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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเร่ือง ความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ
ของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพูน เกิดจากปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ท าให้
กลุ่มผูผ้ลิตไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตและก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนได ้โดยมีวตัถุประสงค์
ของการวิจยัเพื่อศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และเพื่อศึกษาถึงแหล่งเงินทุนส าหรับใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

 รายงานวิจยัน้ีจดัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั และการ
ออกแบบสอบถามถึงขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ การศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน 
การศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ และการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ 
พร้อมกบัเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ 
แลว้น ามาสรุปผลการศึกษาโดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนา และการหาค่าเฉล่ียร้อยละ  

        ผลการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยใชว้ิธีการ

ออกแบบสอบถามผูผ้ลิต จ านวน 37 คน พบวา่ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย

อยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุด มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลกั คือ 

รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ การรับจา้งทอผา้ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน ผูผ้ลิตส่วนใหญ่

จะเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง โดยสินคา้ท่ีท าการผลิตมีทั้งผา้ทอเป็นผืน และสินคา้

ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากผา้ฝ้ายทอมือ ขอ้มูลทางด้านการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนั ผูผ้ลิตใช้เงินทุนส่วนตวัในการด าเนินธุรกิจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุน คือ การขาด



 ค 

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู้ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมสูง และการขาดความรู้ในการขอกูย้ืมเงิน ผูผ้ลิตมี

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี ส าหรับการจ่ายค่าจา้งแรงงานและค่า

วตัถุดิบ โดยแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตตอ้งการมากท่ีสุด คือ แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของรัฐบาล  

       ผลการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ แหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความ

ตอ้งการมากท่ีสุด คือ หน่วยงานเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นแหล่งในการใหว้งเงินสินเช่ือแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

ซ่ึงสมาชิกกลุ่มอาชีพสามารถค ้าประกนัวงเงินได ้ซ่ึงแหล่งเงินทุนของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง 

เป็นแหล่งในการใหสิ้นเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.5 ต่อเดือน 

ซ่ึงผูท่ี้มีรายได้ประจ า หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือค ้ าประกันวงเงินกู้ได้ ส่วนแหล่งเงินทุนของ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวดัล าพูน เป็นแหล่งใน

การให้สินเช่ือ OTOP ส าหรับผูผ้ลิตสินคา้ หรือผูป้ระกอบการในชุมชนต่าง ๆ โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 7 ต่อปี โดยผูผ้ลิตตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นผูผ้ลิตหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์มาประกอบการ

ขอวงเงิน 

         ผลการวิจยัน้ีตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยั แต่ข้อจ ากัดในการวิจยัเกิดจากการเก็บ

ขอ้มูลบางส่วนจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมิใช่เจา้ของกิจการ แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการศึกษามาจากแหล่ง

เงินทุนจากรัฐบาลเป็นหลกั  และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น

เจา้ของกิจการใหม้ากข้ึน ควรเพิ่มแหล่งเงินทุนในการใหสิ้นเช่ือใหม้ากข้ึน และควรมีการติดตามความ

คืบหนา้ในการขอวงเงินของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  
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Abstract 

 The research of The Financial Demands and Funds to Support Community Enterprise 
in Cotton Products, Case Study: The Cotton Hands Weaving Groups at Donluang Village Tambon 
Maerang, Amphur Pasang, Lumphun Province is caused by the problem of lacking in working 
capital of the cotton hands weaving groups so they can’t expand theirs’ products and can develop 
theirs’ business sustainable. The purposes of this research are to study the financial demands and 
funds to support community enterprises in cotton hands weaving groups at Donluang village. 

 This is a quality research by collecting sample groups and using questionnaires to get 
basic information from cotton hands weaving groups, to study financial demands, to study business 
problems and to study financial funds to support community enterprises in cotton products. This 
research also is the center to provide financial information to support community enterprises and the 
findings could be summarized by description and percentage methods. 

 The findings of basic information of the cotton hands weaving groups at Don Luang 
Village by getting 37 questionnaires from community enterprises indicated that the cotton hands 
weaving enterprises were female whose ages were around 51-60 years old, graduated from primary 
level and their occupations were employed in cotton hands weaving products. Their average salaries 
were lower than 5,000 baht per month. Most of the cotton hands weaving enterprises were member 
of Don Luang cotton hands weaving groups. Their products included with cotton hands weaving 
wood and cotton products made from cotton wood. By that time the cotton hands weaving groups 



 จ 

used theirs own funds to support their business. The group’s financial funds problems were lacking 
collateral to guarantee theirs loan, high interest rate in lending and lacking financial information to 
get their funds. The cotton hands weaving groups needed more 1 year working capital for labor cost 
paying and material expenditures. And the most favorable funds were from government financial 
institutions.  

 The finding of financial funds to support community enterprise showed that the most 
favorable funds were the working capital sector from Chiangmai Northern Industrial Promotion. 
This fund could provide loans to cotton hands weaving groups for their group members’ guaranteed 
by charging 6% interest rate per year. The next fund was The Government Saving Bank, Pasang 
branch, which could provide loan in the project Bank’s People Loan to the enterprise who had fixed 
salaries personal guaranted by charging fixed interest rate 0.5% per month. And the last fund was 
The Small and Medium Enterprises Bank of Thailand, Lumphun Province, which could provide 
OTOP loan to producers or community enterprises in local communities by charging 7% interest 
rate per year for OTOP producers who had OTOP certificate.    

 These findings answered the research objectives but the limitations were from getting 
some sample data from the cotton hands weaving groups who didn’t be the owners. The financial 
funds that were chosen only from government financial funds. The suggestions for next research are 
to getting more sample groups who are the owners, more financial funds to support loans to 
community enterprises and more follow-up for getting loans to the sampling research groups.  

        




