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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มุงศึกษาเพื่อหาความรูและประสบการณในการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพใหเขมแข็งและ

แขงขันได ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยมีกรอบความคิดวา “ ปจจัยทางงบการเงินของกลุมอาชีพทอเสื่อ
กกมีผลตอปริมาณการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพผลิตเสื่อกกและผลิตภัณฑจากกกในกลุมสินคาผลิตภัณฑ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ” ซึ่งปจจัยที่ศึกษาเปนอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินและอัตราสวน
ความสามารถในการ    ชําระหนี้ โดยศึกษาวาอัตราสวนที่กลาวนี้มีความเกี่ยวของหรือทําใหการดําเนินการผลิตมี
ปริมาณผลผลิตหรือยอดขายผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม  

กลุมตัวอยางที่วิจัยเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูประกอบอาชีพผลิตเสื่อกกและผลิตภัณฑจากกกจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีจํานวน 13 กลุม กระจายอยูในพื้นที่อําเภอโกสุมพิสัยจํานวน 8 กลุม อําเภอเชียงยืนจํานวน 2 กลุม 
อําเภอเมืองจํานวน 2 กลุม และอําเภอกันทรวิชัยจํานวน 1 กลุม รวมสมาชิกกลุมทุกกลุมมีจํานวน 631 คน ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากทุกกลุมดวยการสัมภาษณและใหตัวแทนกลุมอาชีพตอบแบบสอบถามการ
วิจัย 

การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณใชวิธีวิเคราะหทางคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม SPSS  for WINDOWS ผล
การวิเคราะหทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบวาปจจัยที่เปนอัตราสวนทางการเงินดังกลาวมีความเกี่ยวของกับ
ปริมาณขายเสื่อกก โดยมีปจจัยยอยของอัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือมีความเกี่ยวของที่สามารถทํานายปริมาณขายได และผูวิจัยไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนตอสมาชิก
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนและหนวยงานที่ใหการสงเสริมสนับสนุน ไดทราบถึงความสําคัญของปจจัยที่ศึกษา และ
รวมทั้งเสนอแนะใหหนวยงานทางการศึกษาวิจัยขยายผลตอไป 

 
คําสําคัญ: ความเสี่ยง (Risk), งบการเงิน, อัตราสวนทางการเงิน (Financial ratio), การบัญชี (Accounting), 
                กลุมอาชีพ, ผลิตภัณฑเส่ือกก, กลุมสินคา One Village One Product 
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Abstract 
 The aim of this research is to study the development of potential of vocational group in its 
strength & competition, following the development strategy of the country. The conceptual framework is 
financial statements factors that affects the performance and product selling of reed mat weaving of 
vocational groups of community enterprises products in Mahasarakham province. The main factors of 
studying are liquidity ratio and capacity ratio. This study likes to know that these financial ratios involve 
and affect performance, production or quantity of selling of reed mats. They either increase or decrease 
the effect.  

The samples of this research are the community enterprises groups, weaving reed mats in 
Mahasarakham province. There are 13 groups. They are in Kosoom Pisai District 8 groups, Chaingyeen 
District 2 groups, Muang District 2 groups and Kantrawichai 1 group. Their all members are 631 person. 
The data is collected from every target groups by questionnaire and interview. The member 
representatives are assigned to answer the questionnaire. 
 The quantity analysis of this research is done by computer by SPSS for Windows Program. The 
quantity and quality analysis of this research find that the financial ratio factors involve the selling 
quantity of reed mats. The sub-factor of liquidity ratio such an inventory turnover is relevant and can 
predict the selling quantity of reed mats. The researcher brings the output of this research to show the 
target groups and promotion vocational organizations to know that the financial ratio factors are 
importance. The researcher also shows the output and suggests the issues of the next researches for 
education organization.         
 
