93

ผลสัมฤทธิจ์ ากการให้บริการวิชาความรูบ้ ญ
ั ชีตน้ ทุนต่อกลุม่ แม่บา้ น
หมูท่ ่ี 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Research on Achievement of Academic Service on Cost Accounting for the Housewife
Group in Moo 2, Kosit Sub-district, Takbai District, Narathiwat Province
เนตรวดี เพชรประดับ บธ.ม. (NatewadeePetpradub, M.B.A.)1
นิฟาตีฮะ ปัตนวงศ์ บธ.ม. (NifateehahPattanawong, M.B.A.)1
ยามีละ กาเซ็ง (Yameelah Kaseng)2
ไซนิง ลออูมา (Saining Louma)2
ฮาลีเมาะ สาและ (Haleemoh Salae)2
นูรฮาพีนี สือนิ (Nurhapinee Seuni)2
รอบีบ๊ะ มูซอ (Robibah Musor)2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชุด
คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการวิชาความรูบ้ ญ
ั ชีตน้ ทุนต่อกลุม่ แม่บา้ นอยูใ่ นระดับ
มาก ( =4.68, S.D.= 0.62 )จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกิดการเรียนรู้บัญชีต้นทุน และจากสมุดต้นทุนประกอบ
อาชีพ พบว่า กลุ่มแม่บ้านสามารถคำานวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจากผลการศึกษานี้ กลุ่มแม่บ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
นำาไปประยุกต์ใช้ ในการคิดต้นทุน รายได้ และผลกำาไรได้อย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนในการผลิตได้จริง
คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การให้บริการวิชาการความรู้บัญชีต้นทุน กลุ่มแม่บ้าน

Abstract

The purpose of this study is to assess the achievement of Academic Service on Cost Accounting
by the housewife group. A total of forty members of Bor-Khor’s Housewife’s Group in Moo 2, Kosit Sub-district, Takbai District, Narathiwat Province were included as the study sample. Tools used in this research
are oral interviews, questionnaires, and cost accounting form created by the researcher by considering the
purpose of the study. Frequency statistics were used for the analysis of the collected data.
The results showed that the average satisfaction of housewives in academic service of cost accounting was high ( =4.68, S.D.= 0.62). The result of the interviews showed that the housewives were able to
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อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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learn about cost analysis by the conducted cost accounting survey. The women group earned the ability to
calculate the costs accurately. In conclusion, Women’s group could initiate learning process and apply their
knowledge about calculating cost, income and profit into coarse rice business that will be useful to reduce
the cost of production of coarse rice and to increase their income.
Keywords : Achievement, Academic Service on Cost Accounting, Housewife Group
บทนำา

