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บทคัดยอ 
การวิจัย เร่ือง การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 

ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ
เงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และรูปแบบการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หมวดผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา โดย
ทําการศึกษาจากสมาชิกกลุมจํานวน 55 คน และจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารกลุม ไดแก ประธาน รอง
ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ ธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย ผาผืน หมวด
ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา ท่ีผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรในระดับ 5 ดาวและระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2555 
จํานวน 4 กลุม ไดแก กลุมทอผารมไทร กลุมสงขลาบาติก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติ
ชวงบาติก 2  ผลการวิจัยพบวา กลุมทอผารมไทร เปนกลุมเดียวท่ีมีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจท่ี
ดี โดยมีการบริหารงานกลุมในรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงาน มีแหลงเงินทุนมาจากแหลงเงินทุน
ภายใน ไดแก เงินฝากและเงินปนผลรายไดจากการรับฝากขายสินคาของสมาชิกกลุม และการบริหารงานกลุมจะนํา
เงินทุนท่ีไดมาจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือจัดสรรใหกับสมาชิกในราคาท่ีต่ํากวาราคาตลาด และเมื่อสมาชิกผลิตสินคาสําเร็จรูป
แลวก็สามารถนํามาฝากขายท่ีกลุมไดโดยกลุมจะมีการหักเงินปนผลจากการรับฝากขายเพ่ือนํามาใชเปนเงินทุนใน
การบริหารงาน ทําใหกลุมมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการดําเนินงาน โดยไมมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุน
ภายนอก  
คําสําคัญ: การจัดการเงินทุนหมุนเวียน, ธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
 

Abstract 
 The research of Working capital management to support One Tambon One Product 
business: case study of fabric product in Songkhla province is a mixed method of quantitative 
and qualitative research. The purposes of this research are to study the problem of the financial 
demand, financial fund to support business, working capital management, and type of working 
capital management for One Tambon One Product business in case of fabric product in Songkhla 
province. This research collected data from 55 members and in-depth interview management 
team of four groups of 4 and 5 stars’2012 of fabric product in Songkhla province. The result 
shown that only one group of fabric product in Songkhla province namely Romsai Group had the 
good working capital management by using internal source of financial fund to support their 
business.    
Keywords: Working Capital Management, One Tambon One Product Business 
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บทนํา 
 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดหน่ึงท่ีถือเปนจุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาคใต ในปงบประมาณ 2555 
จังหวัดสงขลามีรายไดจากการจําหนายสินคาหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ คิดเปนมูลคา 56.28 ลานบาท มีผูลงทะเบียน 
310 ราย แบงเปนกลุมผูผลิตชุมชน 217 ราย ผูประกอบการรายเดียว 84 ราย และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จํานวน 9 ราย มีผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนท้ังสิ้น 599 ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการคัดสรร แบงเปน
กลุมผูผลิตชุมชน 420 ผลิตภัณฑ ผูประกอบการรายเดียว 149 ผลิตภัณฑ และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 30 ผลิตภัณฑ (ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ป 2555)  

จากการดําเนินงานท่ีผานมาผูประกอบการผลิตภัณฑสนิคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑในจังหวัดสงขลามักจะ
ประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุมผูผลิตผาพ้ืนเมืองประเภทผาผนื 
เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตสูงและในการผลิตแตละชิ้นงานจะใชระยะเวลาในการผลิตนาน ทําใหกลุมผูผลิตไมสามารถ
เพ่ิมปริมาณการผลิตสินคาไดเน่ืองจากขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการผลิต ทําใหกลุม
ประสบปญหาในการผลิตสินคาเพ่ือวางจําหนายทําใหผูประกอบการ ขาดรายไดและการพัฒนาอยางย่ังยืน ซ่ึง
สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย พ.ศ. 2556-2561 ท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถใหธุรกิจสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑสูสากล และนโยบายรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 ท่ีตองการพัฒนา
ผูประกอบการธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใหมีศักยภาพและสามารถแขงขันในตลาดสากลได โดยรัฐบาลได
กําหนดนโยบายใหสมาชิกธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑไดรับเงินยืมจากแหลงทุน   ในชุมชนเพ่ิมขึ้น และ
จัดทําโครงการบูรณาการความรวมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของ
ผูประกอบการผลิตภัณฑสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑสูเวทีโลก ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการผลิตภัณฑสินคาหน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑท่ีไมอยูในเกณฑไดรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมขึ้น  