บทนํา 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและแนวนโยบายแหงรัฐที่สงเสริมใหเกิดการสราง
ธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนใหเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยรัฐใหการสนับสนุนดานความรูในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาผลิตภัณฑอันเกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยใหใชแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดกําหนดแนวทาง
หลักในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและยั่งยืนโดยการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิต
และคุณคาของสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยสูงขึ้นบนฐานความรูและความเปนไทย และในดานการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศนั้นไดกําหนดวัตถุประสงคไววา ตองพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนฯ ดวยเหตุประการที่กลาวนี้ การสนองแนวนโยบาย
แหงรัฐดังกลาวประการหนึ่งนั้น คือการมุงศึกษาคนควาเพื่อหาความรูที่เหมาะสมและนําความรูที่ไดจากการวิจัยไป
ใชประโยชนตอการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ และเพื่อเปนองคความรูหรือกรณีศึกษาในทางการศึกษาตอไป 
  ปจจุบันการประกอบอาชีพของผูมีรายไดต่ํา โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ไดพัฒนาเปนการรวมกลุมเพื่อ
รวมกันผลิตสินคาและบริการซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และทักษะทางการบริหารกลุมและธุรกิจของกลุม 
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ในขณะที่สมาชิกกลุมสวนใหญมีความสามารถและประสบการณไมมากนัก ทําใหการบริหารจัดการกลุมประสบกับ
ปญหาหลายประการ จากปญหาตามที่กลาวนี้ การศึกษาวิเคราะหถึงความเปนระบบและระดับมาตรฐานทางการ
บริหารการเงินของกลุมจึงเปนส่ิงสะทอนถึงศักยภาพหรือความสามารถในการปฏิบัติการประการหนึ่งของกลุม ซึ่ง
หากไดทราบระดับศักยภาพตามที่กลาวนี้แลวก็จะสามารถกําหนดแนวทางปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมศักยภาพ
ทางการเงินของกลุมอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป โดยในการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพมีหนวยงานภาครัฐ
หลายหนวยเขามาชวยเหลือเกื้อกูล เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เปนตน อยางไรก็ตามในดานการสงเสริมทางดานการจัดการและปฏิบัติการทางการเงินของกลุมอาชีพ หนวย
สนับสนุนไดชวยเหลือในรูปของการจัดฝกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการทําบัญชีเบื้องตนและการจัดหาแหลงเงินทุน สวน
ในดานการวิเคราะหผลทางการเงินนั้นรัฐยังชวยเหลือไดไมทั่วถึง 
 การบริหารจัดการทางการเงินที่ดีมีสวนชวยใหการดําเนินการผลิตสินคาและบริการเปนไปอยางราบรื่น
รวดเร็ว โดยการจัดการทางการเงินมีความเกี่ยวของกับเงินตรา การจัดการสินทรัพย และการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
การจัดการที่กลาวนี้มีความเกี่ยวของกับงบการเงินอันเปนรายงานทางบัญชีที่แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
ของกิจการ และการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและสวนของผูถือหุนในรอบปบัญชีที่ผานมา เพื่อใชในการตัดสินใจดาน
การเงิน และโดยทั่วไปงบการเงินจะประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด 
และหมายเหตุประกอบการเงิน ซึ่งผูจัดการทางการเงินสามารถนําขอมูลทางงบการเงินที่เปนตัวเลขมาวิเคราะหใน
ลักษณะของอัตราสวนทางการเงินเพื่อทราบผลของการดําเนินงาน เชน เปรียบเทียบกับกิจการอื่นหรือเปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินงานในอดีต อันเปนการชวยใหสามารถประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม และความเสี่ยงของ
กิจการไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 งานวิจัยนี้ไดมุงชวยเหลือกลุมอาชีพในดานการบริหารจัดการทางดานการเงิน โดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ปจจัยทางงบการเงินของกลุมอาชีพทอเสื่อกกในเขตจังหวัดมหาสารคาม วามีผลตอจํานวนยอดขายหรือปริมาณ
ผลผลิตเสื่อกกและผลิตภัณฑจากกกของกลุมอาชีพมากนอยหรือไมเพียงใด โดยมุงประเด็น เพื่อทราบระดับความ
เขมขนของการมีผลหรือความสัมพันธ และจัดลําดับความสําคัญของการมีผลนั้น เพื่อใหสามารถนําไปเปนประเด็น
ในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุมอาชีพ ซึ่งหนวยงานสนับสนุนสามารถนําผลไปเปนแนวทางในการจัด
ฝกอบรมและสอนงานแกกลุมอาชีพทอเสื่อกกใหสามารถปฏิบัติงานประกอบการไดอยางตรงประเด็นเปนรูปธรรม
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