ประชาชนเขตพืน้ ทีอ่ าำ เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มปี ระกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำานา ทำาสวน
ยางพารา และเลีย้ งสัตว์ และประชาชนหมูท่ ่ี 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้หลัก
คือการทำานา ซึง่ ส่งผลให้ผลิตผลข้าวมีปริมาณมากเกินความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ สำานักงานเกษตร อำาเภอตากใบได้เล็ง
เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเข้ามาให้คาำ แนะนำาประชาชนในหมูบ่ า้ นให้มกี ารนำาผลผลิตข้าวทีเ่ กินความต้องการ ไปแปรรูป เพือ่ จำาหน่าย
ให้แก่ ประชากรในและนอกหมูบ่ า้ น จึงทำาให้เกิดการรวมกลุม่ เป็นกลุม่ แม่บา้ นบอฆอ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ขึน้ เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ขา้ วซ้อมมือภายในกลุม่ แม่บา้ นและให้มกี ารจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ภายในกลุม่ แม่บา้ น สำานักงานเกษตร
อำาเภอตากใบ จึงได้ร่วมมือกับผู้วิจัยในการจัดทำาระบบบริหารจัดการ ด้านการคิดต้นทุนที่ไม่ถูกต้อง การจัดทำาบัญชีรายรับ –
รายจ่าย สมาชิกในกลุม่ ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุไม่สามารถอ่าน เขียนหนังสือได้ ซึง่ ส่งผลให้กระบวนการคิดต้นทุน รายได้และผลกำาไร
ผิดหลักการบัญชี
จากการศึกษา บัญชีต้นทุน มูลค่าที่วัดได้เป็นจำานวนเงินของสินทรัพย์ หรือความเสียสละที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้
ได้สินค้า สินทรัพย์ หรือบริการต่างๆ ซึ่งกิจการคาดว่าจะนำาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในภายหลัง (ดวงมณี โกมารทัต, 2553)
ซึ่งองค์ประกอบของต้นทุนการผลิต คือ 1) วัตถุดิบทางตรงหมายถึง วัตถุที่จะนำามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถชี้ได้ว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วยวัตถุทางตรงชนิดใดซึ่งได้แก่ ไม้เป็นวัตถุดิบทางตรงในการผลิตโต๊ะหรือเก้าอี้ ผ้าและด้ายเป็นวัตถุ
ทางตรงของสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าสำาเร็จรูป(วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, 2547) 2) ค่าแรงทางตรงหมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่
คนงานหรือลูกจ้างที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงที่มีจำานวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงาน
ทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจะเป็นค่าแรงงานส่วนสำาคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำาเร็จรูป (สมนึก
เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2551) 3) ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานแต่ไม่สามารถชี้ได้ว่าเป็นของผลิตภัณฑ์
ชิ้นใดหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใด ได้แก่ค่าวัตถุทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, 2547) ซึ่ง
ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถนำามาให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนแก่กลุ่มแม่บ้านบอฆอ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาสได้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เล็งเห็นถึงปัญหากระบวนการคิดต้นทุน การให้บริการความรู้ รายได้และผลกำาไรทีผ่ ดิ หลักการบัญชี ของ
กลุม่ แม่บา้ นบอฆอ จึงนำาความรู้บัญชีต้นทุน มาให้คำาแนะนำาและศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนกับ
กลุ่มแม่บ้านบอฆอ เพื่อจัดทำารายรับ – รายจ่ายและสามารถแยกต้นทุน รายได้ และผลกำาไรได้อย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้านบอฆอ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาสครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล คือ กลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำานวน 40
คน และ 4 คนในจำานวน 40 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์ โดยมีตำาแหน่ง ประธาน รองประธานและฝ่ายจัดหา
วัตถุดิบ เลขานุการ และเหรัญญิก เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คนเป็นผู้นำา และเป็นบุคคลสำาคัญที่ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ
ของกลุ่มแม่บ้านบอฆอ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ จำานวน 4 ชุด แบบสอบถาม จำานวน 40 ชุด และสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ
จำานวน 40 เล่ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วย ชื่อ – สกุล เพศ อายุ ตำาแหน่ง และอาชีพ
ตอนที่ 2 ความสามารถในการคำานวณต้นทุนการผลิตรายได้ และผลกำาไรของข้าวซ้อมมือ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับต้นทุน ความรู้เกี่ยวกับรายได้ ความรู้เกี่ยวกับผลกำาไร รายได้และกำาไรมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร สามารถนำา
ความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการบัญชีต้นทุนไปใช้อย่างไร และข้อเสนอแนะอื่นๆ
2. แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และอาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนจำานวน 18 ข้อดังนี้
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้ความรู้จำานวน 2 ข้อได้แก่รูปแบบ/ กิจกรรมในการจัดโครงการ
และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ
2.2 ด้านวิทยากร จำานวน 4 ข้อ ได้แก่วทิ ยากรมีความรูค้ วามสามารถในเนือ้ หาทีบ่ รรยายเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และการตอบข้อซักถามชัดเจน ตรงประเด็น
2.3 ด้านสิง่ อำานวยความสะดวก จำานวน 3 ข้อ ได้แก่ สถานทีจ่ ดั โครงการ เอกสารประกอบการจัดโครงการ
และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดโครงการ
2.4 ด้านคุณภาพการให้ความรู้ จำานวน 5 ข้อ ได้แก่ ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้หรือประสบการณ์ สามารถนำาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ สามารถนำาความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้
กับงานอาชีพอื่นๆ และได้รับเนื้อหาจากการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
2.5 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ จำานวน 1 ข้อ ได้แก่ สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำาเนินงานบริการวิชาการ
2.6 ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคมจำานวน 3 ข้อ ได้แก่ โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อ