จากความจําเปนดังกลาวจึงตองมีการศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคา     หน่ึง
ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา โดยจะทําการศึกษาธุรกิจท่ีผลิตภัณฑไดรับการ
คัดสรรในระดับ 5 ดาวและ 4 ดาว ป 2555 จํานวน 4 ราย ไดแก กลุมทอผารมไทร กลุมสงขลาบาติก กลุมทักษิณ
เมืองทองบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา 
ความตองการเงินทุนหมุนเวียน แหลงเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และรูปแบบการบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หมวดผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
เพ่ือนําผลท่ีไดไปเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธและรูปแบบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสมใน
การดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หมวดผลิตภัณฑผาผืนในจังหวัดสงขลา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ หมวดผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หมวด

ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
3. เพ่ือศึกษาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หมวด

ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
4. เพ่ือหารูปแบบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ หมวดผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 แนวคิดการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management)  

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและมีความจําเปนตอกิจการท่ีจะตองใช
หมุนเวียนในการดําเนินงานกอนท่ีจะไดรับเงินสดจากการขายสินคาหรือบริการโดยเฉพาะกิจการท่ีผลิตหรือขาย
สินคา ารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบทางตรงตอสภาพคลอง ความอยูรอด ความสามารถใน
การชําระหน้ี และความสามารถในการทํากําไรของกิจการ การจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยลด
ตนทุนทางการเงินและชวยเพ่ิมเงินทุนในการขยายกิจการซ่ึงสามารถลดตนทุนท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยหมุนเวียน ใน
การตัดสินใจทางการเงิน ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน ซ่ึงเปนแหลงใชไปของ
เงินทุนหมุนเวียน 

2. การกอหน้ีซ่ึงถือเปนแหลงท่ีมาของเงินทุนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน คือ 
1. การกําหนดและรักษาระดับของสินทรัพยหมุนเวียนใหเหมาะสม 
2. กําหนดสัดสวนของเงินทุนจากแหลงระยะสั้น ระยะยาวใหเหมาะสม 
3. จัดหาเงินทุนจากแหลงระยะสั้นใหเหมาะสม 
4. ตองอยูภายใตระดับของกําไรและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

 ความหมายของเงินทุนหมุนเวียน   
เงินทุนหมุนเวียนอาจมีความหมายท่ีแตกตางกัน ดังน้ี 
1. เงินทุนหมุนเวียนรวม (Working Capital) หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนท้ังหมด เพ่ือใชในการดําเนินงานท่ี

สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดภายในระยะเวลา 1 ป 
2. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลตางของสินทรัพยหมุนเวียนกับหน้ีสิน

หมุนเวียน 
3. เงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงานสุทธิ (Net Operating Working Capital) หมายถึง ผลตาง

ระหวางสินทรัพยหมุนเวียนในการดําเนินงาน (เงินสด + ลูกหน้ี + สินคาคงเหลือ) กับหน้ีสินหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
(เจาหน้ีการคา + คาใชจายคางจาย) ดังสมการ 
เงินสดหมุนเวียนจากการดําเนินงานสุทธิ  
                                      = สินทรัพยหมุนเวียนในการดําเนินงาน – หน้ีสินหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

4. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset) ไดแก เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น 
ลูกหน้ี สินคา และคาใชจายจายลวงหนา 
 5. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนถาวร (Permanent Current Assets) หมายถึง 
สินทรัพยหมุนเวียนขั้นตํ่าท่ีธุรกิจตองมีไวตลอดเวลา ไดแก เงินสดขั้นต่ํา ลูกหน้ีขั้นตํ่า และจํานวนสินคาท่ีกิจการ
จะตองถือไวขั้นต่ํา 

6. เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนชั่วคราว (Temporary Current Assets) ไดแก 
สินทรัพยหมุนเวียนท่ีกิจการถือไวชั่วคราว โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนฤดูกาล ในชวงท่ีขายดีกิจการจําเปนตองมีสินคา
มาก และเมื่อขายไปมากยอมมีลูกหน้ีการคามาก ท้ังสินคาและลูกหน้ีท่ีมีจํานวนมากกวาท่ีกิจการมีตามปกติถือเปน
สินทรัพยหมุนเวียนชั่วคราว 

ความสําคัญของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
1. สินทรัพยหมุนเวียนเปนสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนนอยกวาการลงทุน

ในสินทรัพยไมหมุนเวียน ดังน้ัน กิจการตองลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนใหเหมาะสม 
2. จํานวนเงินลงทุนหมุนเวียนและสวนประกอบของเงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ดังนั้น กิจการจะตอง

