
บทที่  2 

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

                  เน้ือหาหลกัในบทท่ี 2  เป็นการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการวจิยั กรอบแนวคิดของ
การวจิยั และการศึกษางานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั โดยในการศึกษาวจิยัถึงความ
ตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ  
กรณีศึกษา: กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ผูว้จิยัอาศยั
แนวคิดทฤษฎีในเร่ืองตลาดการเงินท่ีมีบทบาทในการระดมเงินออมและการใหกู้ย้มื เกิดจากผูผ้ลิต
ผา้ฝ้ายทอมือ มีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกบัการน าแนวคิดทฤษฎี
จากการวจิยัมาจดัท ากรอบแนวคิดในการท าวจิยั และมีการศึกษารายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการวจิยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แนวคิดทฤษฎี  

 การวจิยัในคร้ังน้ีอาศยัแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองของตลาดการเงิน ท่ีเกิดจากความตอ้งการ
ทางการเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง  
ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู เน่ืองจากผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการกูย้มืเงินจาก
ตลาดการเงินท่ีมีอยูใ่นระบบ แต่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้จึงท า
ใหเ้กิดการขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกนัผูใ้หกู้ย้มื คือ สถาบนัการเงิน หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การก าหนดถึงหลกัเกณฑใ์นการใหกู้ย้มื แต่ยงัไม่สามารถใหกู้ย้มื
แก่ผูท่ี้มีความตอ้งการได ้โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีดงัน้ี 
 
 (1)  แนวคิดเร่ืองตลาดการเงิน 
        หลกัการพื้นฐานของสถาบนัการเงินท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงินท่ีมีต่อการพฒันา
ทางเศรษฐกิจ ดว้ยการลดตน้ทุนของกระบวนการใหกู้ ้(วเรศ  อุปปาติก, 2544 หนา้ 70-72) ถา้หากวา่
ในระบบเศรษฐกิจหน่ึงปราศจากเสียซ่ึงทรัพยสิ์นทางการเงิน หมายถึงไม่มีแมแ้ต่เงินตรา ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนแลว้ ในระบบเศรษฐกิจจะตอ้งด าเนินการแลกเปล่ียนโดยตรง 
อนัเป็นกระบวนการท่ีเสียเวลาและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการลงทุนในระบบเศรษฐกิจยอ่ม
อยูใ่นระดบัต ่า เพราะหน่วยเศรษฐกิจท่ีจะขยายการลงทุนนั้นไม่สามารถลงทุนเกินกวา่การออมของ
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ตน เพราะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ไดท่ี้หาแหล่งเงินทุนมาชดเชยในส่วนท่ีไม่พอ และในขณะเดียวกนัก็
จะไม่มีหน่วยเศรษฐกิจใดท่ีจะลงทุนไปนอ้ยกวา่เงินออมของตน เพราะไม่มีสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ตนจะน าเงินออมส่วนเกินนั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยจะถูกบงัคบัให้
อยูใ่นสภาวะสมดุลเสมอ ยอ่มจะท าใหก้ารลงทุนในระบบเศรษฐกิจต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น และเป็น
กระบวนการจดัสรรทรัพยากรท่ีไร้ประสิทธิภาพ   การอุบติัข้ึนของเงินตราในฐานะท่ีเป็นสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าใหห้น่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีโอกาสท่ีจะใชจ่้ายมากกวา่หรือนอ้ยกวา่รายไดข้อง
ตนในระยะเวลาเดียวกนั เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การขอกูแ้ละการใหกู้ ้จึงเป็นกระบวนการจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ อนัเป็นแนวทางการน าไปสู่การพฒันาการเศรษฐกิจของสังคม โดย
ประเภทของตลาดการเงิน แบ่งเป็นการใหกู้โ้ดยตรงกบัการใหกู้โ้ดยออ้ม 
         (1.1)   การให้กู้โดยตรงกบัการให้กู้โดยทางอ้อม 
                    ในระบบเศรษฐกิจ จะมีหน่วยเศรษฐกิจบางหน่วยท่ีเกินดุล คือ มีรายได้
มากกวา่รายจ่าย หน่วยเศรษฐกิจดงักล่าวจะมีการออมเกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัจะปรากฏวา่มีหน่วย
เศรษฐกิจบางหน่วยมีลกัษณะขาดดุล คือ เป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีมีรายจ่ายมากกวา่รายไดใ้นระยะ
เดียวกนั ในสังคมเศรษฐกิจท่ีมีระดบัการพฒันาไม่เท่าท่ีควร การกูย้มืจะเป็นไปโดยตรงระหวา่ง
หน่วยเศรษฐกิจท่ีเกินดุลกบัหน่วยเศรษฐกิจท่ีขาดดุล แต่ในสังคมเศรษฐกิจท่ีมีระดบัการพฒันาทาง
การเงิน กระบวนการกูย้มืเงินจะกระท าผา่นสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงิน แสดงได้
ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัการเงินกบักระแสการหมุนเวยีนของเงินทุน 
ท่ีมา (วเรศ  อุปปาติก, 2544  หนา้ 72) 
 

             จากภาพ แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัการเงินกบักระแสการหมุนเวยีนของเงินทุน
เร่ิมจากการโอนเงินจากหน่วยท่ีเกินดุล หรือผูใ้หกู้ท่ี้แทจ้ริงไปยงัหน่วยเศรษฐกิจท่ีขาดดุล ปรากฏวา่
เงินทุนไดโ้อนจากหน่วยเศรษฐกิจท่ีเกินดุลหรือผูใ้หกู้ท่ี้แทจ้ริงไปยงัหน่วยเศรษฐกิจท่ีขาดดุล  หรือ
ผูข้อกูท่ี้แทจ้ริง เพื่อแลกเปล่ียนกบัหลกัทรัพยท์างตรง คือ สัญญาเงินกูข้องผูข้อกูท่ี้แทจ้ริง ส่วน
สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางทางการเงินนั้นเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกทั้งหน่วยเศรษฐกิจท่ี
ขาดดุลและหน่วยเศรษฐกิจท่ีเกินดุล เงินทุนอาจไหลจากหน่วยเศรษฐกิจท่ีเกินดุล หรือผูใ้หกู้ท่ี้
แทจ้ริงไปสู่สถาบนัการเงินเพื่อแลกกบัหลกัทรัพยท์างออ้ม เช่น เงินฝาก   กรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
เป็นตน้ จากนั้นเงินทุนจึงไหลจากสถาบนัการเงินไปยงัหน่วยเศรษฐกิจท่ีขาดดุล หรือผูข้อกูท่ี้แทจ้ริง 
เพือ่แลกกบัหลกัทรัพยท์างตรง หรือสถาบนัการเงิน จะมีการรวบรวมเงินออมจากหน่วยเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ มาใหกู้ย้มืแก่ผูข้อกูท่ี้แทจ้ริง ซ่ึงไดแ้ก่ ธุรกิจและลูกคา้ 
 

 ในบางคร้ังการกูย้มืโดยตรงอาจจะบงัเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการพฒันาทาง
การเงินอยา่งสลบัซบัซอ้น การกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเช่นน้ีเป็นเหตุท่ีอุบติัข้ึนโดยบงัเอิญหรือประจวบเหมาะ
มากกวา่ ทั้งน้ีเพราะผูข้อกู ้จะตอ้งพบกบัผูใ้หกู้ ้ซ่ึงมีจ  านวนเงินพอเพียงและยนิดีใหกู้ ้
 