ชุมชน/หน่วยงานโครงการที่จัดตรงกับความต้องการของชุมชนและสามารถนำาไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้จริงและ
โครงการที่จัดขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/หน่วยงานได้
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เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อวิเคราะห์ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2554) ให้ค่าคะแนนดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
สำาหรับการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น ใช้สูตรคำานวณช่องกว้างของชั้น เท่ากับ พิสัย โดย ความ
กว้างของชั้น (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำาสุด)/จำานวนชั้น เท่ากับ (5-1)/5 เท่ากับ 0.80 (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2554)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ เป็นสมุดทีก่ ลุม่ แม่บา้ นทดลองคำานวณต้นทุนของข้าวซ้อมมือจำานวน 40 เล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
1) วิธีการแยกหมวดรายได้
2) วิธีการแยกหมวดค่าใช้จ่าย
3) วิธีการคิดกำาไร – ขาดทุนจากการประกอบอาชีพต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้าน
4) วิธีการคิดค่าซ่อมบำารุงเครื่องมือต่างๆ ในการประกอบอาชีพที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 ก่อนการบริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์โดยผูว้ จิ ยั เข้าพบแนะนำาตัวและทำาความรูจ้ กั ในด้านอาชีพ วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่
ของกลุม่ แม่บา้ นบอฆอ พร้อมทำาความเข้าใจในการจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายทีย่ งั ไม่ถกู ต้องจากสมุดการควบคุมรายรับ-รายจ่าย
ของกลุ่มแม่บ้านบอฆอ จำานวน 40 ชุด
1.2 หลังการบริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
ผู้วิจัยเข้าไปพูดคุยเพื่อทำาการประเมิน ถึงความรู้เกี่ยวกับต้นทุน รายได้ และผลกำาไรที่กลุ่มแม่บ้านบอฆอ
ได้รับจำานวน 4 ชุด
2. แบบสอบถาม
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านบอฆอ ในการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
จำานวน 40 ชุด หลังจากสิ้นสุดการให้ความรู้บัญชีต้นทุน
3. สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ
ผู้วิจัยทำาการเก็บสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ ที่กลุ่มแม่บ้านทดลองคำานวณต้นทุนของข้าวซ้อมมือจำานวน 40 เล่ม หลัง
จากสิ้นสุดการบริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน เพื่อจัดหมวดหมู่และอธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไป และความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพปฐมภูมิ (Primary Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ พื้นฐาน
ทั่วไป ความรู้บัญชีต้นทุนของผู้ให้ข้อมูล และ การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแม่บ้านบอฆอโดยตรง
3. ข้อมูลเชิงคุณภาพทุติยภูมิ (Secondary Qualitative Data) คือ ข้อมูลที่เก็บได้จากสมุดต้นทุนประกอบอาชีพที่
ให้กลุ่มแม่บ้านบอฆอ ฝึกปฏิบัติหลังจากสิ้นสุดการบริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
ผลการวิจัย
การดำาเนินการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบล
โฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูล 4 คน ตอบข้อซักถามแบบปลายเปิด แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ผู้มีตำาแหน่งในกลุ่มแม่
บ้านบอฆอ ได้แก่ ประธาน รองประธานและฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ เลขานุการ และเหรัญญิก
ความสามารถในการคำานวณต้นทุนการผลิต รายได้ และผลกำาไรของข้าวซ้อมมือ
จากการสัมภาษณ์โดยผู้ให้ข้อมูล 4 คน ในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน กลุ่มแม่บ้านมีความเห็นเกี่ยวกับต้นทุน ต้นทุน คือ เงินทุนที่นำาไปใช้จ่ายเพื่อซื้อวัตถุดิบมา
ใช้ในการผลิต จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2. ความรู้เกี่ยวกับรายได้ กลุ่มแม่บ้านมีความเห็นเกี่ยวกับรายได้ รายได้ คือ เงินที่ได้มาจากการขายข้าวซ้อมมือ
หรือรายรับที่ได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น รายรับจากการขายจมูกข้าว รำาข้าว เป็นต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับกำาไร กลุ่มแม่บ้านมีความเห็นเกี่ยวกับกำาไร คือ รายได้ที่ได้มาทั้งจากการขายข้าวซ้อมมือ หักด้วย
ต้นทุนที่ใช้จ่ายไปในการผลิตข้าวซ้อมมือส่วนต่าง หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายถือเป็นผลกำาไร
4. รายได้และกำาไรมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร กลุม่ แม่บา้ นได้แสดงความเห็นในรายได้และกำาไรมีความแตกต่าง
กันเนื่องจาก รายได้จะเป็นเงินที่มาจากการขาย ส่วนกำาไร จะเป็นเงินที่ได้หลังจากหักค่าใช่จ่ายทั้งหมดแล้ว
5. ท่านสามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน อย่างไร กลุ่มแม่บ้านสามารถแยกรายได้
ต้นทุน กำาไร ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการจากผู้วิจัยในด้านการคำานวณต้นทุนของการ
ผลิตข้าวซ้อมมือ มาใช้ในคำานวณต้นทุนข้าวซ้อมมือ
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ สมาชิกกลุ่มแม่บ้านได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน ดังนี้
6.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการให้บริการวิชาการความรู้บัญชีต้นทุน เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
ให้มากขึ้น
6.2 ควรเพิ่มรายละเอียดที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนให้ละเอียดมากขึ้น
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2. แบบสอบถาม
2.1 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้ความรู้
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้ความรู้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D. = 0.77) โดยแยกเป็นรายข้อมีความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก ( = 3.80,
S.D. = 0.76) และรูปแบบ/ กิจกรรมในการจัดโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 0.79) ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนในการให้ความรู้
รายการ
1 รูปแบบ/ กิจกรรมในการจัดโครงการ
2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ
รวม