ตัดสินใจท้ังการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนและการจัดหาเงินมาลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน 
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3. เงินทุนหมุนเวียนถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญสําหรับกิจการขนาดเล็ก เน่ืองจากมีสินทรัพยหมุนเวียน
และหน้ีสินหมุนเวียนมาก ดังน้ัน เพ่ือความอยูรอดของกิจการขนาดเล็กจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนใหเหมาะสม 

วัตถุประสงคของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
1. ทําใหมีสภาพคลอง (Liquidity) หมายถึง การท่ีกิจการสามารถชําระหน้ีระยะสั้นและรายการตาง ๆ ได 

เชน คาจาง เงินเดือน คาเชา เจาหน้ีการคา เปนตน 
2. มีความสามารถในการทํากําไร (Profitability) หมายถึง มีความสามารถในการดําเนินงานใหคุมกับเงิน

ลงทุนท่ีลงทุนไป 
ปจจัยสําคัญในการกําหนดจํานวนเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน  
1. ลักษณะของธุรกิจ (Nature of the Firm’s Business) เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดจํานวน

สินทรัพยหมุนเวียน  
2. ขนาดของกิจการ (Size of Firm) กิจการขนาดใหญมีความสามารถในการจัดการสินทรัพยหมุนเวียน

ไดมีประสิทธิภาพมากกวากิจการขนาดเล็ก ทําใหกิจการขนาดใหญมีสินทรัพยหมุนเวียนเทียบกับสินทรัพยรวม   ใน
อัตราท่ีตํ่ากวากิจการขนาดเล็ก  

3. ปริมาณขาย (Sale Volume) การเพ่ิมปริมาณขายจะกอใหเกิดจํานวนเงินลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน 
ไดแก เงินสด ลูกหน้ีท่ีจะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย รวมท้ังหน้ีสินหมุนเวียนและเจาหน้ีการคาก็จะเพ่ิมขึ้นตามสินคาคงเหลือ 

4. ฤดูกาลและวัฏจักร (Seasonal and Cyclical) ความตองการสินคาและบริการของธุรกิจ            จะ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล เมื่อยอดขายเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเงินทุนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

5. เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะทําใหจํานวนสินทรัพยหมุนเวียนลดลง  
6. นโยบายของกิจการ (Firm’s Policies) นโยบายของธุรกิจสงผลกระทบตอเงินทุน 
7. ทัศนคติของผูบริหารเก่ียวกับผลตอบแทนและความเสี่ยง  
8. ความสามารถในการจัดหาเงินทุน  
ประเภทของเงินทุนหมุนเวียน 
ในการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน ผูบริหารจะตองตัดสินใจวาจะลงทุนในสินทรัพยใดบางจํานวนเทาใด 
1. สินทรัพยหมุนเวียนสวนถาวร (permanent current assets) หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียนขั้นตํ่า   ท่ี

ธุรกิจตองมีไวตลอดเวลา ไดแก เงินสดขั้นตํ่า ลูกหน้ีขั้นตํ่า และจํานวนสินคาท่ีกิจการจะตองถือไวขั้นตํ่า 
2. สินทรัพยหมุนเวียนสวนชั่วคราว (temporary current assets) หมายถึง สินทรัพยหมุนเวียน       ท่ี

กิจการถือไวชั่วคราว โดยเฉพาะสินคาท่ีเปนฤดูกาล ในชวงท่ีขายดีกิจการจําเปนตองมีสินคามาก และเมื่อขายไปมาก
ยอมมีลูกหน้ีมาก ท้ังสินคาและลูกหนี้ท่ีมีจํานวนมากกวาท่ีกิจการมีตามปกติถือเปนสินทรัพยหมุนเวียนชั่วคราว 

การจัดหาเงินทุน 
 องคกรธุรกิจสามารถจัดหาเงินทุน เพ่ือใชในการดําเนินการตามระยะเวลา แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. เงินทุนระยะสั้น (short term financing) หมายถึง เงินทุนท่ีองคกรธุรกิจจัดหาเพ่ือใชในการ
ดําเนินงาน มีกําหนดระยะเวลาจายคืนไมเกิน 1 ป ไดแก การจัดหาทรัพยสินหมุนเวียน จายเงืนเดือนพนักงาน        
ซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต แหลงในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น ไดแก ธนาคารพาณิชย แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และการนําสินคาหรือใบรับสินคาคํ้าประกันการกู การใชเอกสารเครดิต และสินเชื่อ
ทางการคา คือ ธุรกิจจัดหาเงินทุนระยะสั้นไดตามประเพณีการคา โดยการซ้ือสินคาเปนเงินเชื่อ ไดสินคากอนและ
ชําระเงินภายหลัง หรือการรับรองต๋ัวแลกเงินท่ีเจาหนาท่ีเปนผูออก 

