
 บทที่ 1 

บทน ำ 

 
            ในรายงานวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงิน  และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้าย   
ทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู เป็นรายงานการวจิยัเชิงคุณภาพ  เพือ่ศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางดา้น
การเงินและปัญหาในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ี
ท าการศึกษาวจิยั โดยมีเน้ือหาในบทท่ี 1  บทน า ประกอบไปดว้ย ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ี
ท าการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัมีการคดัเลือกพื้นท่ีบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง จงัหวดัล าพนู เป็นพื้นท่ีตวัอยา่ง
ในการท าการวจิยั พร้อมกบัจดัท าวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั ระเบียบวธีิในการท าวิจยั แบ่งเป็น 
ประเภทของการวจิยั  แหล่งขอ้มูล ประเภทของขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และการ
วเิคราะห์ขอ้มูล การก าหนดขอบเขตในการท าวิจยั  ขอ้จ ากดัของการวจิยั นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั  
และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจิัย 

จากการศึกษาแนวคิดของแผนการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  
พ.ศ.  2550-2554  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 1  ตุลาคม 2551)  
โดยการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดมี้การก าหนดยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม เพื่อใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  ซ่ึงวธีิการพฒันา
ประเทศสู่ความสมดุลอยา่งย ัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู ่  
ทั้งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีมากข้ึน 
และมีความเช่ือมโยงกนัเพื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศ  โดยมีแนวคิดในเร่ืองการพฒันาชุมชน 
มีจุดเร่ิมตน้จากการรวมตวัของผูค้นทั้งในชนบทและในเมือง ในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้น อ าเภอ 
จงัหวดั ในอาชีพหน่ึง หรือในความสนใจร่วมกนัของคนหลายอาชีพจากหลายแห่งพื้นท่ี มีการ
รวมตวักนัทั้งท่ีเป็นมูลนิธิ เป็นสหกรณ์  สมาคม  หรือรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน รวมกนัเป็น
กลุ่มอาชีพ เป็นชุมชน มีกติกา หลกัการและกฎเกณฑข์องการอยูร่่วมกนั การเสริมสร้างใหชุ้มชนมี
การรวมตวัอยา่งเขม้แขง็  มาร่วมคิดร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบติั รวมทั้งมีกระบวนการเรียนรู้และการ
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จดัการองคค์วามรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิสังคม ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินชีวติและตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของทรัพยากร ภูมิปัญญา และวถีิวฒันธรรมชุมชน ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเอ้ืออาทร มีความสามคัคี เสียสละ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองและ
ผูอ่ื้น จึงเป็นการอญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลกัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของ
คนในชุมชน เพื่อมุ่งไปสู่ความสุขท่ีเกิดจากความสมดุล ความพอประมาณอยา่งมีเหตุผล และมี
ภูมิคุม้กนัท่ีดี สามารถพึ่งตนเองได ้อนัจะท าใหแ้ต่ละชุมชนสามารถบริหารจดัการใชป้ระโยชน์จาก
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นแต่ละพื้นท่ีได้
อยา่งมีดุลยภาพ สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน 
ก่อใหเ้กิดการเพิ่มพนูความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดทางสังคมระหวา่งผูค้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ท่ีท าใหเ้กิดการรวมตวักนัอยา่งเขม้แขง็ของคนในชุมชน  ซ่ึงจะส่งผลท าใหเ้กิดการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาท่ียากและสลบัซบัซอ้น โดยเฉพาะปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึน และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนโดยอาศยัชุมชนท่ีเขม้แขง็เป็นเสาหลกัในการร่วมมือร่วมใจกนั เพื่อใหห้ลุดพน้จากความ
ยากจน และยงัเป็นการช่วยใหชุ้มชนสามารถพฒันาอนาคตของชุมชนได ้