3.70
3.80
3.75

S.D.
0.79
0.76
0.77

แปรผล
มาก
มาก
มาก

2.2 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านวิทยากร
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านวิทยากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69, S.D. = 0.93) โดยแยกเป็นรายข้อมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ( = 3.85, S.D. = 0.89) วิทยากรมีความรู้
ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย ( = 3.78, S.D. = 0.80) การตอบข้อซักถามชัดเจน ตรงประเด็น ( = 3.65, S.D. =
0.83) และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม ( = 3.48, S.D. = 1.15) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรูบ้ ญ
ั ชีตน้ ทุนด้านวิทยากร
รายการ
1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย
2 เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
3 เปิดโอกาสให้มีการซักถาม
4 การตอบข้อซักถามชัดเจน ตรงประเด็น
รวม

3.78
3.85
3.48
3.65
3.69

S.D.
0.80
0.89
1.15
0.83
0.93

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.3 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านสิ่งอำานวยความสะดวก
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านสิ่งอำานวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.89) โดยแยกเป็นรายข้อมีความพึงพอใจส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม ( = 3.70, S.D. = 0.88)
อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดโครงการ ( = 3.60, S.D. = 0.78) และเอกสารประกอบการจัดโครงการ ( = 3.33,
S.D. = 0.97) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านสิ่งอำานวย
ความสะดวก
รายการ
1 สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม
2 เอกสารประกอบการจัดโครงการ
3 อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดโครงการ
รวม