สถาบันการเงนิกับกระแสการหมุนเวียนของเงนิทุน 

ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์

ผู้ให้กู้ที่แท้จริง

ธนาคารออมสิน

บริษัทประกันชีวิต

บริษัทเงนิทุน

สถาบันการเงนิอ่ืน

ผู้ขอกู้ที่แท้จริง

เงินทนุ เงินทนุ

เงินทนุ

หลกัทรัพย์ทางตรง

หลกัทรัพย์ทางตรงเงินในรูปเงินฝาก
ประเภทตา่งๆ

เงินทนุ เงินทนุ

หลกัทรัพย์ทางตรงหลกัทรัพย์ทางอ้อม
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 (1.2 )  ตลาดการเงิน (Financial market)  
                               ในการศึกษาถึงแนวคิดเร่ืองตลาดการเงิน (จรินทร์  เทศวานิช, 2542 หนา้ 83-84) 
ไดอ้ธิบายถึงความหมายของตลาดการเงิน บทบาทของตลาดการเงิน และประเภทของตลาดการเงิน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

       (1.2.1)  ความหมายของตลาดการเงิน 
                                             ตลาดการเงิน (financial market) หมายถึงตลาดท่ีอ านวยความสะดวก
ในการโอนหรือเปล่ียนมือของสินทรัพยท์างการเงินจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดย
สินทรัพยท์างการเงินน้ีอาจจะออกโดยหน่วยธุรกิจ สถาบนัการเงิน และรัฐบาล  
 

                                (1.2.2)  บทบาทของตลาดการเงิน  
                                             ตลาดการเงินมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจดงัน้ี  
                                       1.  ท าใหผู้อ้อมทรัพยไ์ดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย
และอ่ืน ๆ เม่ือผูมี้เงินเหลือใชช้ัว่คราวประสงคท่ี์จะเก็บออมทรัพยไ์วใ้นชัว่ระยะเวลาหน่ึง ถา้เก็บ
ออมไวก้บัตนเองหรือไปฝากญาติพี่นอ้ง ก็จะไม่ไดรั้บผลตอบแทน แต่ถา้มีตลาดการเงินในประเทศ 
และผูมี้เงินเหลือใชห้รือผูอ้อมน าเงินออมดงักล่าวไปแสวงหาผลตอบแทน โดยน าเงินไปฝากหรือไป
ซ้ือหลกัทรัพยใ์นตลาดการเงิน ผูอ้อมก็จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย เงินปันผล 
และผลตอบแทนอ่ืน ๆ ในตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มเอ้ืออ านวยใหผู้มี้เงินออมแสวงหาผู ้
ตอ้งการกูย้มืท่ีใหผ้ลตอบแทนแต่เงินออมของเขาสูงท่ีสุด 
           2. ท าใหผู้ล้งทุนมีเงินทุนไปใชใ้นโครงการต่าง ๆ โดยทัว่ไปการลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ ทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาลจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก แต่เงินออมท่ีมีอยูม่กั
ไม่เพียงพอท่ีจะใชล้งทุน ถา้มีตลาดการเงิน จะช่วยท าใหผู้ล้งทุนสามารถหาแหล่งเงินกูไ้ปใชใ้นการ
ลงทุนไดง่้ายและสะดวกข้ึน และสามารถท่ีจะกูย้มืเงินจ านวนมาก ๆ ได ้นอกจากน้ีการมีตลาด
การเงินท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มจะท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียต ่าสุดท่ีผูกู้จ้ะหาได ้
         3.  ท าใหผู้บ้ริโภคมีมาตรฐานการครองชีพเพิ่มสูงข้ึน นอกจากตลาด
การเงินจะมีเอ้ืออ านวยใหส้ถาบนัการเงินสามารถปล่อยเงินกูใ้หก้บันกัธุรกิจท่ีตอ้งการกูย้มืเงินไป
ลงทุน ในขณะเดียวกนัก็มีการใหกู้ย้มืเงินไปใชเ้พื่อการบริโภค ท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ท่ีมี
ราคาสูง โดยท่ีตนเองยงัมีก าลงัการออมไม่มากได ้ท าให้ผูบ้ริโภคมีสินคา้และบริการมาใชเ้พื่อท าให้
ชีวติความเป็นอยูส่ะดวกสบายข้ึน และมีมาตรฐานการครองชีพสูงข้ึน 
        4.  ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุนของประเทศเพิ่มข้ึน การท่ี
โครงการต่าง ๆ ด าเนินการไดด้ว้ยการระดมเงินทุนโดยผา่นตลาดการเงิน ส่งผลท าใหร้ะดบัการ
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ลงทุนท่ีแทจ้ริงเพิ่มสูงข้ึน เม่ือมีการลงทุนเพิ่มข้ึนในแต่ละปี จะท าใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการสะสมทุน
เพิ่มข้ึน ส่งผลท าใหก้ าลงัความสามารถในการผลิตสินคา้และบริการของประเทศสูงข้ึนดว้ย 
                5. ท าใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตวัได ้ปัจจยัหน่ึงจะตอ้งเกิดมาจากการลงทุนภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน และ
การลงทุนเพิ่มข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัเงินออมของประชาชนในประเทศเป็นส าคญั การมีตลาดการเงินจะ
ช่วยเป็นแหล่งกลางระหวา่งผูอ้อมกบัผูต้อ้งการเงินทุนใหส้ามารถรวบรวมเงินออมไปใชล้งทุนใน
โครงการต่าง ๆ ได ้ดงันั้นตลาดการเงินจึงมีบทบาทส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดการระดมเงินออมเพื่อการ
ลงทุนท่ีแทจ้ริงไดม้ากข้ึน เม่ือประเทศมีการลงทุนมากข้ึน จะท าใหเ้กิดการจา้งงานและท าให้
เศรษฐกิจขยายตวั เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 
 

                                  (1.2.3)  ประเภทของตลาดการเงิน  

             ประเภทของตลาดการเงิน แบ่งเป็นตลาดการเงินในระบบและตลาด
การเงินนอกระบบ โดยตลาดการเงินในระบบ หมายถึง แหล่งการเงินท่ีมีการด าเนินงานโดยสถาบนั
การเงินต่างๆ ภายในขอบเขตของตวับทกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑใ์นการปฏิบติัจะแตกต่างไป
ตามประเภทของสถาบนัตามท่ีกฎหมายไดร้ะบุไว ้ ส่วนตลาดการเงินนอกระบบ หมายถึง แหล่ง
การเงินท่ีเกิดข้ึนเองตามความตอ้งการของผูใ้หกู้แ้ละผูต้อ้งการขอกู ้โดยมีส่ิงแวดลอ้ม ระเบียบ
กฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงต่างๆ ข้ึนอยูก่บัความพอใจระหวา่งผูใ้หกู้แ้ละผูต้อ้งการขอกู ้ตวัอยา่งของ
ตลาดเงินนอกระบบ ไดแ้ก่ การกูย้มืเงินกนัโดยตรง การเล่นแชร์ การซ้ือขายลดเช็ค เป็นตน้ 