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและ
สังคม เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็ มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายดว้ยกระบวนการเรียนรู้
และการจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ พฒันาเป็นแผนชุมชนเพื่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน บนฐานของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในทอ้งถ่ิน วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวติบนฐานความเขม้แขง็ของชุมชน จะก่อใหเ้กิดการใชทุ้นทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีดุลยภาพ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนั มีการ
ลดรายจ่าย มีการสร้างรายได ้และการแกไ้ขปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งบูรณาการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัระบบนิเวศไดอ้ยา่งเก้ือกลู สามารถ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ส่วน
เป้าหมายของการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน แบ่งเป็น เป้าหมายเชิงคุณภาพ ท่ีตอ้งการใหชุ้มชน
อยูเ่ยน็เป็นสุข มีกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติและการจดัการสวสัดิการชุมชน มีความมัง่คงดา้น
อาหาร มีดุลยภาพในการด ารงชีวติภายใตศ้กัยภาพของฐานทรัพยากรและวถีิวฒันธรรมท่ีดีงามใน
ชุมชน มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง  มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงใน
บริบทของสังคมไทยภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ และมีการน าไปสู่การลดปัญหาความยากจน ส่วน
เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ การใหทุ้กชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน น าแผนชุมชนไปประกอบการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน รวมทั้งขยายโอกาส
การเขา้ถึงแหล่งทุนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมตดัสินใจ โดยมีแนวทางการพฒันาในการบริหารจดัการ
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กระบวนการชุมชนเขม้แขง็ ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวัเรียนรู้ ร่วมคิดทดลองปฏิบติัจริง รวมทั้งการ
เสริมหนุนกลุ่มท่ีมีการรวมตวัอยูแ่ลว้ใหเ้ขม้แขง็ เนน้ศกัยภาพความพร้อมของชุมชน มีการเช่ือมโยง
กบัการท ามาหาเล้ียงชีพตั้งแต่ระดบัปัจเจก ระดบัครอบครัว จนถึงระดบัชุมชน พร้อมกบัการ
ค านึงถึงความพอประมาณและความพออยูพ่อกินเป็นล าดบัแรก ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกบัชุมชนและ
สังคมภายนอก มีกระบวนการจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการส่งเสริมการรวมตวัของคนในชุมชน มีการท ากิจกรรม เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน ในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในเชิงพื้นท่ีหรือ
ประเด็นความสนใจ และเป็นการเสริมหนุนแต่ละชุมชนท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใหมี้ขีด
ความสามารถในการพฒันามากข้ึน โดยการเปิดพื้นท่ีสาธารณะในการจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ผา่นส่ือบุคคล ส่ือการศึกษา ส่ือทอ้งถ่ินและส่ือระดบัชาติ 
รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรการทางการเงิน การคลงั เพื่อ
เอ้ืออ านวยใหแ้ต่ละภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มาร่วมสร้างชุมชนเขม้แขง็ โดยมีการจดัการองคค์วามรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของชุมชนอยา่งครบวงจร มีการพฒันาฐานขอ้มูลชุมชนใหเ้ป็นระบบและปรับให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ การจดัใหมี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพฒันาของชุมชนท่ียดึหลกัการพึ่งตนเอง มีการ
ส่งเสริมใหก้ลุ่มปราชญ ์กลุ่มแกนน าและผูรู้้ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผา่นการเรียนรู้
และการจดัการความรู้ในชุมชน โดยเช่ือมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมกบัวถีิชีวติความเป็นอยูจ่ริง ควบคู่กบัการคน้หาผูน้ าตามธรรมชาติรุ่นใหม่ท่ีเขม้แขง็ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีการสนบัสนุนการจดัการองคค์วามรู้และการท าวจิยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูความรู้พื้นฐาน โดยมีการ
สนบัสนุนบทบาทของนกัวิจยัในทอ้งถ่ินกบันกัวจิยัของสถาบนัการศึกษาในการวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมท่ีน ามาผสมผสานร่วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ส าหรับวธีิการสร้างภูมิคุม้กนัใหชุ้มชนเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต ในแนวคิด
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (1 ตุลาคม 2551) มีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความมัน่คงของครอบครัว จดับริการทางสังคมในชุมชน สามารถด าเนินการโดยการ
เสริมสร้างครอบครัวใหมี้ความมัน่คง มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี มีความเขม้แขง็ทางคุณธรรม 
จริยธรรมในครอบครัว การเสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดลอ้มในชุมชนให้เอ้ือต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอยา่งต่อเน่ือง การเสริมสร้างความมัน่คงในการ
ด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงวธีิการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยวธีิการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งสมดุล เนน้การผลิตเพื่อการบริโภค
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อยา่งพอเพียงภายในชุมชน สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายไดท่ี้มี
การจดัสรรประโยชน์อยา่งเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนและน าไปสู่การแกปั้ญหาความยากจน โดยสนบัสนุนใหชุ้มชนมีการรวมกลุ่ม
รูปแบบต่าง ๆ  มีการรณรงคแ์ละส่งเสริมภาคการผลิตและภาคบริการในการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองจกัร 
หรือกิจกรรมบางส่วนไปสร้างอาชีพและการจา้งงานในทอ้งถ่ิน การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหวา่ง
เครือข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินหรือภาครัฐ การสนบัสนุนการน าภูมิปัญญาไทย
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้นการสร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการท่ีมีโอกาสทางการตลาด
สูง และการพฒันาระบบการบ่มเพาะวสิาหกิจชุมชน ควบคู่กบัการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ดว้ยการ
พฒันาความรู้ดา้นการจดัการ การตลาด และการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ 
ใหมี้การรวมกลุ่มกนั เพื่อพฒันาอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายไดใ้นชุมชนเกิดข้ึน 