3.70
3.33
3.60
3.54

S.D.
0.88
0.97
0.78
0.89

แปรผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

2.4 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านคุณภาพการให้ความรู้
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านคุณภาพการให้ความรู้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D. = 0.96) โดยแยกเป็นรายข้อมีความพึงพอใจส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ได้รับเนื้อหาจากการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ( = 3.70, S.D. = 0.79)
แสดงค่าเฉลี่ย สามารถนำาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ ( = 3.60, S.D. = 0.98) ได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์ได้มากขึ้น ( = 3.53, S.D. = 1.06) สามารถนำาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพอื่นๆ (
= 3.50, S.D. = 1.06) และได้รับความรู้ตรงกับความต้องการ ( = 3.43, S.D. = 0.90) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านคุณภาพการ
ให้ความรู้
รายการ
1. ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการ
2. ได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ได้มากขึ้น
3. สามารถนำาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้
4. สามารถนำาความรู้ที่ได้รับถ่ายไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพอื่นๆ
5. ได้รับเนื้อหาจากการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
รวม

3.43
3.53
3.60
3.50
3.70
3.55

S.D.
0.90
1.06
0.98
1.06
0.79
0.96

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2.5 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจการประเมินผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำาเนินงานบริการวิชาการชุมชน
( = 4.68, S.D. = 0.62) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านวัตถุประสงค์
ของโครงการ
รายการ
สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำาเนินงานบริการวิชาการชุมชน

4.68

S.D.
0.62

แปรผล
มาก

2.6 ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
ความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.67, S.D. = 0.76) โดยแยกเป็นรายข้อมีความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงการที่จัดขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/หน่วย
งานได้ ( = 3.73, S.D. = 0.75) โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน ( = 3.68, S.D. = 0.69) และโครงการที่
จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน ( = 3.60, S.D. = 0.84) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนด้านการตอบ
สนองความต้องการของสังคม
รายการ
1. โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน
2. โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงาน
3. โครงการที่จัดขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/หน่วย
งานได้
รวม

