 

ค่าเช่าส านักงาน     .................. 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคและการส่ือสาร   .................. 

ค่าเส่ือมราคา      .................. 

 

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 

ค่าบริการทางบญัชี     .................. 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ     .................. 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร      .................. 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนหักภาษี      .................. 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-สกลุ นายคณิน สินเจิมศิริ 
 
วัน  เดือน  ปี  เกิด 7 ตุลาคม 2531 
 
ประวัติการศึกษา ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา 2548 
 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ปีการศึกษา 2552 
 
ประสบการณ์ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั  ธุรกิจส่วนตวั บริษทั วสิดอม ลานนา จ ากดั 

 

 