1. วัสดุอุปกรณที่ใชในงานวิจัย งานวิจัยนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ คือ 
  1.1 แบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามในประเด็นขอมูลทั่วไป ขอมูลการจัดทําบัญชี ขอมูล
อัตราสวนทางการเงิน ขอมูลปริมาณการขาย และขอมูลผลการดําเนินงาน 
  1.2 แบบสัมภาษณแบบไมเปนมาตรฐาน (Unstructured Interview) เปนการตั้งประเด็นหัวขอ
คาํถามเพื่อถามตัวแทนสมาชิกกลุมอาชีพเกี่ยวการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  1.3 สมุดบัญชี งบการเงิน และเอกสารหลักฐานทางการเงินของกลุมอาชีพ  2. วิธี
วิจัยและการวางแผนการทดลองทางสถิติ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหงบการเงินของกลุมอาชีพผลิตเสื่อกก
และผลิตภัณฑจากกกในกลุมสินคาผลิตภัณฑชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งไดรับการสงเสริมจากงานสงเสริมกลุม
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อาชีพสหกรณสํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหทราบปจจัยทางงบการเงินที่มีผลตอการดําเนินงานหรื
อปริมาณการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทางการเงินของกลุมอาชีพผลิต
เส่ือกกและผลิตภัณฑจากกก และเพื่อเปนกรณีศึกษาในทางการศึกษาและวิจัยทั่วไป โดยกรอบแนวความคิด 
(Conceptual Framework) ของโครงการวิจัยนี้กําหนดวา “ ปจจัยทางงบการเงินของกลุมอาชีพทอเสื่อกกมีผลตอ
ปริมาณการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพผลิตเสื่อกกและผลิตภัณฑจากกก ในกลุมสินคาผลิตภัณฑชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม ” โดยมีแผนภาพกรอบแนวความคิดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ปจจัยที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรอิสระ จํานวน 5 ตัว และตัวแปรตามจํานวน 1 ตัว กลาวคือ ตัว

แปรอิสระ ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง ซึ่งประกอบดวย อัตราสวนทุนหมุนเวียน (สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สิน
หมุนเวียน) อัตราสวนเงินสด (เงินสดรวมทั้งหลักทรัพยในความตองการของตลาด/หนี้สินหมุนเวียน)  อัตราหมุนเวียน
ของลูกหนี้ (ยอดขายสุทธิ/ลูกหนี้เฉล่ีย) และอัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (ตนทุนขาย/สินคาคงเหลือเฉลี่ย) และ
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (หนี้สิน/สวนของผูถือหุน) สวนตัว
แปรตาม คือ ปริมาณการขายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพผลิตเสื่อกและผลิตภัณฑจากกก 

การหาความสัมพันธของปจจัยที่เปนตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ใชหลักวิธีการ สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธถดถอย (Simple Regression) โดยใชขอมูลจากงบการเงินและการดําเนินงานของกลุมอาชีพทอเสื่อกก
ในจังหวัดมหาสารคามที่ไดรับการสงเสริมจากงานสงเสริมกลุมอาชีพสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดมหาสารคาม 
ทุกกลุม (100%) ในชวงเวลา 5 ป ระหวางป 2545 – 2549 ซึ่งการไดมาของขอมูลและการดําเนินงานวิจัยใน
กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและวางแผนงานโครงการ การออกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมขอมูล การบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูล การสรุปผลและจัดทํารายงานผลโครงการ และการถายทอด
ผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

2. การเก็บขอมูล งานวิจัยนี้ดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในกลุมผูประกอบอาชีพทอเสื่อกกจํานวน 13 
กลุม โดยมีสมาชิกกลุมรวม 631 คน และใชตัวแทนที่เปนเปนสมาชิกกลุมอาชีพทั้ง 2 เพศ ที่มีระดับการศึกษาภาค
บังคับขึ้นไป อายุไมเกิน 55 ป ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยภาคสนาม ปรากฏวาผูที่เปนตัวแทนในการให

ตัวแปร

ตัวแปร

มีผล

ปจจัยทางงบการเงิน 
   อัตราสวนสภาพคลอง 
        ไดแก อัตราสวทนุหมุนเวียน, 
อัตราสวนเงนิสด, อัตราหมุนเวยีน
ของลูกหนี,้ อัตราหมุนเวียนของ
สินคาคงเหลอื 