  ในส่วนของการพฒันาคุณภาพแผนชุมชน ตามแนวคิดของกรมการพฒันาชุมชน (ส านกั
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพชุมชน กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 29 กนัยายน 2551) 
ไดมี้การจดัท าคู่มือแผนชุมชนปี 2551 โดยมีแนวคิดในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนดว้ยแนวคิด 4 พ 
โดย พ ตวัแรก คือ พฒันาคน (People) คือ กระบวนการเรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเอง 
สามารถพึ่งตนเองได ้ผา่นกระบวนการของแผนชุมชน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของ
คนในชุมชน ดว้ยการน าขอ้มูลมาใชร่้วมกนั และมีการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การปฏิบติัโดยการอาศยั
ความร่วมมือของคนในชุมชน การพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ของชุมชน มีแนวทางการท างาน 
ประกอบไปดว้ย การรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แขง็ของศูนยก์ารเรียนรู้ (Learning Center) การ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการด ารงชีวติและการให้ความส าคญั
กบัการสร้างครอบครัวใหอ้บอุ่น ซ่ึงเช่ือมโยงกบักิจกรรมของกลุ่มสตรีและเยาวชน ส่วน พ ตวัท่ีสอง 
คือ พฒันาพื้นท่ี (Place) คือ การยดึพื้นท่ีเป็นหลกั (Area Approach) เพื่อใหชุ้มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข โดย
เนน้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการส่งเสริมวิถีชีวติของประชาชนใหมี้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
พฒันาเป็นชุมชนน่าอยู ่พ ตวัท่ีสาม คือ พฒันาแหล่งรายไดข้องชุมชน (Product) คือ การเพิ่มคุณภาพ
ของการผสานความรู้และเอกลกัษณ์ของชุมชน โดยการใชจุ้ดแขง็ของความหลากหลายทางชีวภาพ
และเอกลกัษณ์ความรู้ในการพฒันาอาชีพและรายไดข้องชุมชน (Positioning) มีการระดมทุนทาง
สังคม ทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อน ามาเป็นทุนทรัพยใ์นการผลิต ส่งเสริมการออม เพื่อเป็นตน้ทุนในการ
พฒันา รวมทั้งการพฒันาหมู่บา้นดา้นการท่องเท่ียว ทางดา้น พ ตวัสุดทา้ย คือ พฒันาแผนชุมชน 
(Planning) คือ การน าแผนชุมชนมาใชใ้นการจดัการชุมชนเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั โดยแผนชุมชนมี
การก าหนดแผนงาน โครงการ จดัจ าแนกวา่เป็นแผนท่ีชุมชน ราชการ หรือวา่เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน หรือส่วนราชการทั้งหมด และมีการวางแผนอนาคต
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ร่วมกนัของชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบแผนงานของ
ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข โดยมีกรอบพฒันา 5 แผนงาน ประกอบไปดว้ย แผนงานการจดัการของชุมชน 
แผนงานก าหนดต าแหน่งการพฒันาอาชีพของชุมชนภายใตร้ะบบและกลไกชุมชน แผนงานในการ
สนบัสนุนเพื่อใหชุ้มชนมีบทบาทในการรองรับความอ่อนแอของครอบครัวไทย และแผนงานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 จากการศึกษาถึงยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 ปีพ.ศ. 2550-2554 ผูว้จิยัเลือกยทุธศาสตร์ในการวจิยั เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ  เนน้ท าการศึกษาวจิยัถึงวธีิการสร้างความ
มัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน โดยมีการจดัท าโครงการวจิยัเก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงินและแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 
ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ซ่ึงโครงการวิจยัในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบันโยบาย
และยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ ปีพ.ศ. 2551-2553  ในการสร้างศกัยภาพและความสามารถเพื่อ
พฒันาทางเศรษฐกิจ โดยมีกลยทุธ์การวจิยัท่ีเนน้การพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและมีแผนงานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการผลิต
และการตลาดสินคา้ในระดบัชุมชนท่ีเหมาะสม มีการใชอ้งคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยใน
การคดัเลือกกลุ่มพื้นท่ีตวัอยา่งในการท าวจิยั ผูว้จิยัเลือกกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง  
ต าบลแม่แรง  อ าเภอป่าซาง ซ่ึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในการผลิต
และจ าหน่ายผา้ยฝ้ายทอมือในพื้นท่ีจงัหวดัล าพนู 

 บา้นดอนหลวง เป็นพื้นท่ีตั้งอยูใ่นต าบลแม่แรง และเป็นต าบลหน่ึงในเขตการปกครอง
ของอ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู มีท่ีตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองล าพนูไปทางทิศใต ้ระยะทางประมาณ 15 
กิโลเมตร ในอาณาเขตพื้นท่ีต าบลแม่แรง ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี1 บา้นกองงาม หมู่ท่ี 
2 บา้นแม่แรง หมู่ท่ี 3 บา้นตน้ผึ้ง หมู่ท่ี 4 บา้นดอนตอง หมู่ท่ี 5 บา้นหนองเงือก หมู่ท่ี 6 บา้นป่าข่า 
หมู่ท่ี 7 บา้นดอนหลวง หมู่ท่ี 8 บา้นป่าเบาะ  หมู่ท่ี 9 บา้นดอนนอ้ย หมู่ท่ี 10 บา้นป่าบุก และหมู่ท่ี 
11 บา้นสันกอดู่  มีพื้นท่ีดา้นทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู พื้นท่ี
ดา้นทิศใต ้ติดต่อกบัต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู พื้นท่ีดา้นทิศตะวนัออก ติดต่อกบั 
ต าบลป่าซางและต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู และทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลท่าตุม้ 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  อาณาเขตเน้ือท่ีในเขตเทศบาลต าบลแม่แรง มีเน้ือท่ีรวม 16.191 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ี 10,119 ไร่ 1 งาน โดยลกัษณะสภาพพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลแม่แรง 
เป็นพื้นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและท าการเกษตร จ านวนประชากรในพื้นท่ีต าบลแม่แรง มี
จ านวนทั้งส้ิน 7,491 คน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,609 ครัวเรือน  ประชากรในต าบลแม่แรง 