                                           ตลาดการเงินนอกระบบเกิดจากความตอ้งการของสังคมท่ีตอ้งการกูย้มื
เงินเกินกวา่ท่ีสถาบนัการเงินจะอ านวยใหกู้ย้มืได ้และผูกู้ย้มืขาดคุณสมบติั ประกอบกบัสถาบนั
การเงินมีจ านวนจ ากดั และไม่กระจายไปสู่ทอ้งถ่ินต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ประชาชนในชนบทจึง
ตอ้งกูย้มืเงินจากตลาดการเงินนอกระบบ นอกจากนั้นประชาชนบางกลุ่มก็ขาดหลกัทรัพยท่ี์จะไปค ้า
ประกนัการกูย้มื จึงตอ้งตดัสินใจเขา้ร่วมในธุรกิจเงินแชร์ท่ีอาศยัความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ท าใหเ้กิด
ความสมานสามคัคี และเป็นการพึ่งพาอาศยักนัทางออ้ม ประกอบกบัการท่ีรัฐบาลมีนโยบายจ ากดั
ในการจดัตั้งสถาบนัการเงินใหม่ และสถาบนัการเงินในระบบท่ีมีอยู ่ก็มีระเบียบขอ้ปฏิบติัในการ
กูย้มืท่ียุง่ยาก ท าใหต้อ้งหนัไปพึ่งพาตลาดการเงินนอกระบบกนัมาก เพราะตลาดการเงินนอกระบบ
ไม่มีระเบียบและกฎเกณฑท่ี์ยุง่ยาก การกูก้็ท  าไดร้วดเร็วทนัเวลา แต่ก็ท  าใหเ้กิดความเส่ียงของการ
ด าเนินธุรกิจการเงินสูงมาก ดงันั้นตลาดการเงินจึงตอ้งคิดอตัราดอกเบ้ียสูง เพื่อชดเชยความเส่ียง 
โดยเฉพาะในทอ้งท่ีใดท่ีตลาดการเงินนอกระบบเป็นตลาดผกูขาด ก็จะเรียกอตัราดอกเบ้ียในอตัราท่ี
สูงยิง่ข้ึน  ตลาดเงินนอกระบบก็ยงัมีแพร่หลายทั้งในเมืองและชนบท ลกัษณะตลาดการเงินนอก
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ระบบมีลกัษณะท่ีสังเกตไดง่้ายคือ ผูกู้ย้มืและผูใ้หกู้ย้มืส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดา ขาดหลกัเกณฑ์
หรือระเบียบในการปฏิบติั การกูย้มืเงินไม่มีหลกัฐานท่ีแน่นอน ไม่มีการบนัทึกรายการสินเช่ือท่ี
แน่นอน มีความเส่ียงและผลตอบแทนสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2   ประเภทของตลาดการเงิน 

ท่ีมา (จรินทร์  เทศวานิช, 2542  หนา้ 84)  

                   ภาพท่ี 2.2  แสดงถึงประเภทตลาดการเงิน แบ่งออกเป็นตลาดการเงินในระบบ และ
ตลาดการเงินนอกระบบ โดยตลาดการเงินในระบบ แบ่งออกเป็น ตลาดเงินและตลาดทุนในระบบ 
ส่วนตลาดการเงินนอกระบบ แบ่งออกเป็น ตลาดเงินและตลาดทุนนอกระบบ  

 

                    ในการศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงิน  และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ   
ผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา: กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินเพื่อใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจ และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในตลาดการเงิน โดยเนน้ศึกษาถึงตลาดเงินในระบบ และเป็น
การศึกษาถึงความตอ้งการเงินทุนและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของรัฐบาลท่ีให้

ตลาดการเงนิตลาดการเงนิ

ตลาดการเงินในระบบตลาดการเงินในระบบ ตลาดการเงินนอกระบบตลาดการเงินนอกระบบ

ตลาดเงินในระบบตลาดเงินในระบบ ตลาดทุนในระบบตลาดทุนในระบบ ตลาดเงินนอกระบบตลาดเงินนอกระบบ ตลาดทุนนอกระบบตลาดทุนนอกระบบ
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การสนบัสนุนทางการเงิน หรือใหกู้ย้มืเงินแก่ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในพื้นท่ีตวัอยา่งในการวจิยั เช่น 
ธนาคารออมสิน ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เป็นตน้  

 

 (1.3)  หลกัการให้เครดิต 
           ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ เกิดข้ึน
เน่ืองจากผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อใชห้มุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ จึงเป็นผูข้อ
กูย้มืเงิน โดยสถาบนัการเงินหรือธนาคารท่ีใหบ้ริการทางการเงินเป็นผูใ้หกู้ย้มื  จากผลการศึกษา
แนวคิดของวเรศ  อุปปาติก (2544, หนา้ 50-51) การใหกู้ย้มืหน้ีสิน หรือการใหเ้ครดิต   เป็นกิจกรรม
ท่ีมีความเส่ียงอยูใ่นตวัของมนั ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ลูกหน้ีอาจจะไม่สามารถปฏิบติัตามพนัธะผกูพนัท่ีจะ
ช าระหน้ีตามก าหนด ผูท่ี้ให้เครดิตอาจจะตอ้งสูญเสียทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีพึง จะไดรั้บ ดงันั้น 
การเส่ียงนั้นจ าเป็นตอ้งท าการเส่ียงอยา่งรอบคอบ และพยายามท่ีจะตอ้งใชน้โยบายลดความเส่ียงให้
ต ่าท่ีสุด การพิจารณาใหเ้ครดิตจึงตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตวัของลูกหน้ีวา่จะสามารถช าระหน้ีตามท่ี
สัญญาในอนาคตได ้โดยมีปัจจยัพื้นฐานท่ีใชใ้นการตดัสินใจใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ี หรือหลกัของ 5’ c  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
            (1) อุปนิสัย (character)  อุปนิสัยของลูกหน้ีนบัวา่เป็นมาตรฐานส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย
ในการพิจารณาใหเ้ครดิตแก่ลูกหน้ี ส าหรับตวับุคคล ศึกษาไดจ้ากพฤติกรรมส่วนตวั รูปแบบของ
การด ารงชีวติ สังคมและธุรกิจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง ส าหรับระดบัประเทศ ศึกษาถึงระดบัการพฒันาการ
ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพของรัฐบาล  ความประหยดัทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน นอกจากน้ี
ความส าคญัอีกประการหน่ึงทั้งลูกหน้ีตวับุคคลและรัฐบาล คือ ความเตม็ใจในการช าระหน้ีในอดีตท่ี
ผา่นมาดว้ย เพราะวา่ลูกหน้ีจะมีสินทรัพยพ์อเพียงท่ีจะช าระหน้ีไดก้็ตาม แต่จะไม่ยอมช าระจนกวา่
ศาลสูงสุดตดัสินใหช้ าระหน้ี 
            (2)  ความสามารถ (capacity)  ความสามารถน้ี ถา้ตวับุคคลยอ่มข้ึนอยูก่บัระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในชีวติการงาน ความสามารถในการบริหารและมีการตดัสินใจท่ีดี ส่วน
ธุรกิจก็ข้ึนอยูก่บัความสามารถท าก าไรในอดีต มีความสามารถท่ีจะท ารายไดสู้งในอนาคต ส าหรับ
ภาครัฐบาลนั้นจะตอ้งมีแหล่งรายไดท่ี้สม ่าเสมอ 
            (3)  เงินทุน (capital)  เงินทุนเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการจดัอนัดบัความสามารถใน
การช าระหน้ีคืนของลูกหน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นการท่ีจะใหธุ้รกิจกูย้มื ควรมีการตรวจสอบฐานะ
ทางการเงินดว้ยการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน จึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อจะดูวา่ทรัพยสิ์นทั้งหมดมีอยู่
เท่าใดและหลงัจากหกัหน้ีสินออกแลว้ จะเหลือเงินทุนสุทธิเป็นจ านวนเท่าใด ตามปกติธุรกิจท่ีมี
เงินทุนมากยอ่มมีความมัน่คงมากกวา่ ในขณะท่ีสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงนอ้ยและมีสภาพคล่องสูง 
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ยอ่มมีโอกาสไดรั้บเครดิตง่ายกวา่ธุรกิจท่ีมีเงินทุนสุทธิต ่า  สินทรัพยใ์นครอบครองมีความเส่ียงสูง
และสภาพคล่องต ่า 
             (4)  หลกัประกนั (collateral)  การใหสิ้นเช่ือในปัจจุบนั ส่ิงท่ีขาดเสียมิไดก้็คือ
หลกัประกนัในการช าระหน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่การให้เครดิตซ่ึงเป็นเงินจ านวนมาก ทรัพยสิ์นท่ี
น ามาเป็นหลกัประกนัหน้ีไดแ้ก่ โรงงาน เคร่ืองจกัร ท่ีดิน พนัธบตัรรัฐบาล หุน้สามญัของธุรกิจท่ีซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ีถา้หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีตามท่ีสัญญาไว ้เจา้หนา้ท่ีก็
ชอบดว้ยกฎหมายท่ีจะน าทรัพยสิ์นท่ีค ้าประกนัหน้ีออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหน้ี อยา่งไร
ก็ตามทรัพยสิ์นท่ีจะเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั จะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นชนิดท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย
และไม่ขาดทุน จึงจะเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี ส าหรับเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
            (5)  เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและการเมือง (condition)  การให้เครดิตนั้นมีความ
เส่ียงมากนอ้ยเพียงใดอาจจะข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการเมืองได ้ในกรณีท่ีเศรษฐกิจซบเซา การ
ใหสิ้นเช่ืออาจจะมีความเส่ียงสูง เพราะธุรกิจอาจจะเลิกลม้กิจการไป  
 