2. เงินทุนระยะยาว (long term financing) หมายถึง เงินทุนท่ีองคกรธุรกิจจัดหา มีกําหนดระยะเวลา
จายคืนเงินกวา 5 ป แหลงในการจัดหาเงินทุนระยะยาว ไดแก เจาของทุนธุรกิจ ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อื่น ๆ จําหนายพันธบัตร และการกูยืมจากรัฐบาล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร (Population) 
ประชากร ไดแก กลุมธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย ในจังหวัดสงขลา 

ซ่ึงเปนขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 22 กลุม (ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2555) 

กลุมตวัอยาง(Sample) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย 

หมวดผลิตภัณฑผาผืน ท่ีไดระดับ 5 ดาวและ 4 ดาว ป พ.ศ. 2555 ในจังหวัดสงขลา เน่ืองจากเปนกลุมท่ีมีการผลิต
ผาพ้ืนเมืองท่ีสื่อถึงเอกลักษณของภาคใต ซ่ึงมีจํานวน 4 กลุม รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 กลุมธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทผา เคร่ืองแตงกาย หมวดผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัด

สงขลา ป 2555 

ลําดับ ดาว หมวดผลติภณัฑ ชื่อผลติภัณฑ ชื่อผูประกอบการ 

1 5 ผาผืน ผาบาติก สงขลาบาติก 

2 5 ผาผืน ผาบาติก ทักษิณเมืองทองบาติก 

3 5 ผาผืน ผาทอยกดอก กลุมทอผารมไทร 

4 4 ผาผืน ผาบาติก วิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 
ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ป 2555 
 
 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก สมาชิกกลุมทอผารมไทร 18 คน กลุมทักษิณเมืองทองบาติก 
16 คน กลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2  11 คน และกลุมสงขลาบาติก 10  คน รวมท้ังสิ้น 55 คน 
 กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการกลุม รวม
ท้ังสิ้น 16 คน 
  

ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจ 
- ลักษณะของธุรกิจ 

- ขนาดของกิจการ 

- ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 

- ประเภทของสินคา 

- ปริมาณการขาย 

- นโยบายของกิจการ 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
- สินทรัพยหมุนเวียน 

- หน้ีสินหมุนเวียน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ เชิง

ลึก (In-depth Interview)  
แบบสอบถาม ใชสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณของกลุมสมาชิกธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

ประเภทผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา 
แบบสัมภาษณเชิงลึก ใชสําหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารงานกลุม

ธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ประเภทผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา ไดแก ประธาน รองประธาน 
เหรัญญิก และเลขานุการ 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวมรวมขอมูลจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เอกสาร ตํารา       ทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพและขอมูลท่ีเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สมาชิกและใชการสัมภาษณเชิงลึกกับประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการกลุม ซ่ึงจะเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีไดกําหนดไว 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษา การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา ท่ีผลิตภัณฑไดรับการคัดสรรในระดับ 5 ดาวและระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2555 
จํานวน 4 ราย ไดแก กลุมทอผารมไทร กลุมสงขลาบาติก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติ
ชวงบาติก 2 พบวา 

(1) ขอมูลดานประชากรศาสตร  จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามจากสมาชิกกลุม จํานวน 55 คน 
พบวาสมาชิกสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.09  มีอายุระหวาง 25-34 ป คิดเปนรอยละ 30.91 
สถานภาพสมรส รอยละ 47.27 จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 67.27 ประกอบอาชีพหลักทําธุรกิจ/คาขาย 
รอยละ 29.09 มีรายไดรวมของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 58.18 และมีรายไดจาก
การเขารวมกลุมธุรกจิสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท รอยละ 49.09 

(2) ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ สมาชิกสวนใหญเขารวมกลุมทอผารมไทร รอย
ละ 32.73 รองลงมาเขารวมกลุมทักษิณเมืองทองบาติก รอยละ 29.09 และสมาชิกท้ังหมดเขารวมกลุมมามากกวา 4 
ป คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญทําเปนอาชีพเสริม รอยละ 65.45 สมาชิกของแตละกลุมสวนใหญรับรูวากลุมมี
สมาชิก 10-20 คน คิดเปนรอยละ 80 ดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 5-10 ป รอยละ 67.27 มีขนาดของกิจการ 
(เงินทุนหมุนเวียน) 100,001-150,000 บาท รอยละ 61.82 ปริมาณขายเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท รอยละ 
50.91 ลูกคาหลักของกลุมท้ังหมดเปนการขายตามคําสั่งซ้ือ/สั่งทํา รอยละ 100 โดยมีแหลงวัตถุดิบมาจากจังหวัด
ใกลเคียงในภาคใตตอนลาง รอยละ 49.09 