 6 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลกั คือ อาชีพเกษตรกรรม  ท านา ท าสวน ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การ
ทอผา้พื้นเมือง การยอ้มผา้ การท าผา้บาติก การท าผา้มดัยอ้ม การผลิตไวน์สมุนไพร การท าตูโ้บราณ 
การตดัเยบ็ผา้พื้นเมือง การท าไมแ้กะสลกั โดยในพื้นท่ีหลกัท่ีท าการวจิยั คือ หมู่ท่ี 7 บา้นดอนหลวง 
ประชากรส่วนใหญ่ มีความช านาญในการผลิตผา้ฝ้าย การแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือและไม้
แกะสลกั (เทศบาลต าบลแม่แรง, 2553) 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพในการผลิตสินคา้จาก
ผา้ฝ้ายทอมือ คือ กลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง โดยมีขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของ
ชุมชนตวัอยา่งในการวจิยัดงัน้ี   

 กลุ่มทอผ้ำบ้ำนดอนหลวง  การผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง มี
จุดเร่ิมตน้จากการด าเนินชีวติของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็นชุมชนชาวไทยยองท่ี
เขา้มาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีมานานกวา่ 200 ปี โดยชาวบา้นส่วนใหญ่มีเช้ือสายชาวเมืองยองในประเทศ
พม่าท่ีไดรั้บการสืบทอดวฒันธรรมในการทอผา้ดว้ยมือสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ ประกอบกบั
ลกัษณะของครัวเรือนในพื้นท่ีบา้นดอนหลวง จะมีเคร่ืองทอผา้ หรือเป็นท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ก่ี 
ตั้งอยูใ่นบริเวณดา้นล่างของบา้นพกัอาศยั หลงัจากชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีเป็นสตรี มีการวา่งเวน้จาก
การท าการเกษตรซ่ึงเป็นอาชีพหลกั จะท าการทอผา้ส าหรับใชเ้องภายในครอบครัว พร้อมกบัการน า
ผา้ท่ีทอเป็นผา้ผนืมาแปรรูปเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในลกัษณะของเส้ือผา้พื้นเมือง และของใชภ้ายใน
ครัวเรือน ต่อมาในปีพ. ศ. 2535 ไดมี้การรวมกลุ่มกนัภายใตช่ื้อ กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง โดยมี  
นางจนัทร์ดี  สุขสุด เป็นประธานกลุ่มคนแรก และมีสมาชิกกลุ่มเร่ิมแรกจ านวน 10 คน  ตั้งอยู่
บา้นเลขท่ี 3/1 หมู่ 7 บา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ในช่วงแรกของการ
ก่อตั้งกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง จะเป็นการผลิตเพื่อใชเ้องภายในครอบครัว และมีการผลิตสินคา้
ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายทอมือ เพื่อจ าหน่ายภายในทอ้งถ่ิน ต่อมาทางกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงไดรั้บการ
ช่วยเหลือในดา้นเทคนิคการผลิต การตลาด เงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งการเขา้รับการอบรมความรู้
เก่ียวกบัเทคนิคในการผลิต และการออกแบบผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือจากหน่วยงานของ
ภาครัฐบาล จนท าใหก้ลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เร่ิมมีความเป็นปึกแผน่มากข้ึนในปี 2553 กลุ่มทอผา้
บา้นดอนหลวง มีสมาชิกของกลุ่มรวมทั้งหมดประมาณ 108 คน และมีนางสาวอุไร ผา้เจริญ เป็น
ประธานของกลุ่มในปัจจุบนั โดยผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ท าการผลิต แบ่งเป็น การ
ทอผา้ การตดัเยบ็และแปรรูป การทอพรมท่ีนอน กลุ่มปักผา้และถกัริมผา้ กลุ่มทอผา้ผนื กลุ่มทอผา้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ และกลุ่มทอผา้ขายเป็นเมตร และมีหนา้กวา้ง 2 เมตร เหมาะส าหรับใช้
ท าผา้คลุมเตียง ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีการแปรรูปจากผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มไดแ้ก่ ผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ
ท่ีเป็นเคร่ืองใชภ้ายในครัวเรือน  เช่น  กระเป๋าผา้ฝ้าย  หมวก  กล่องใส่กระดาษทิชชู ท่ีวางโทรศพัท ์
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ผา้คลุมโตะ๊ ผา้คลุมเตียง ปลอกหมอนอิง ชุดพื้นเมือง ผา้ม่าน เป็นตน้ โดยปัญหาท่ีทางกลุ่มทอผา้
บา้นดอนหลวง มีความตอ้งการและขอรับความช่วยเหลือ คือ การขาดเงินทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินการผลิต การขาดความรู้ในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
ความตอ้งการในการแสวงหาตลาด เพื่อขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้เพิ่มข้ึน รวมทั้งการ
จดัการความรู้ทางการจดัการกลุ่ม เพื่อใหมี้การพฒันารูปแบบของการรวมกลุ่มผลิตผา้ฝ้ายทอมือให้
มีความมัน่คง และก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่มไดอ้ยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน  