             นอกจากหลกัการให้สินเช่ือ 5 C’ s   ผูใ้หกู้ย้มืเงิน หรือสถาบนัการเงิน ยงัมีการ
ใชน้โยบาย 3 P’s ประกอบการพิจารณาวเิคราะห์สินเช่ือ (กฤษฏา  สังขมณี, 2550 หนา้ 67-68) ดงัน้ี
              (1)  การช าระคืน (payment) ในการพิจารณาใหสิ้นเช่ือ มกัตอ้งพิจารณาวา่
ลูกคา้มีแผนการช าระหน้ีอยา่งไร และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด การท่ีลูกคา้จะช าระดอกเบ้ีย
และเงินตน้คืนไดต้ามเง่ือนไขนั้น ข้ึนอยูก่บัถา้เป็นลูกคา้บุคคล คือ ความสามารถในการหารายได ้ถา้
เป็นสินเช่ือธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการท าก าไร และสภาพคล่องของกิจการ ซ่ึงมีปัจจยัใน
การตดัสินใจ ประกอบดว้ย ประเภทของธุรกิจท่ีมาขอวงเงินสินเช่ือ ประเภทของสินทรัพยท่ี์จะขอ
กูย้มืเงินไปลงทุน การศึกษาถึงภาวการณ์แข่งขนัของธุรกิจ ลกัษณะการท าการตลาด ฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา และแผนการเงินในอนาคต 
                                       (2) วตัถุประสงค ์(purpose) ในการขอสินเช่ือ ไม่วา่เกิดจากการท่ีบุคคลกูย้มื
เงินเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั การกูย้มืเงินเพื่อซ้ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล หรือการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา ใน
กรณีธุรกิจอาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายการผลิต หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ มีประเด็น
ส าคญั คือ การอ านวยประโยชน์แก่ผูข้อสินเช่ือใหไ้ดเ้งินไปใชต้ามความมุ่งหมาย ใหเ้กิดรายได ้หรือ
ไดรั้บผลก าไรกลบัคืนมาช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ีไดต้ามเง่ือนไข และวตัถุประสงคก์ารกูย้มืเงินจะตอ้ง
ตอบสนองเจา้หน้ีได ้คือ ไดรั้บช าระหน้ีคืนในรูปของเงินตน้และไดรั้บประโยชน์จากเงินตน้ในรูป
ของรายรับจากดอกเบ้ีย 
                  (3)  การป้องกนัความเส่ียง (protection) โดยเจา้หน้ีตอ้งน าเอาความสามารถ
ในการช าระคืนและวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินมาพิจารณาประกอบกนั รวมถึงการศึกษาถึง
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สภาพแวดลอ้มอ่ืน ทั้งในแง่มหภาค เช่น กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และในแง่จุลภาค เช่น 
คุณสมบติัส่วนตวัของผูข้อสินเช่ือ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และหลกัประกนั มา
ประกอบการพิจารณาร่วมกนั เพื่อลดความเส่ียงในการใหกู้ย้มืเงิน  
 

 โครงการวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้าย 
ทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา: กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู เป็นการศึกษาถึงความตอ้งการเงินทุนและแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจผลิตผา้ฝ้ายทอมือ บา้นดอนหลวง โดยเนน้ศึกษาถึงสถาบนัการเงินในระบบ เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้าย
ทอมือ โดยก าหนดใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนตวัอยา่งของ
การวจิยัท่ีมีความตอ้งการขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในตลาดเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนใน
การด าเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน ท าใหก้ารผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มไม่มี
การขยายตวั และยงัไม่ไดมี้การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้   
จึงท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ มีความตอ้งการเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดยมีการน าเสนอ
เอกสาร หรือหลกัฐานทางการเงินท่ีดี ประกอบการขออนุมติัวงเงินกู ้เพื่อใหส้ถาบนัการเงินพิจารณา
คุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ในการขออนุมติัวงเงินกู ้ โดยผูท่ี้จะขอกูย้มืเงินจะตอ้งมีคุณสมบติั
ตรงกบัประเภทธุรกิจท่ีสถาบนัการเงิน หรือเง่ือนไขท่ีผูใ้ห้กูย้มืก าหนดไว ้และผูกู้ย้มืเงินจะตอ้งมี
ความสามารถในการช าระหน้ีคืนเงินกูใ้ห้แก่สถาบนัการเงินดว้ย 
 

 (1.4)  ตลาดเครดิต 
      ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
ผา้ฝ้ายทอมือ จดัเป็นการศึกษาถึงตลาดเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปสงค์ของเครดิตและอุปทานของ
เครดิตในตลาดการเงิน (วเรศ  อุปปาติก, 2544  หน้า 55-56) โดยมีปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปสงค์
และอุปทานของเครดิตดงัน้ี 

                  (1.4.1)  อุปสงค์ของเครดิตใหม่ เกิดจากความตอ้งการเครดิตของหน่วย
เศรษฐกิจท่ีมีรายไดใ้นปัจจุบนัน้อยกวา่รายจ่าย จึงจ าเป็นตอ้งหาเงินทุนจากภายนอก ซ่ึงอาจจะ
เป็นครัวเรือน หรือธุรกิจ ตลอดจนรัฐบาล ตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั ๆ ท่ีมีต่ออุปสงค์รวมของ
เครดิต ไดแ้ก่ ระดบัราคาสินคา้ รายไดท่ี้แทจ้ริง อตัราดอกเบ้ีย ตน้ทุนของการออกหุ้นทุน อตัรา
เงินเฟ้อท่ีคาดคะเน และนโยบายการคลงั โดยมีรายละเอียดของตวัแปรทางเศรษฐกิจส าคญั ๆ ท่ี
เป็นตวัก าหนดอุปสงคข์องเครดิตใหม่ดงัน้ี 
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    (1) ระดบัราคาสินคา้ ระดบัราคาของสินคา้และบริการมีผลกระทบต่อ
อุปสงคข์องเครดิต คือ ถา้ระดบัราคาสินคา้สูงข้ึน ย่อมมีผลท าให้อุปสงค์ของเครดิตเพิ่มข้ึน ท าให้
อุปสงคข์องเครดิตมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัราคาสินคา้ เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืน ๆ อยู่
คงท่ี 