(3) ลักษณะการบริหารงานของกลุม แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การบริหารงานแบบกิจการเจาของคนเดียว 
ไดแก กลุมสงขลาบาติก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก และการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงาน
กลุม ไดแก กลุมทอผารมไทร และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 

(4) ดานการผลิตสินคาเพ่ือจําหนายของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การผลิตผาทอเปนผืน 
ไดแก กลุมทอผารมไทร และการผลิตผาบาติกเปนชิ้นและเสื้อผาบาติกสําเร็จรูป ไดแก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก 
กลุมสงขลาบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 
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(5) ดานการเงิน ในระยะเร่ิมแรกของการจัดต้ังกลุมจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในดาน
การเงิน เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีใชในการผลิตทําใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ือง แตตอมาเมื่อไมไดรับ
เงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ แลว ทําใหกลุมเร่ิมประสบปญหาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการ
ดําเนินธุรกิจ 

(6) แหลงเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจของกลุม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
 6.1 แหลงเงินทุนภายในกลุม ไดแก กลุมทอผารมไทร ซ่ึงมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเปน

ระบบโดยมีการระดมเงินทุนจากการรับฝากเงินจากสมาชกิกลุมและใหเงินปนผลตอบแทน และรายไดเงินปนผลจาก
การรับฝากขายสินคาจากสมาชิกกลุม ทําใหกลุมมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชในการจัดซื้อวัตถุดิบมาผลิตและจําหนาย
สินคาโดยไมมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก มีการนําเงินทุนสวนตัวมาใชการ
ดําเนินงาน ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองท้ังน้ี เน่ืองจากขอจํากัดของเงินทุนสวนตัว 

 6.2 แหลงเงินทุนภายนอก ไดแก กลุมสงขลาบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 ท้ัง 2 
กลุมจะประสบปญหาการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจาก 2 กลุมน้ีจะมีลักษณะการผลิต
สินคาท่ีแตกตางจากกลุมทอผารมไทร คือ เปนการผลิตสินคาตามคําสั่งซ้ือของลูกคา ไมมีการผลิตสินคาเพ่ือวาง
จําหนายเน่ืองจากสินคามีความลาสมัยเร็ว ลอกเลียนแบบไดงาย การแขงขันสูง ซ่ึงในการผลิตสินคาแตละคําสั่งซ้ือ 
กลุมจะตองจัดหาเงินทุนมาหมุนเวียนในการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตกอนท่ีจะไดรับชําระเงินจากลูกคาเมื่อมี
การสงมอบสินคา ทําใหประสบปญหาทางดานการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ จึงจําเปนตองมี
การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกทําใหมีตนทุนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสูง สงผลใหสินคามีราคาสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน   

(7)  รูปแบบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจของกลุม พบวา การ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานกลุมท่ีมีการแบงหนาท่ีงานอยางชัดเจนในดานการจัดการการเงิน 
ดานการบริหารงาน ดานการตลาด โดยใหสมาชิกกลุมทุกคนมีสวนรวมในการบริหารงานจะทําใหกลุมสามารถ
บริหารงานไดอยางเปนระบบและการมีรูปแบบการบริหารงานท่ีชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได จะทําใหสมาชิกกลุมมี
ความเชื่อมั่นในการบริหารงานกลุมซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของกลุมใหคงอยูไดอยางย่ังยืน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 

ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา พบวา กลุมธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กลุมทอผารมไทร เปนกลุมท่ีมี
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนจากภายในกลุม ไดแก 
การรับฝากเงินจากสมาชิก และรายไดเงินปนผลจากการรับฝากขายสินคาของสมาชิกกลุม ทําใหกลุมมีเงินทุน
หมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินธุรกิจโดยไมมีการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก ทําใหกลุมมีความเขมแข็งและย่ังยืน 
  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหความรูในการบริหารการจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ในดานตาง ๆ เชน การกําหนดราคาซ้ือขายสินคา การคํานวณตนทุนจริง การจัดทําบัญชี การวางแผน
การเงิน และการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑผาผืน ในจังหวัดสงขลา สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี ตองขอขอบพระคุณทุนอุดหนุน การวิจัยจากกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และขอขอบคุณกลุมธุรกิจสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ กลุมทอผารมไทร กลุม
สงขลาบาติก กลุมทักษิณเมืองทองบาติก และกลุมวิสาหกิจชุมชนโชติชวงบาติก 2 ท่ีอนุเคราะหขอมูลในการทําวิจัยน้ี 
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