 ถึงแมว้า่การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มทอฝ้ายบา้นดอนหลวง จะมีการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัประสบกบัปัญหาดา้นการผลิตท่ีไม่สามารถ
ขยายตลาดไดม้ากข้ึน การขาดความรู้ในการพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั รวมทั้งขอ้จ ากดัในการขยายพื้นท่ีการจดัจ าหน่ายสินคา้ เพื่อ
รองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ภายในและต่างประเทศ โดยปัญหาหลกัทางการเงินในการด าเนิน
ธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ คือ การขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ และผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือยงัไม่เขา้ถึง
แหล่งเงินทุนในสถาบนัการเงินได ้เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบในการขออนุมติั
วงเงินกู ้การขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัวงเงินกู ้และการขาดขอ้มูลในการขอวงเงินสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินในตลาดเงิน จึงท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับใช้
ในการผลิต โดยกระบวนการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ เร่ิมตน้จากผูผ้ลิตจะไปซ้ือดา้ยส าหรับทอผา้จาก
ร้านคา้ในตลาดวโรรส จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดแ้ก่ ร้านจินเฮงฮวด และร้านฝ้ายทอง ในราคาเงินสด 
แลว้น าดา้ยมาทอเป็นผา้ผนืดว้ยก่ี หรือเคร่ืองทอผา้ ซ่ึงใชแ้รงงานส่วนใหญ่เป็นสตรี ท าการทอผา้
ตามรูปแบบและลวดลายท่ีก าหนดไว ้โดยระยะเวลาในการทอผา้แต่ละผนืข้ึนอยูก่บัขนาดและความ
ยาวของผา้ท่ีทอ แลว้น าผา้ฝ้ายท่ีทอเป็นผา้ผืน มาท าการตดัเยบ็ตามรูปแบบของผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้
ท่ีตอ้งการผลิต แลว้น าไปจ าหน่ายตามร้านคา้ปลีกของชุมชุนท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณถนนสายหลกัของ
บา้นดอนหลวง ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนส าหรับการทดลองจ่ายเป็นค่าวตัถุดิบ  เช่น ผา้ฝ้าย การจ่ายค่าจา้งแรงงานในการทอผา้ 
และการจ่ายค่าจา้งแรงงานในการตดัเยบ็สินคา้ส าเร็จรูป ขณะท่ีสินคา้ส าเร็จรูปท่ีท าการผลิตยงัไม่
สามารถจ าหน่ายได ้จึงท าให้ผูผ้ลิตมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งผูผ้ลิต
ยงัไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าท่ีมีอยูใ่นตลาดการเงินได ้และผูผ้ลิตตอ้งการ
ศึกษาถึงเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือจากสถาบนัการเงินของรัฐท่ีมีบทบาทในการใหสิ้นเช่ือแก่กลุ่ม
ผูป้ระกอบการในชุมชนต่าง ๆ เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ี
บา้นดอนหลวงท่ีมีการก่อตั้งมานาน มีการรวมกลุ่มเป็นผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีความรู้และความ
ช านาญในการผลิต ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ก่อให้เกิดการพฒันา
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รูปแบบการผลิตและการจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชน ดงันั้น
การศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของ
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง จึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะผลจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี จะท า
ใหท้ราบถึงความตอ้งการทางการเงินและวธีิการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ธุรกิจในชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั อนัจะท าใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชนตวัอยา่ง ไดรั้บการจดัการความรู้ 
เพื่อพฒันาธุรกิจของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จึงคาดวา่องคค์วามรู้จากการวิจยัน้ี จะส่งผลท าใหก้ลุ่ม
ธุรกิจชุมชนตวัอยา่งไดรั้บการพฒันาอยา่งมัน่คง และก่อใหเ้กิดรายไดเ้สริมท่ีมีความมัน่คงส าหรับ
การด ารงชีวติ นอกเหนือจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัในปัจจุบนัได ้

 หากกลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ไดรั้บการจดัการความรู้ 
ท่ีถูกตอ้งทางดา้นการเงิน และไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินอยา่งต่อเน่ืองจากสถาบนัการเงินท่ีมี
บทบาทหนา้ท่ีในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั จะท าให้
เกิดการขยายรูปแบบของผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ  และมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ไดม้ากข้ึน ท าใหก้ลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เกิดการรวมกลุ่มกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและสอดรับกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง อีกทั้งกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีจุดแขง็และมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ อนัเน่ืองจากเป็นภูมิปัญญาท่ีชาวบา้นมีการผลิตสินคา้
ประเภทน้ี มาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั้นการน าความรู้ทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนิน
ธุรกิจไปประยกุตใ์ช ้และมีการบูรณาการร่วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จะช่วยใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชน
ตวัอยา่งในการวจิยั สามารถพึ่งพาตนเองได ้ก่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดองค์
ความรู้ท่ีความสอดกบักบัภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินต่อไป  

 จากปัญหาและความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ผูว้จิยัจึงได้
แนวคิดในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ
ของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มธุรกิจชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั สามารถเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจ มีการน าเงินทุนท่ีไดรั้บไปด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีความ
สอดคลอ้งกบัวธีิการด าเนินชีวติของชุมชน  ก่อใหเ้กิดการด าเนินชีวติในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
และผลท่ีไดรั้บจากการวจิยัก็ยงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
ใหก้บักลุ่มธุรกิจชุมชนอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย   

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีความสอดรับกบัยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ปีพ.ศ. 2550-2554 ท่ีไดเ้นน้ยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนท่ีมี
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คุณภาพ มีการน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวจิยั มาส่งเสริมช่วยใหค้นในชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ สามารถจดัการองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่หมี้ความสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้สมยัใหม่ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภายในทอ้งถ่ินได ้
งานวจิยัในคร้ังน้ียงัสอดรับกบัยทุธศาสตร์ในการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็น
รากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ โดยมุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั 
ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน 
เกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน ท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง มีการน า
ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มาใชใ้นการสร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการท่ีก่อใหเ้กิด
การพฒันาอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในแต่ละชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของ
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  