    (2)  รายไดท่ี้แทจ้ริง รายไดท่ี้แทจ้ริงมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงคข์อง
เครดิตในลกัษณะเชิงบวก กล่าวคือ ในกรณีท่ีประชาชนมีรายไดท่ี้แทจ้ริงเพิ่มข้ึน ท าให้เขามัน่ใจ
ว่าความสามารถในการช าระหน้ีในอนาคตจะดีข้ึนดว้ย ในกรณีของธุรกิจก็เป็นไปในท านอง
เดียวกนั ในกรณีสินคา้ขายดีข้ึน หน่วยผลิตจะขยายการผลิต มีการขยายโรงงาน มีผลท าให้ความ
ตอ้งการเครดิตใหม่เพิ่มข้ึน 

    (3)  อตัราดอกเบ้ีย ส าหรับอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์กบัอุปสงค์
เครดิตในเชิงลบ คือ ยิ่งอตัราดอกเบ้ียยิ่งสูงเท่าใด อุปสงค์ของเครดิตยิ่งลดลงเท่านั้น 

    (4)  ตน้ทุนแห่งการออกหุ้นทุน ในกรณีท่ีหน่วยผลิตแสวงหาเงินทุน
ดว้ยการออกหุ้นทุน หมายถึงผูซ้ื้อหุ้นทุนท่ีออกใหม่น้ีมีสิทธิเรียกร้องต่อผลก าไรท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตของหน่วยผลิต ยิ่งตน้ทุนของการออกหุ้นทุนยิ่งสูงข้ึนเพียงใด อุปสงค์ของเครดิตใน
ลกัษณะเงินขอกูจ้ากภายนอกแทนการออกหุ้นทุนยิ่งสูงข้ึน 

    (5)  ภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดคะเนว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีคาดว่าอตัราเงินเฟ้อ
จะสูงข้ึนในอนาคต หมายความว่าระดบัราคาสินคา้และบริการโดยทัว่ไปจะเพิ่มสูงข้ึน จะท าให้
อุปสงคข์องเครดิตใหม่เพิ่มข้ึน เพราะภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ค่าของเงินจะลดลง ท าให้ลูกหน้ี
ไดเ้ปรียบ 

    (6)  นโยบายการคลงั นโยบายการคลงัของรัฐมีผลกระทบต่ออุปสงค์
ของเครดิตใหม่อยู่ไม่น้อย กรณีรัฐบาลใช้นโยบายการคลงัแบบขาดดุล รัฐบาลย่อมจะตอ้งพึ่งพา
เงินกูจ้ากแหล่งต่าง ๆ ย่อมมีผลท าให้อุปสงค์ของเครดิตเพิ่มข้ึน 

   (1.4.2)  อุปทานของเครดิตใหม่ ทางดา้นอุปทานของเครดิตใหม่ โดยตวัแปรท่ีมี
ผลกระทบต่ออุปสงคข์องเครดิตใหม่ จะมีผลกระทบทางดา้นอุปทานเช่นเดียวกนั แต่จะแตกต่าง
กนัตามขนาดและทิศทางของการกระทบ คือ ปริมาณอุปทานของเครดิตใหม่กบัระดบัราคามี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อุปทานของเครดิตใหม่กบัรายไดท่ี้แทจ้ริงมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ปริมาณของอุปทานของเครดิตใหม่กบัอตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ปริมาณอุปทานของเครดิตใหม่กบัอตัราก าไรต่อหุ้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้ม ปริมาณของอุปทานของเครดิตใหม่กบัภาวะเงินเฟ้อ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
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ตรงกนัขา้ม และปริมาณของอุปทานของเครดิตใหม่กบันโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

   (1.4.3 )  ดุลยภาพของตลาดเครดิต 

                                      ภาวะดุลยภาพของตลาดเครดิต จะเกิดข้ึนเม่ืออุปสงค์ของเครดิตเท่ากบั
อุปทานของเครดิต โดยท่ีอตัราดอกเบ้ียย่อมเป็นตวัแปรท่ีส าคญัต่อตลาดเครดิต (ถา้ตวัแปรอ่ืน ๆ 
อยู่คงท่ี) ดุลยภาพของตลาดเครดิตเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  ภาวะดุลยภาพในตลาดเครดิต 

ท่ีมา (วเรศ  อุปปาติก, 2544  หนา้ 58) 

  ภาพท่ี 2.3 แสดงดุลยภาพของตลาดเครดิต แกนตั้งวดัอตัราดอกเบ้ีย ส่วนแกนนอนวดั
ปริมาณเครดิตใหม่ เส้น D เป็นเส้นอุปสงคข์องเครดิตใหม่ ซ่ึงทอดลงจากซา้ยไปขวา แสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุปสงคข์องเครดิตใหม่กบัอตัราดอกเบ้ีย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้ม ส่วนเส้น S เป็นเส้นอุปทานของเครดิตใหม่ ซ่ึงทอดข้ึนจากซา้ยไปขวา แสดงถึงความสัมพนัธ์ 
ดุลยภาพของตลาดเครดิต คือ จุด E ซ่ึงเป็นจุดตดัของเส้น D กนัเส้น S ก่อใหเ้กิดอตัราดอกเบ้ียและ
ปริมาณเครดิตดุลยภาพเกิดข้ึน 
 

  ส าหรับแนวคิดเร่ืองของตลาดเครดิตในโครงการวิจยัถึงความตอ้งการทางการเงินและ
แหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ยฝ้ายทอมือ เม่ือก าหนดให้ตลาดเครดิต คือ ตลาดท่ีมีการให้

อตัราดอกเบ้ีย

ปริมาณเครดิตใหม่ (L)0

D

S

E
i 1

L1
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กูย้ืมเงินในตลาดการเงิน ในขณะท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ก่อให้เกิดอุปสงค์ของ
เครดิตใหม่ หรือเป็นผูต้อ้งการขอกูย้ืมเงินในตลาดเครดิต ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความตอ้งการกูย้ืมเงิน คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ เม่ือก าหนดให้ตวัแปรอ่ืน ๆ อยูค่งท่ี โดยท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียกบัอุปสงคข์องเครดิตมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ ขณะท่ี      
อุปทานของเครดิตใหม่ คือ ปริมาณเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงินต่าง ๆ เม่ือก าหนดให้ปัจจยั   
ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานของเครดิต คือ อตัราดอกเบ้ีย ในขณะท่ีตวัแปรอ่ืน ๆ อยู่คงท่ี 
โดยท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณอุปทานของเครดิตกบัอตัราดอกเบ้ียจะมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั  

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  จากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดการเงิน บทบาทและความส าคญัของตลาดการเงินท่ีมีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ หลกัการให้เครดิตของสถาบนัการเงิน และลกัษณะของตลาดเครดิต ผูว้ิจยัไดน้ ามา
สร้างกรอบแนวคิดส าหรับโครงการวิจยัเร่ืองความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการ
ด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบักรอบแนวคิดของการวจิยัดงัน้ี 

 

 

ภาพที ่2.4   กรอบแนวคิดของการวจิยั 

สถาบันการเงนิ ผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอื
บ้านดอนหลวง

อุปทานในการให้กู้ยมื (ผู้ให้กู้ยมื)
-วตัถุประสงคใ์นการกูย้มื
-ประเภทธุรกิจของผูกู้ ้
- รายไดใ้นการช าระหน้ีคืน
- จ านวนเงินและเง่ือนไขในการ
ช าระหน้ี