   อัตราสวน
ความสามารถในการ
ชําระหนี ้

ปริมาณการ
ขาย
ผลิตภัณฑ
ของกลุม
อาชีพผลิต
่
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ขอมูลสัมภาษณและตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนสมาชิกเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 40-50 ป โดยงานวิจัยนี้ไดเเริ่ม
ดําเนินโครงการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 

3. การวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล หลังจากไดเก็บขอมูลสนาม ณ ที่ทําการกลุมอาชีพตาง ๆ ในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรที่คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเชิงปริมาณเปนขอมูลจากรายการในงบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกําไรสะสม งบตนทุนขาย/บริการ และงบตนทุนการผลิต ของกลุมอาชีพที่ไดจัดทําอยางเปนระบบภายใต
การกํากับดูแลของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดมหาสารคาม ในชวงระยะเวลา ตั้งแตป 2545 ถึงป 2549 แลว
นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธกับปริมาณขาย  เส่ือกก โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห 

 3.2 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่เปน
ขอมูลทางการเงินและปริมาณการขายผลผลิตของกลุมอาชีพทอเสื่อกก ที่บันทึกขอมูลตามศักยภาพของกลุม ผูวิจัย
ไดเก็บรวบรวมขอมูลตามสภาพขอเท็จจริงที่มีอยูทั้งที่เปนขอมูลลายลักษณอักษรและขอมูลการบอกกลาวดวยวาจา 
เพื่อนําขอมูลมาประกอบการสรุปผลความสัมพันธของตัวแปรที่วิจัย 

 
ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลมาวิเคราะห ไดผลการวิจัยดังนี้ 
1. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลจากกลุมอาชีพสหกรณการเกษตรบานเขื่อนที่มีการ

จัดทํางบดุลอยางถูกตองและตอเนื่องเปนเวลา 5 ป ไดผลดังนี้ 
   1.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทุนหมุนเวียนกับปริมาณขาย  เส่ือกกไดคา

ความสัมพันธ (R) ในทางบวกเทากับ 0.854 แตเปนความสัมพันธที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา Sig. เทากับ 
0.065 ซึ่งมากกวา 0.05 ที่เปนคาที่ยอมใหได จึงถือวาความสัมพันธของตัวแปรที่กลาวนี้เปนความสัมพันธแบบไมมี
นัยสําคัญ 

   1.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนเงินสดกับปริมาณขายเสื่อกก ไดคาความสัมพันธ 
(R) ในทางบวกเทากับ 0.594 แตเปนความสัมพันธที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา Sig. เทากับ 0.291 ซึ่งมากกวา 
0.05 ที่เปนคาที่ยอมใหได จึงถือวาความสัมพนัธของตัวแปรที่กลาวนี้เปนความสัมพันธแบบไมมีนัยสําคัญ  

   1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้กับปริมาณขายเสื่อกก ไดคา
ความสัมพันธ (R) ในทางบวกเทากับ 0.177 แตเปนความสัมพันธที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา Sig. เทากับ 0.776 
ซึ่งมากกวา 0.05 ที่เปนคาที่ยอมใหได จึงถือวาความสัมพันธของตัวแปรที่กลาวนี้เปนความสัมพันธแบบไมมีนัยสําคัญ 

   1.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทุนหมุนเวียนของสินคาคงเหลือกับปริมาณขายเสื่อ
กก ไดคาความสัมพันธ (R) ในทางบวกเทากับ 0.907 และเปนความสัมพันธที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา Sig. 
เทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 ที่เปนคาที่ยอมใหได จึงถือวาความสัมพันธของตัวแปรที่กลาวนี้เปนความสัมพันธ
แบบมีนัยสําคัญ โดยสามารถทํานายปริมาณขายไดดวยสมการดังนี ้
     ปริมาณขายเสื่อกก (บาท)   =    4281.441 + (0.721 x อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ) 
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   1.5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนกับปริมาณขายเสื่อกก ไดคา
ความสัมพันธ (R) ในทางบวกเทากับ 0.153 แตเปนความสัมพันธที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคา Sig. เทากับ 0.806 
ซึ่งมากกวา 0.05 ที่เปนคาที่ยอมใหได จึงถือวาความสัมพันธของตัวแปรที่กลาวนี้เปนความสัมพันธแบบไมมีนัยสําคัญ 

2. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดผลดังนี้ 
จากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการเก็บรวบรวมและสัมภาษณกลุมอาชีพตาง ๆ ไดขอมูลที่แสดงใหเห็น

ภาพการดําเนินกิจกรรมการผลิตและการเงินของกลุมอาชีพในระดับที่สามารถประคับประคองกิจการใหดําเนินไปได
อยางตอเนื่อง ซึ่งพอจะวิเคราะหไดวาอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ ทั้งสภาพคลองและความสามารถในการชําระหนี้มี
สวนสัมพันธกับปริมาณขายผลผลิต ซึ่งเปนขอมูลที่สนับสนุนขอมูลผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่วิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินของกลุมอาชีพสหกรณการเกษตรบานเขื่อน ที่พบวาอัตราสวนทางการเงินของกลุมอาชีพทอเสื่อกกมี
ความสัมพันธกับปริมาณขายผลผลิตเสื่อกก 
 
วิจารณและสรุปผล 

จากผลการดําเนินการวิจัยปจจัยทางงบการเงินที่มีผลตอการดําเนินงานและปริมาณขายผลผลิตของกลุม
อาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคามนี้ ไดสรางองคความรูเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอัตราสวนทางการเงินของกลุมอาชีพ
ทอเส่ือกกวามีผลตอปริมาณผลผลิตหรือยอดขายผลผลิตเสื่อกก โดยมีอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธตอ
ยอดขายเรียงลําดับ คือ ลําดับที่ 1 อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (คา R เทากับ 0.907) ลําดับที่ 2 อัตราสวนทุน
หมุนเวียน  (คา R เทากับ 0.854) ลําดับที่ 3 อัตราสวนเงินสด (คา R เทากับ 0.594) ลําดับที่ 4 อัตราหมุนเวียนของ
ลูกหนี้ (คา R เทากับ 0.177) และลําดับที่ 5 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  (คา R เทากับ 0.153) อัตราสวน
ทางการเงินตามลําดับดังกลาวขางตนนี้ ไดแสดงเปนกราฟแทงในหัวขอตารางรูปในลําดับถัดไป 
 สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอยอดขายเสื่อกกอยางมีนัยสําคัญที่สามารถทํานายยอดขายได คือ 
อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ ซึ่งสามารถทํานายไดโดยสมการ  
 Y   =    4281.441 + 0.721X  
    หรือ ปริมาณขายเสื่อกก(บาท)     =    4281.441 + (0.721 × อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ) 
ผลที่กลาวขางตนนี้จะชวยในการวางแผน และควบคุมการใชจายทางการเงินของกลุมอาชีพใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลผลิตอยางคุมคา 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยไปถายทอดโดยการประชุมชี้แจงใหสมาชิกกลุมอาชีพทอเสื่อกก
และรวมทั้งเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนกลุมอาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคามไดทราบถึง
ความสําคัญของปจจัยทางการเงินที่เปนอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอยอดขายหรือปริมาณผลผลิตของกลุมอาชีพ 
และ หลังจากที่ไดถายทอดผลงานวิจัยแลว ผูวิจัยไดติดตามผลการถายทอดวากลุมสมาชิกของกลุมอาชีพไดนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงแกไขงานของตนไดในระดับใด ซึ่งจากผลการติดตาม 1 ครั้ง ปรากฏวากลุมอาชีพไดพยายาม
จัดทําบัญชีอยางเปนระบบมากขึ้นและใชจายอยางประหยัดมากขึ้น อันจะสงผลดีตออัตราสวนทางการเงินของกลุม
อาชีพ และงานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะสําหรับการนําปจจัยทางการเงินที่มีผลตอปริมาณขายผลผลิตเสื่อกกไปใช ดังนี้ 

1.ขอเสนอแนะกลุมอาชีพ มีดังนี้ 
   1.1 ส่ิงที่สําคัญประการหนึ่งของการรวมกลุมประกอบอาชีพ คือ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งการบริหารคน 

บริหารวัตถุส่ิงของ และการบริหารเงิน จากงานวิจัยนี้พบวาสมาชิกกลุมอาชีพยังขาดความรูความสามารถทาง
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การเงิน สมาชิกจึงควรพัฒนาความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีและวิเคราะหผลทางการเงินใหดียิ่งขึ้น มากกวา
ที่เปนอยู 