 2. เพื่อศึกษาถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิต 
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  

 

ระเบียบวธิวีจิัย 

                ประเภทของกำรวิจัย 

          รายงานการวิจยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินและ
แหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ
บา้นดอนหลวง  ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู โดยเนน้ศึกษาถึงความตอ้งการทางการ
เงิน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ การศึกษาถึงแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เน่ืองจากผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ และไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจได ้ จึงท าให้
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือไม่สามารถขยายปริมาณการผลิต และไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันารูปแบบของการ
ผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื    
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           แหล่งข้อมูล  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ สมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง หรือผูผ้ลิตอิสระ
รายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือใน
เขตพื้นท่ีบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ สมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู ท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั โดยมีการคดัเลือกจากกลุ่มสมาชิกท่ีเขา้ร่วมอบรมสัมมนาทาง
การเงินท่ีมีการจดัข้ึนในแต่ละคร้ังท่ีท าการวจิยั และผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมืออิสระท่ีมีการเขา้ร่วมใน
โครงการวจิยั 

                    ในการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น
ดอนหลวง เป็นการศึกษาแหล่งเงินทุนในพื้นท่ีท าการวจิยั โดยผูว้จิยัมีการออกแบบสอบถามเก่ียวกบั
สถาบนัการเงินในพื้นท่ี หรือสถาบนัการเงินประเภทต่าง ๆ ในตลาดเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น
ดอนหลวง มีความตอ้งการศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 
หรือกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 ประเภทของข้อมูล 

                  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บขอ้มูลจากการออกแบบสอบถามผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ี
ท าการวจิยั ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม การจดักิจกรรมกลุ่มพร้อมกบัการอบรม
สัมมนาทางการเงิน โดยการเชิญใหส้ถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามรู้ทางการเงินและแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจแก่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั และเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ี
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการ พร้อมกบัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปสรุปเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางดา้นการเงิน และแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงมีความ
ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนา และวธีิการหาค่าเฉล่ียร้อยละ 

    ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เช่น  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่แรง จงัหวดัล าพนู ซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐบาลในพื้นท่ีเขา้มาสนบัสนุน
การรวมกลุ่มของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ มีการสนบัสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่ม มีการสนบัสนุน
งบประมาณในการจดังานจ าหน่ายสินคา้ประจ าปี  และการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นการศึกษาถึงหลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูผ้ลิตในพื้นท่ี โดยการจดัอบรมความรู้ทางการเงินจากแหล่ง
เงินทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงิน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงานเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็น
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หน่วยงานในสังกดัของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ และสถาบนัการเงิน
ในพื้นท่ีตวัอยา่งในการวจิยั เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

  1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของ
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ผูว้จิยัไดมี้การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผูน้ าและสมาชิก
กลุ่ม เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั การศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน 
การศึกษาถึงปัญหาทางดา้นการเงิน และการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีทางกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงมี
ความตอ้งการ โดยมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

   1.1  ขอ้มูลส่วนท่ี 1 เป็นการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น
ดอนหลวง (รายละเอียดภาคผนวก  ก)  ประกอบไปดว้ย ช่ือเจา้ของกิจการ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพหลกั รายไดร้วมของครอบครัวโดยเฉล่ียต่อเดือน การสอบถามฐานะการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ทอผา้บา้นดอนหลวง ประเภทของสินคา้ท่ีท าการผลิต การสอบถามถึงประสบการณ์ หรือระยะเวลา
ในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนา และการหา
ค่าเฉล่ียร้อยละ 

   1.2  ขอ้มูลส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาถึงขอ้มูลทางดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใช้
ในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ประกอบไปดว้ย การสอบถามถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ การ
สอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการขอวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน ความตอ้งการดา้นแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาในการขอกูย้มืเงิน การ
สอบถามเก่ียวกบัหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการทางการเงิน ปัญหาท่ีเกิด
ทางดา้นการเงิน ความรู้ทางดา้นการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนา 
และการหาค่าเฉล่ียร้อยละ 

  2.  ขอ้มูลส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ
ของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ผูว้จิยัมีการออกแบบสอบถามผูผ้ลิตในพื้นท่ีแลว้น าขอ้มูลมาสรุปผล
ถึงแหล่งเงินทุนท่ีกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัมีความตอ้งการ พร้อมกบัเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
ความรู้ทางดา้นแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนการศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี
เกิดข้ึนในการใหกู้ย้มืเงิน พร้อมกบัน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากการวจิยัไปสรุปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขในการขออนุมติัวงเงินสินเช่ือแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง 
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  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

           วธีิการประมวลผลขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัมีการน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
การออกแบบสอบถาม ผลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูน้ ากลุ่ม ใชว้ธีิการสังเกตและการเขา้ร่วม
กิจกรรมกลุ่ม และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาบรรยายเชิงพรรณนา โดยใชว้ธีิการหาค่าเฉล่ียร้อยละ เพื่อ
สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานโดยทัว่ไปของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง การ
สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ การสรุปผลการศึกษา
เก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ การสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบั
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการขออนุมติัสินเช่ือแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ี มีการน าผลการศึกษา
ดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั มาแปลความหมายเพื่อตอบวตัถุประสงค์
ของการวิจยั มีการสรุปขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยั โดยวธีิการบูรณาการถึงความตอ้งการทางการเงิน 
และแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผา้ฝ้ายทอมือ ดว้ยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนาถึง
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความตอ้งการทางการเงินของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ วธีิการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดในการขออนุมติัวงเงินสินเช่ือแก่
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั พร้อมกบัการน าเสนอผลสรุปของการวจิยั และมีการเผยแพร่ผลงานการวจิยั
ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

ขอบเขตกำรวจิัย 

 1. ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา การศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นการศึกษา 
ถึงความตอ้งการทางการเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ แบ่งเป็นความ
ตอ้งการขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในระบบ ซ่ึงไดแ้ก่ ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินท่ีมี
บทบาทในการใหกู้ย้มืเงิน รวมทั้งการศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูผ้ลิต   
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 2. ขอบเขตพื้นท่ีในการท าวิจยั ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทอผา้บา้นดอนหลวง และผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง แต่มีการ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือในเขตพื้นท่ีดงักล่าว 

 3. ขอบเขตทางดา้นระยะเวลาในการวจิยั  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม  2552  ถึงวนัท่ี 
30 พฤศจิกายน 2553 
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 4. ขอบเขตทางดา้นประชากรท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยั  มีการคดัเลือกจากสมาชิกกลุ่ม
ทอผา้บา้นดอนหลวง และสมาชิกรายอ่ืน ๆ ท่ีท าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือใน
บริเวณพื้นท่ีบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู  

 

ข้อจ ำกดัของกำรวจิัย 

  ในการศึกษาวิจยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม  
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีขอ้จ ากดัในการวจิยัดงัน้ี 

  1. ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั   เป็นการคดัเลือกตวัอยา่งจากสมาชิกท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ทอผา้บา้นดอนหลวง โดยมีการนดัหมายในการเขา้รับการอบรมทางการเงินในแต่ละคร้ังผา่นตวัแทน
กลุ่ม และยงัมีการคดัเลือกจากผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ใหเ้ขา้
ร่วมอบรมทางการเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัมีการจดัข้ึนในวนัและเวลาท่ีมีการนดัหมายใน
แต่ละคร้ัง ซ่ึงในวนัและเวลาท่ีมีการจดัอบรมให้ความรู้ทางการเงิน  อาจมีสมาชิกบางคนท่ีติดภารกิจ 
จึงไม่สามารถเขา้รับการอบรมทางการเงินท่ีมีการจดัข้ึนในแต่ละคร้ังได ้ท าให้กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
ไม่ไดรั้บความรู้ทางการเงินท่ีผูว้จิยัมีการจดัข้ึนในแต่ละคร้ังได ้

  2.  ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง อาจมีสมาชิกบางรายท่ี
เขา้ร่วมอบรมความรู้ทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ท่ีมีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในกลุ่ม
ของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง และไม่ไดมี้อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาทางการเงินท่ี
เกิดข้ึน จึงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจได ้

  3.  ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต 
ผา้ฝ้ายทอมือ สมาชิกตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการอบรมทางการเงินอาจไดรั้บความรู้ทางการเงินท่ีทาง
โครงการวิจยัจดัให ้แต่ยงัไม่ไดข้อวงเงินสินเช่ือในขณะน้ีได ้เน่ืองอาจในช่วงระยะเวลาของการท าวจิยั 
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบางราย อาจไม่จ  าเป็นขออนุมติัวงเงินกูใ้นขณะน้ีได ้และผูผ้ลิตบางรายยงัไม่ผา่น
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาวงเงินใหกู้จ้ากสถาบนัการเงินต่างท่ีก าหนดข้ึนในการขออนุมติัวงเงิน
สินเช่ือได ้เช่น ขอ้ก าหนดในเร่ืองของหลกัประกนัวงเงินกู ้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความสามารถในการ
ช าระคืนเงินกู ้และขอ้ก าหนดในเร่ืองของผูค้  ้าประกนัวงเงินกู ้ จึงท าใหย้งัไม่ไดมี้การติดตามถึงความ
คืบหนา้เก่ียวกบัการขออนุมติัวงเงินสินเช่ือ 
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นิยำมศัพท์ 

  การผลิตผา้ฝ้ายทอมือ มีศพัทส์ าคญั ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัดงัน้ี 

  กลุ่มผู้ผลติผ้ำฝ้ำยทอมือบ้ำนดอนหลวง คือ กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีบา้น
ดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู และมีการสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้น
ดอนหลวง โดยมีการช าระเงินในการเขา้เป็นสมาชิก เป็นเงินลงหุน้ จ  านวนหุน้ขั้นต ่า คือ 1 หุน้ และ
จ านวนหุ้นสูงสุด คือ 10 หุ้น จ านวนเงินค่าหุ้น ๆ ละ 50 บาท 

  กลุ่มผู้ผลติรำยอื่น ๆ คือ กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือรายอ่ืน ๆ หรือผูป้ระกอบการอิสระท่ีไม่ได้
เขา้เป็นสมาชิกกลุ่มผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง แต่เป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้จากผา้ฝ้ายทอมือใน
เขตพื้นท่ีบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู 