- หลกัประกนั
- อตัราดอกเบ้ีย และอ่ืน ๆ 

เงินใหกู้ย้มื

ช าระคืนเงินพร้อมดอกเบ้ีย

อุปสงค์ในการขอกู้ยมืเงนิ (ผู้กู้ยมื)
- วตัถุประสงคใ์นการขอกูย้มืเงิน
- ประเภทวงเงินท่ีตอ้งการ เงินทนุ
ระยะสั้น หรือเงินทนุระยะยาว

- จ านวนเงินท่ีขอกู ้และระยะเวลาใน
การช าระหน้ีคืน 

- หลกัประกนั

 



 29 

  ภาพท่ี  2.4 แสดงกรอบแนวคิดของการวจิยั  โดยสถาบนัการเงินเป็นผูใ้หกู้ย้มืเงินใน
ตลาดเงิน ในขณะท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นผูกู้ย้มืเงิน หรือเกิดอุปสงคใ์นการขอกูย้มื
เงิน  โดยผูใ้หกู้ย้มืจะพิจารณาถึงวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงิน ประเภทของธุรกิจของผูกู้ ้รายไดใ้น
การช าระหน้ีคืน จ านวนเงินท่ีขอกู ้เง่ือนไขในการช าระหน้ีคืน หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย และอ่ืน ๆ 
ส่วนผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ หรือผูกู้ย้มืเงิน ก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นการขอกูย้มื จะมีขอ้มูลน าเสนอเก่ียวกบั
วตัถุประสงคใ์นการขอกูย้มืเงิน จ านวนเงินท่ีขอกูย้มื ระยะเวลาในการช าระหน้ีคืนและหลกัประกนั  
ประกอบเอกสารในการขอกูย้มืเงิน  

 

  กรอบแนวคิดของการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกแนวคิดของตลาดการเงินท่ีมีบทบาทส าคญั
ในการระดมเงินออมและการใหกู้ย้มืเงิน โดยก าหนดใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นผูท่ี้มี
ความตอ้งการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินในตลาดเงิน ส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือเป็นเงินลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ ในขณะท่ีสถาบนั
การเงินท่ีมีอยูใ่นตลาดเงิน จะพิจารณาถึงเง่ือนไขและคุณสมบติัของผูข้อกูย้มืเงิน วตัถุประสงคใ์น
การขอกูย้มืเงิน รายไดแ้ละประเภทของธุรกิจขอผูกู้ว้า่มีความสามารถในการช าระหน้ีคืนเงินกู้
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  พิจารณาจากหลกัประกนัตามเง่ือนไขในการพิจารณาใหสิ้นเช่ือของสถาบนั
การเงิน เม่ือผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือไดรั้บการอนุมติัวงเงินกู ้จะมีการช าระหน้ีเงินตน้พร้อมกบัอตัรา
ดอกเบ้ียภายในระยะเวลาท่ีมีการก าหนดไว ้ 

 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  ในโครงการศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ กรณีศึกษากลุ่มผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 
ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงงานวจิยัท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 
โดยงานวิจยัท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ เป็นงานวจิยัท่ีศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของ
วสิาหกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ในหลายพื้นท่ี ซ่ึงยงัไม่มีรายงานวจิยัท่ีศึกษาถึงความตอ้งการ
ทางการเงินและการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ใดสินคา้หน่ึง
โดยตรง และมีรายละเอียดในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 พรชนก  บุญมาก (2549) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองวสิาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มหตัถกรรม
ไมแ้กะสลกั-โตกชา้งใหญ่ บา้นป่าไม ้อ. แม่ทา จ. ล าพนู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ของผลิตภณัฑแ์ละการด าเนินงานของกลุ่มผูผ้ลิตไมแ้กะสลกัโตกชา้งใหญ่ และการศึกษาถึง



 30 

ศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มในดา้นการจดัการองคก์ร การผลิต การเงิน และการตลาด รวมทั้งการศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตไมแ้กะสลกับา้นทุ่งไม ้อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู เก่ียวกบัเร่ืองทัว่ ๆ ไปของกลุ่ม 
การบริหารจดัการองคก์ร การผลิต การตลาดและการเงิน รวมทั้งขอ้มูลทุติยภูมิจากการรวบรวม
ขอ้มูลท่ีการมีบนัทึกไวใ้นรูปของบญัชีก าไรตน้ทุนของกลุ่ม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลุ่มหตัถกรรม
ผูผ้ลิตไมแ้กะสลกัโตกชา้งใหญ่  ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 70 หมู่  10 หมู่บา้นป่าไม ้ ต าบลทาขมุเงิน อ าเภอ
แม่ทา จงัหวดัล าพนู เป็นกลุ่มหน่ึงในกลุ่มเครือข่ายหตัถกรรมอ าเภอแม่ทา วตัถุประสงคข์องการ
ก่อตั้งกลุ่มหตัถกรรม เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการท าหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน เพื่อกระจายรายได้
ใหแ้ก่ชุมชน ก่อใหเ้กิดความร่วมมือสามคัคีภายในชุมชนสมาชิก ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 10  คน 
มีนายประยงค ์ วงศต์นักาศ เป็นประธานกลุ่ม ผลิตภณัฑข์องกลุ่มคือ ไมแ้กะสลกัรูปแบบต่าง ๆ โดย
มีการซ้ือวตัถุดิบเป็นไมจ้ามจุรีมาจากนอกชุมชน และมีการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้  ปริมาณการ
ผลิตมากในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมของทุกปี ในดา้นการจดัการตลาด เนน้การตลาดท่ีอาศยัการน า
ผลิตภณัฑไ์ปฝากขายตามช่องทางการจ าหน่ายต่าง ๆ แบ่งเป็น ช่องทางการขายปลีก คือ การฝากขาย
ท่ีศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และการขายฝากยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ และช่องทาง
การขายส่ง โดยทางกลุ่มสามารถก าหนดราคาขายไมแ้กะสลกัเอง ดา้นการเงิน ผูรั้บผดิชอบในการ
บริหารการเงินของกลุ่มคือ ประธานและรองประธานของกลุ่ม โดยเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ช่วงแรกไดจ้ากน าเงินส่วนตวัของประธานกลุ่มมาลงทุน  ทางดา้นสถานภาพทางการเงินถือไดว้า่    
มีฐานะการเงินดี เน่ืองจากเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ไม่มีหน้ีสินคา้งช าระ และไม่ไดกู้ย้มืเงินจากแหล่งใด 
ผลการศึกษาถึงศกัยภาพในการด าเนินงานของกลุ่ม พบวา่ การจดัการองคก์ร การผลิต การตลาดและ
ดา้นการเงิน ยงัไม่มีศกัยภาพเท่าท่ีควร ลกัษณะของการรวมกลุ่มเป็นเพียงอาชีพเสริมรองจากอาชีพ
หลกัของสมาชิก ท าใหส้มาชิกทุ่มเทเวลาใหก้บัการรวมกลุ่มนอ้ย และทางกลุ่มยงัขาดความรู้ในการ
บริหารงานรูปแบบกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จากผลการวจิยัของพรชนก บุญมาก ท าให้ผูว้จิยัไดท้ราบถึงรูปแบบในการรวมกลุ่ม
ของผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั ซ่ึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนขนาดเล็ก ท่ีมีการรวมกลุ่มกนัภายในชุมชน  
จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาถึงความตอ้งการทางดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงเกิดข้ึน เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มี
การรวมกลุ่มผลิตผา้ฝ้ายทอมือมานาน ตลอดจนสินคา้ท่ีท าการผลิตเป็นท่ีรู้จกัดีในจงัหวดัล าพนู อีก
ทั้งตวัอยา่งรายงานวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงิน และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของผูผ้ลิตสินคา้ใน
ชุมชนใดชุมชนหน่ึง ยงัไม่ไดมี้การศึกษาอยา่งเป็นระบบมากนกั 
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 ปรมตัถ ์ บริพนัธกุล (2546) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การจดัการธุรกิจผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั
บา้นถวาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาถึงการจดัการ
ธุรกิจผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกั บา้นถวาย ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย การสังเกตและการสัมภาษณ์ผูท่ี้ประกอบธุรกิจผลิตไมแ้กะสลกัท่ี
บา้นถวาย จ านวน 9 คน โดยวธีิการบรรยายเชิงพรรณนา สรุปผลการศึกษาไดว้า่ ผูป้ระกอบธุรกิจ
ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัในบา้นถวาย ส่วนมากเป็นคนมาจากท่ีอ่ืน หนัมาท าธุรกิจไมแ้กะสลกั  เพราะ
อาชีพเดิมท่ีท ามีรายไดไ้ม่เพียงพอ โดยก่อนท่ีจะตดัสินใจเปิดร้านขายสินคา้หตัถกรรมไมแ้กะสลกั 
ผูป้ระกอบการมีการส ารวจท่ีตั้งของร้าน ราคาค่าเช่า และเงินลงทุนท่ีจะใชใ้นการด าเนินกิจกรรม ใน
ดา้นการบริหารส่วนมากใชร้ะบบการบริหารแบบครอบครัว รูปแบบเป็นธุรกิจเจา้ของคนเดียว มีการ
รับลูกจา้งจากคนภายในทอ้งถ่ิน มีการจ่ายค่าจา้งเป็นรายวนั รูปแบบของการผลิตส่วนมาก จะท า
ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัท่ีข้ึนรูปมาแลว้จากท่ีอ่ืนแลว้ น ามาตกแต่งและท าสีท่ีบา้นถวาย โดยวตัถุดิบท่ี
ใชใ้นการผลิตไดแ้ก่ ไมส้ัก ไมฉ้ าฉา มีแหล่งอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ ล าพนู และจงัหวดัแพร่ ราคาของ
วตัถุดิบข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณภาพของไม ้ภายในสถานประกอบการ ไม่ไดมี้การวางแผนดา้นการ
ผลิต ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่มท าการจ าหน่าย ไดแ้ก่ เฟอร์นิเจอร์ไมแ้กะสลกั ผลิตภณัฑไ์มแ้อนติค สินคา้ท่ี
ใชใ้นการตกแต่งบา้น ผูผ้ลิตไม่ไดมี้การวางแผนการตลาดอยา่งเป็นแบบแผน และไม่ไดมี้การ
ก าหนดยอดขาย อีกทั้งยอดขายในแต่ละเดือนไม่แน่นอน ส่วนการจดัการดา้นการเงิน ทางผูผ้ลิต
ไม่ไดมี้การวางแผนทางการเงินเป็นแบบแผน ไม่ไดมี้การจดัท างบประมาณค่าใชจ่้าย และไม่ไดมี้
การจดัท าบญัชีอยา่งเป็นแบบแผน ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะใหชุ้มชนท่ีบา้นถวาย ควรจะมีการ
รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษห์ตัถกรรมไมแ้กะสลกั ควรมีการสาธิตการท าผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัภายใน
สถานประกอบการ การพฒันาผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัใหมี้คุณภาพดี และควรมีระบบการจดัการกลุ่ม
ใหเ้ป็นแบบแผนมากข้ึน 