   1.2 งานวิจัยนี้ไดพบวา ปจจัยที่เปนสภาพคลองและอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ ลวนมีผลตอ
ปริมาณการผลิตเสื่อกกของกลุมอาชีพ โดยอัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือมีผลในระดับที่สามารถทํานายปริมาณ
ผลผลิตเสื่อกกได ดังนั้นส่ิงที่สมาชิกกลุมจะตองระมัดระวังอยางมากคือสินคาคงเหลือควรใหมีนอยที่สุดหรือไมควรมี
เลย และจะตองระมัดระวังในเรื่องสินทรัพยหมุนเวียนใหอยูในอัตราที่มากกวาหนี้สินหมุนเวียน รวมทั้งตองมีเงินสด
มากกวาหนี้สินหมุนเวียนดวย ซึ่งจะมีผลตอปริมาณยอดขายหรือปริมาณผลผลิตของกลุมอาชีพใหอยูในระดับสูง
อยางนาพึงพอใจได  

   1.3 การบริหารจัดการการเงินเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารดานอื่น ๆ อยางแยกไมออก ดวยเหตุนี้
การบริหารจัดการกลุมอาชีพทอเสื่อกกจึงควรจัดการเรื่องการเงินใหดีดวย และถือเปนเรื่องสําคัญไมยิ่งหยอนกวาการ
บริหารในดานอื่น ๆ  

   1.4 กลุมอาชีพทอเสื่อกกควรศึกษาและปฏิบัติจัดทําบัญชีหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินตาง ๆ อยาง
ถูกตอง อยางมีทักษะ รวดเร็ว และเรียบรอย โดยจัดใหมีผูจัดทําบัญชีอยางมีความสามารถ มีสมุดบัญชีที่ได
มาตรฐาน มีแฟมเอกสารอยางเปนระบบ มีเครื่องมือบันทึกขอมูลที่ทันสมัย มีเครื่องติดตอส่ือสารที่รวดเร็ว และมี
ชองทางการเรียนรูพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. ขอเสนอแนะหนวยงานสงเสริมกลุมอาชีพ มีดังนี้  
   2.1 กลุมอาชีพมีความสามารถและทักษะในการทําบัญชีคอนขางต่ํา หนวยสงเสริมควรใหการฝกอบรม 

ติดตามประเมินผลการฝกอบรม อยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
   2.2 หนวยสงเสริมควรทําหนาที่ในฐานะของผูสอนงาน (Coaching) ใหแกกลุมอาชีพดวย เพื่อใหสมาชิก

กลุมและหรือผูไดรับการฝกอบรม สามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริง ถูกตอง และมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน
จัดทําบัญชีและงานอื่น ๆ 

   2.3 การสงเสริมกลุมอาชีพของหนวยสงเสริมควรสงเสริมอยางกระจายและทั่วถึงในเวลาพรอม ๆ กัน เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของกลุมใหมีขีดความสามารถที่สามารถแขงขันกันได 

   2.4 หนวยสงเสริมควรจัดชองทางสื่อสารกับกลุมอาชีพหลายชองทางอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เพื่อ
การมีสวนรวม และใหความชวยเหลือสนับสนุนไดอยางทนัทวงที 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา มีดังนี้ 
   3.1 จากการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา อัตราสวนทางการเงินมีผลตอปริมาณผลผลิต ซึ่งในการบริหารจัดการ

ตองบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงอัตราสวนทางการเงินใหอยูในระดับที่ดีและยอมรับได     
   3.2 อัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอปริมาณผลผลิตที่สําคัญ เรียงตามลําดับ คือ อัตราหมุนเวียนของ

สินคาคงเหลือ อัตราสวนทุนหมุนเวียน อัตราสวนเงินสด อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน 

   3.3 การศึกษากับการฝกอบรมเปนเรื่องที่สอดคลองกัน เมื่อใหการศึกษา เชน เรื่องอัตราสวนทางการเงิน 
หรือ การทําบัญชี หรือ การจัดทํางบการเงินแลว ควรมีการจัดฝกอบรมเฉพาะเรื่องเพื่อใหผูศึกษามีความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 