  ควำมต้องกำรทำงกำรเงิน  คือ  ความตอ้งการขอสนบัสนุนเงินทุนเพื่อใหใ้ชก้ารด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง แบ่งเป็น ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือวตัถุดิบ เช่น 
ค่าเส้นใยผา้ฝ้าย ค่าจา้งแรงงานในการผลิต  หรือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการทอผา้ 

  แหล่งเงินทุนในกำรด ำเนินธุรกจิผ้ำฝ้ำยทอมือ คือ การศึกษาถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนั
การเงินท่ีมีบทบาทและหนา้ท่ีใหบ้ริการทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ประเภทต่าง ๆ ใน
พื้นท่ีท าการวจิยั ซ่ึงผูว้จิยัไดร้ายช่ือของสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงมีความ
ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยวธีิการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยั เก่ียวกบัหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ประกอบไปดว้ย หน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และสถาบนัการเงินในพื้นท่ีท าการวิจยั เช่น ธนาคารออมสิน 
สาขาป่าซาง จงัหวดัล าพนู และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
จงัหวดัล าพนู  

  กีท่อผ้ำ  คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น ฟืม 
กระสวย มะลูแล่น สะป้าย ไมตี้นย  ่า และส่วนอ่ืน ๆ น ามาประกอบเป็นโครงของก่ี เพื่อใชพ้นัขึงฝ้าย
เส้นยนืส าหรับการทอผา้  ซ่ึงดา้ยเส้นยนืในปัจจุบนัน้ี นิยมใชฝ้้ายท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแทน 
เน่ืองจากมีความเหนียวและขาดยากกวา่ดา้ยท่ีทอดว้ยมือ ซ่ึงถา้ขึงไวน้าน ๆ จะท าใหเ้ส้นดา้ยยนืขาด
ได ้โดยก่ีทอผา้มกัใชแ้รงงานคน ซ่ึงเป็นสตรีในการทอผา้ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.  ดา้นความรู้  ในการศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการ
ด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ท าใหท้ราบถึงขอ้มูลพื้นฐาน
ของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ความตอ้งการทางการเงิน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเงิน วตัถุประสงคใ์นการ
กูย้มืเงิน และทราบถึงแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการ รวมทั้งยงัไดรั้บความรู้ทาง
การเงินท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  จึงคาดไดว้า่กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้าย
ทอมือไดท้ราบถึงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการขอ
ความสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตวัอยา่งในการวจิยั และองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจะท าให้
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน
ในตลาดเงินได ้  

 2.  ดา้นการพฒันา   เม่ือทางกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ไดท้ราบถึงความ
ตอ้งการเงินทุนและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ จะท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือเกิดการพฒันา
ทางดา้นการผลิต การเงิน และการตลาด ส่งผลท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือสามารถท าการผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ดเ้พิ่มมากข้ึน ท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีรายไดจ้  าหน่ายสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง คณะผูว้จิยั องคก์รผูส้นบัสนุนเงินทุนในการวจิยั 
และสาธารณชนผูส้นใจทัว่ไป ก็จะไดรั้บการพฒันาในองคค์วามรู้น้ีดว้ย 

 3.  ดา้นผลผลิต ผูว้จิยัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวิจยั จะไดท้ราบถึงรูปแบบของความ
ตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
ศึกษาวจิยั เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปเป็นกรณีศึกษาตวัอยา่ง ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน
และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาของกลุ่ม
ผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนอ่ืน ๆ และก่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สามารถน าผลการศึกษาท่ี
ไดรั้บจากงานวิจยัไปเผยแพร่ และสร้างเครือข่ายในการพฒันากลุ่มวสิาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ไดรั้บผลการวิจยัท่ีเป็นผลผลิตของโครงการในการติดตามประเมินผลโครงการ 

  

สรุป 

  โครงการวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต   
ผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพนู เกิดข้ึนจากการศึกษาถึงยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคม
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แห่งชาติฉบบัท่ี 10 ปีพ.ศ. 2550-2554 โดยผูว้ิจยัเลือกยทุธศาสตร์ในการวิจยั เพื่อสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ และมุ่งเนน้การวิจยัถึงวธีิการสร้างความ
มัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน การวจิยัเพื่อพฒันาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกลยทุธ์การวจิยัท่ีเนน้
การพฒันาองคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนได้
อยา่งย ัง่ยนื ผูว้จิยัเลือกกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง ซ่ึงเป็น
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในการผลิตและจ าหน่ายผา้ยฝ้ายทอมือในพื้นท่ี
จงัหวดัล าพนู โดยปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ ท าใหก้ลุ่มผูผ้ลิตใน
ตวัอยา่งการวจิยั ไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตและก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้จึงท าให้
ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง  รายงานวจิยัน้ีจดัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั มีการออกแบบสอบถามถึงขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ
ความตอ้งการทางการเงิน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม น ามาสรุปผลโดยใช้
วธีิการบรรยายเชิงพรรณนาและการหาค่าเฉล่ียร้อยละ เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดรั้บไปสร้างองคค์วามรู้ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการเงิน อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 
ก่อให้เกิดกรณีศึกษาถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาทางดา้นเงินทุน และแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจของ
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัอ่ืน ๆ ต่อไป 