 จากการทบทวนรายงานวจิยัของปรมตัถ ์ บริพนัธกุล ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงแนวคิดใน
การจดัการธุรกิจของผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั บา้นถวาย โดยกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั จดัเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
จ านวน 9 ราย โดยยงัไม่ไดมี้การศึกษาถึงปัญหาทางการเงินในการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตมากนกั และ
ผลการศึกษาแสดงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัภาพรวมของผูผ้ลิตไมแ้กะสลกั อีกทั้งรายงานวจิยัมีการ
เสนอใหผู้ผ้ลิตควรมีการรวมกลุ่มกนัใหม้ากข้ึน เพื่อพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึน 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ี ท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาถึงรูปแบบการรวมกลุ่มของผูผ้ลิต  
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ท่ีมีการรวมกลุ่มกนัพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ ใหมี้คุณภาพดีมาก
ข้ึน โดยการหาแหล่งเงินทุนท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม 
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 อรุณรัตน์  ยะอนนัต ์ (2547)  ไดศึ้กษาถึงพฒันาการของกลุ่มอาชีพในชุมชนชนบท 
กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นถวายสองฝ่ังคลอง บา้นถวาย หมู่ท่ี 2 ต าบลขนุคง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฒันาการของกลุ่มอาชีพในชุมชน
ชนบท  มีวธีิการเก็บขอ้มูลจากการสังเกต  การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล  และสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
พฒันาการของกลุ่มอาชีพหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นถวาย เร่ิมจากการรวมตวัของชาวบา้นจ านวน      
3 คนท่ีตอ้งการหารายไดเ้สริมหลงัฤดูกาลท านา ไดเ้ขา้ไปท างานรับจา้งเป็นช่างไมท่ี้ร้านขายของเก่า
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และมีโอกาสเรียนรู้งานแกะสลกัจากหวัหนา้ช่างท่ีมีความสามารถสูง จน
เกิดความช านาญ จากนั้นไดถ่้ายทอดความรู้ใหก้บัลูก ๆ และเครือญาติ ก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง มีการน าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัท่ีหลากหลาย 
การด าเนินงานของกลุ่มประสบผลส าเร็จจนกลายเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศ 
สมาชิกมีการกินดี อยูดี่ มีคุณภาพชีวติท่ีดี ส่งผลใหเ้กิดชุมชนท่ีเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้

 จากรายงานวจิยัของอรุณรัตน์ ยะอนนัต ์ผูว้จิยัไดแ้นวคิดในการศึกษาถึงพฒันาการของ
กลุ่มอาชีพในชุมชนชนบท กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นถวาย โดยใชว้ธีิ
การศึกษาจากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลจากงานวจิยัน้ี เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
พฒันากลุ่มอาชีพในชุมชนตวัอยา่ง เน่ืองผลการศึกษาวจิยัยงัไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองความตอ้งการทางการ
เงิน และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตในชุมชน จึงท าใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการศึกษาถึง
ปัญหาทางดา้นทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนอ่ืน ๆ  

 