3.68
3.60
3.73

S.D.
0.69
0.84
0.75

แปรผล
มาก
มาก
มาก

3.67

0.76

มาก

3. สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ
จากสมุดต้นทุนประกอบอาชีพที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบอฆอนั้น พบว่า กลุ่มแม่บ้านบอฆอสามารถนำาความรู้ที่ได้รับนำาไปคำานวณต้นทุน รายได้ และผลกำาไร
ของข้าวซ้อมมือได้อย่างถูกต้อง ทราบได้จากการเปรียบเทียบสมุดการควบคุมรายรับ – รายจ่ายเดิมก่อนการได้รับความรู้
บัญชีต้นทุนกับสมุดการควบคุมรายรับ – รายจ่ายใหม่หลังการได้รับความรู้บัญชีต้นทุนอีกทั้งยังเห็นถึงต้นทุนในการผลิต
ข้าวซ้อมมือที่ลดลง และผลกำาไรที่ได้รับเพิ่มขึ้น
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อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน
บอฆอ ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่า กลุ่มแม่บ้านบอฆอมีความพึงพอใจจากการให้บริการวิชาความรู้
บัญชีต้นทุนอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้ความรู้ ได้แก่ รูปแบบ/ กิจกรรมในการ
จัดโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการ 2) ด้านวิทยากร ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเปิดโอกาสให้มีการซักถาม และการตอบข้อซักถามชัดเจน ตรงประเด็น 3) ด้านสิ่ง
อำานวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสมเอกสารประกอบการจัดโครงการ และอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้
ประกอบการจัดโครงการ 4) ด้านคุณภาพการให้ความรู้ ได้แก่ ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์ได้มากขึ้นสามารถนำาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้
กับงานอาชีพอื่นๆ และได้รับเนื้อหาจากการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 5) ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ สามารถประเมินผล
สัมฤทธิ์จากประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำาเนินงานบริการวิชาการ 6) ด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม
โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน/หน่วยงานโครงการที่จัดตรงกับความต้องการของชุมชนและสามารถนำาไปพัฒนาตนเอง
ชุมชนและสังคมได้จริงและโครงการที่จัดขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน/หน่วยงานได้ และจากการสัมภาษณ์ รวมถึง
สมุดต้นทุนประกอบอาชีพซึ่งกลุ่มแม่บ้านบอฆอสามารถนำาความรู้ที่ได้รับนำาไปคำานวณต้นทุน รายได้ และผลกำาไรของข้าวซ้อม
มือได้อย่างถูกต้องอีกทั้งยังเห็นถึงต้นทุนในการผลิตข้าวซ้อมมือที่ลดลง และผลกำาไรที่ได้รับเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะเดิมกลุ่ม
แม่บ้านบอฆอ มีการจัดทำาสมุดการควบคุมรายรับ – รายจ่ายอยู่แล้ว แต่ยังไม่ถูกหลักการบัญชีเพราะกลุ่มแม่บ้านบอฆอยังนำา
ค่าแรงงานในการผลิตข้าวซ้อมมือไปรวมกับรายได้จากการขายข้าวซ้อมมือซึ่งหลักการบัญชีได้กล่าวถึงค่าแรงงาน เป็นต้นทุน
แรงงานการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรงและสามารถจัดสรรหรือมอบหมายคิดเข้าเป็นต้นทุนของหน่วยคิดต้นทุนได้ง่าย
และชัดเจน เช่น ค่าแรงงานของคนงานในแต่ละสายการผลิต ส่วนค่าแรงงานที่ไม่สามารถจัดสรรให้กับหน่วยคิดต้นทุนได้ง่าย
เช่น เงินเดือนหัวหน้างาน (มนวิกา ผดุงสิทธิ์, 2554) และค่าแรงงาน หมายถึง ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่
ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าสำาเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงที่มีจำานวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิต
สินค้าหน่วยหนึง่ ๆ และจะเป็นค่าแรงงานส่วนสำาคัญในการแปรรูปวัตถุดบิ ให้เป็นสินค้าสำาเร็จรูป (สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์, 2551)
หลังจากผู้วิจัยให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุน กลุ่มแม่บ้านบอฆอสามารถนำาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงได้ถูกหลักการบัญชี
สรุป

ผลการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต
อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แสดงให้เห็นว่ากลุ่มแม่บ้านบอฆอ เข้าใจถึงหลักการคำานวณต้นทุน รายได้ และผลกำาไร รวมถึง
การนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำาสมุดการควบคุมรายรับ – รายจ่ายอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าว
ซ้อมมือลดลง และผลกำาไรที่ได้รับเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
1. กลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสควรนำาความรู้บัญชีต้นทุนไปใช้คำานวณ
ต้นทุนกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ
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2. กลุ่มแม่บ้านบอฆอ หมู่ที่ 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้บัญชี
ต้นทุนภายในกลุ่มฯ อย่างสม่ำาเสมอ
3. กลุม่ แม่บา้ นบอฆอ หมูท่ ่ี 2 ตำาบลโฆษิต อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านบอฆอ
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix : 4P’s) เพื่อสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผล
กำาไร ขยายฐานลูกค้า และแสดงถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านบอฆอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ควรทำาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ได้รบั มาตรฐานสากล
3. ควรขอความร่วมมือจากสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาสเพื่อจัดทำาระบบงานบัญชีของกลุ่มแม่บ้านให้เป็น
มาตรฐานเพื่อเข้าโครงการวิสาหกิจชุมชน
รายการอ้างอิง
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