4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในโอกาสตอไป มีดังนี้  



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

311

   4.1 ควรนําอัตราสวนทางการเงินที่มีความพันธกับปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิจัยนี้ไปหาความสัมพันธ
กับผลผลิตหรือสินคาเฉพาะลักษณะ เชน ลักษณะทางรูปแบบหรือประเภทหรือคุณภาพหรือระดับราคาของผลผลิต 

   4.2 ควรนําอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตที่ไดจากการวิจัยนี้ไปหา
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน (job satisfaction) ของสมาชิกกลุมอาชีพ 

   4.3 ควรเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของกลุมอาชีพตาง ๆ วามีความแตกตางกันอยางไร หรือไม 
และความแตกตางมีผลตอการแขงขันหรือไม 
 

ตารางที่ 1 จํานวนสมาชิก และสถานที่ตั้ง ของกลุมอาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคามที่ไดรับการสงเสริมจาก 
                สหกรณจังหวัดมหาสารคาม 

ลําดับที่ กลุมอาชีพ จํานวน
สมาชิก(คน) สถานที่ตั้ง 

1 กลุมสตรีสหกรณบานแพง 120 138 หมูที่ 1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
2 กลุมสตรีสหกรณบานโนนคัดเคา 52 59 หมูที่ 19 ต.แหใต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
3 กลุมสตรีสหกรณบานแหใต 40 26 หมูที่ 2 ต.แหใต อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
4 กลุมสตรีสหกรณบานโนนเมือง 42 151 หมูที่ 5 ต.ยางทาแจง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
5 กลุมสตรีสหกรณบานเขื่อน 50 18 หมูที่ 7 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
6 กลุมทอเสื่อและผลิตภัณฑจากกก 19 138 หมูที่ 14 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
7 กลุมสตรีบานปาเปา 35 38 หมูที่ 10 ต.ยางนอย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
8 กลุมสตรีสหกรณบานทางาม หมู 14 40 41 หมูที่ 14 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
9 กลุมเยาวชนบานหัวหนอง 59 87 หมูที่ 2 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

10 กลุมทอเสื่อกก 30 58 หมูที่ 3 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
11 กลุมสตรีสหกรณบานลาด 2 31 88 หมูที่ 1 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
12 กลุมสตรีสหกรณบานน้ําจั่น 18 41 หมูที่ 6 ต.บัวคอ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
13 กลุมสตรีสหกรณบานคุยเพ็ก-คุยเชือก 30 99 หมูที่ 20 ต.เขวาใหญ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 
ตารางที่ 2 อัตราสวนสภาพคลองและอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ของกลุมอาชีพสหกรณการเกษตร 
                บานเขื่อน ป 2545 - 2549 

อัตราสวนทางการเงิน ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 
อัตราสวนสภาพคลอง      
     อัตราสวนทุนหมุนเวียน(V1) 4.479 3.597 2.606 1.826 2.955 
     อัตราสวนเงินสด(V2) 1.467 2.577 0.123 0.495 0.085 
     อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้(V3) 1.653 1.695 ไมมีลูกหนี้ ไมมีลูกหนี้ ไมมีลูกหนี้ 
     อัตราหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ(V4) ไมมีสินคา

คงเหลือ 
ไมมีสินคา
คงเหลือ 

7.253 2.498 1.183 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้      
     อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(V5)  10.667 12.366 18.265 13.962 9.954 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบระดับความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่มีผลตอปริมาณขายเสื่อกกของกลุม 
             อาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคาม (กรณีสหกรณการเกษตรบานเขื่อน) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาชวยเหลือใหขอมูล และคําปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพทอเสื่อกกจากเจาหนาที่สหกรณจังหวัดมหาสารคาม เจาหนาที่เกษตรจังหวัดมหาสารคาม และ
เจาหนาทีอ่งคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยและคณะขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกกลุมอาชีพทอเสื่อกกจังหวัดมหาสารคามทุกกลุมที่ไดกรุณาใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตอบคําสัมภาษณ และใหขอมูลเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทําใหงานวิจัยนี้สามารถนํา
ขอมูลไปวิเคราะหผลไดเปนอยางดี ผูวิจัยและคณะขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 
 ขอขอบคุณคณะผูรวมทีมงานวิจัยทุกคนที่ไดรวมแรงรวมใจในการทํางานจนงานวิจัยนี้บรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง 
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