 นิรัติศยั  จรัญญา (2549) ไดศึ้กษาถึงลกัษณะการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมพฒันาอาชีพแกะสลกัไมบ้า้นหนองหวาย ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของกลุ่มพฒันาอาชีพแกะสลกัไม ้เพื่อศึกษาศกัยภาพ
ของสมาชิกในชุมชนและระหวา่งชุมชนในดา้นการบริหารจดัการองคก์ร การผลิตและเทคโนโลยี
การผลิต การตลาด การเงิน และการศึกษาอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มพฒันา
อาชีพแกะสลกัไมบ้า้นหนองหวาย โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์สมาชิกภายในกลุ่ม สรุปผลการศึกษา
ทางดา้นการเงินไดด้งัน้ี ผูรั้บผดิชอบทางดา้นการเงิน คือ นายโอรส ละมูล ท าหนา้ท่ีในการดูแล
รายรับ รายจ่ายและการเงินของกลุ่ม โดยเงินทุนท่ีระดมในการก่อตั้งกลุ่มจ านวนเงิน 130,000 บาท 
ไดจ้ากการกูย้มืเงินจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลก่ิวแลนอ้ย จ านวนเงิน 100,000 บาท และระดมทุน
จากสมาชิก 12 คน อีก 30,000 บาท และยงัไดมี้การระดมทุนจากการเขา้เป็นสมาชิก จากเงินฝาก
ออมทรัพย ์และเงินสัจจะออมทรัพย ์และไดมี้การน าเงินออมดงักล่าวมาใหส้มาชิกกูย้มืเงิน โดย
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ก าหนดวงเงินใหกู้ย้มืสูงสุด 5,000 บาท ต่อสมาชิก 1 คน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน เม่ือทาง
กลุ่มมีการขายผลิตภณัฑไ์ด ้จะมีการหกัเงินเขา้กลุ่มเป็นจ านวนร้อยละ 5 จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
โดยเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บจากการระดมทุน รายรับท่ีไดจ้ากการขายสินคา้ การกูย้มื จะน ามาแบ่งคืน
ใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม การจดัสรรเป็นเงินทุนส ารอง ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ และจ่าย
ค่าสวสัดิการและทุนสาธารณะ ปัญหาทางดา้นการเงินของกลุ่ม คือ สมาชิกไม่ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การจดบนัทึกยอดการจดัจ าหน่าย ท าใหไ้ม่มีขอ้มูลในการตรวจสอบ กลุ่มยงัไม่ไดมี้การวางแผนทาง
การเงินโดยใชข้อ้มูลทางการเงินของปีท่ีผา่นมาใชบ้ริหารงาน โดยผูว้ิจยั มีขอ้เสนอแนะใหท้างกลุ่ม
หาไมช้นิดอ่ืน ๆ มาใชท้ดแทนไมส้ักท่ีใชใ้นการแกะสลกัท่ีมีจ านวนลดลง ทางดา้นรูปแบบการ
ด าเนินงาน ผูว้จิยัเสนอใหก้ลุ่มสมาชิก มีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานแลว้
ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งการเขา้รับการอบรมกบัหน่วยงานราชการท่ีมีการจดัการอบรมในดา้น
เหล่าน้ี เพื่อน าความรู้มาพฒันาองคก์รของตนเอง  

 จากผลการวจิยัของนิรัติศยั  จรัญญา ท าใหผู้ว้ิจยัไดท้ราบถึงรูปแบบของการรวมกลุ่ม
ในชุมชน โดยอาศยัแหล่งเงินทุนภายในกลุ่ม แต่เน่ืองจากการจดัการทางการเงินของกลุ่ม ยงัไม่เป็น
ระบบแบบแผน  ท าใหส้มาชิกภายในกลุ่ม ยงัขาดความรู้ในการวางแผนทางการเงิน เพื่อพฒันา
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มใหมี้การขยายตวัได ้จึงท าใหผู้ว้จิยัไดแ้นวคิดในการศึกษาถึงความตอ้งการ
ทางการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ซ่ึงมี
การจดัตั้งกลุ่มมานาน มีการคดัเลือกหวัหนา้กลุ่ม มีการจดัตั้งคณะท างาน และมีสมาชิกเขา้มาร่วมมือ
กนัเพื่อพฒันารูปแบบการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ ก่อให้เกิดการพฒันาของกลุ่ม
ผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั  ท่ีตอ้งการพฒันาสินคา้ของกลุ่มชุมชนใหมี้การขยายตวัได้
อยา่งย ัง่ยนื และก่อใหเ้กิดการประกอบอาชีพอยา่งมัน่คงในชุมชนต่อไป 
 

 วรีะศกัด์ิ  เครือเทพ (2550) ไดศึ้กษาถึงแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจชุมชนมีความอยูร่อดและย ัง่ยนื โดยใชป้ระสบการณ์ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ี
ไดมี้การด าเนินการและไดรั้บผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ จากกรณีตวัอยา่งท่ีสอง เป็นการศึกษาถึงการ
ด าเนินธุรกิจชุมชนทอผา้ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา จงัหวดัอ านาจเจริญ โดยพื้นท่ี
ต าบลพระเหลา จงัหวดัอ านาจเจริญ จดัเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีประชากรราว 6,200 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดรายไดท่ี้แน่นอน 
เน่ืองจากความผนัผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ท าใหใ้นช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกประสบ
ปัญหาการวา่งงาน คณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา จึงตอ้งการส่งเสริมอาชีพ
ใหก้บัประชาชน เพื่อใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพได ้โดยในตน้ปี 2545 คณะผูบ้ริหารของ
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา ไดส่้งเสริมใหมี้การจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มทอผา้ โดยมีการรวมตวั
กนัของสมาชิก เพื่อท าการทอผา้ไหม ผา้ฝ้าย และแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากผา้ทอ และมีการแบ่ง
งานกนัท าภายในเครือข่าย และมีการคดัเลือกตวัแทนของหมู่บา้นต่าง ๆ เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไปของกลุ่ม ร่วมจดัท าแผนการผลิต การจดัจ าหน่าย โดยมีแหล่งเงินทุนในการด าเนินงานของ
กลุ่มมาจาก 2 ส่วน คือ การระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 
และเงินทุนสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา เพื่อใชใ้นการจดัซ้ือเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ นอกจากน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา ยงัมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกกลุ่ม
ทอผา้เก่ียวกบัการออกแบบและการทอผา้ การแปรรูปผลิตภณัฑ ์และการตลาด และมีการแบ่งปันผล
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน โดยมีการจดัสรรผลก าไรตามสัดส่วนการถือหุน้ของสมาชิก ซ่ึง
การด าเนินงานในลกัษณะของเครือข่ายกลุ่มทอผา้ ช่วยให้กลุ่มเกิดความเขม้แขง็ข้ึน มีการแบ่งงาน
กนัท าในหมู่บา้นต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต มีการลดความซ ้ าซอ้นและความยุง่ยากใน
การบริหารจดัการ และสมาชิกลุ่มมีความช านาญเฉพาะดา้นมากข้ึน ช่วยลดปัญหาการแข่งกนัผลิต
และปัญหาการขายตดัราคากนัเอง และช่วยใหก้ลุ่มมีอ านาจต่อรองดา้นราคามากข้ึน มีการเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินคา้ไดห้ลากหลายมากข้ึน นอกจากน้ีการระดมทุนและการแบ่งปันผล
ก าไรในนามกลุ่ม ช่วยใหช้าวบา้นท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้ มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน และมีความตั้งใจใน
การประกอบอาชีพ เน่ืองจากเห็นผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมจากการลงทุนของตนเอง  

 จากผลการศึกษาดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงไดแ้นวคิดในการจดัท าโครงการวจิยัน้ีข้ึน เน่ืองจาก
กรณีศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพระเหลา เป็นรูปแบบของร่วมมือกนัของประชาชนในการ
พฒันาธุรกิจของชุมชน มีส่วนท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของเงินทุนร่วมกนั ก่อใหเ้กิด
ผลดีต่อการประกอบอาชีพของกลุ่ม เน่ืองจากประชาชนเห็นวา่ เงินทุนส่วนหน่ึงในการพฒันา
เศรษฐกิจมาจากพวกตน มิใช่เงินไดเ้ปล่าจากองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน โดยปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มีการอาศยัความรู้และความช่วยเหลือจากภายนอกในรูปของความ
ช่วยเหลือทางดา้นการเงิน เทคโนโลย ีหรือบุคลากร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัเร่ืองความตอ้งการ
ทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง 
อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหค้วามรู้ทางดา้นการเงินในการด าเนินธุรกิจ 
แก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ และการใหค้วามรู้ในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการในชุมชนตวัอยา่งของการวจิยั  เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ อนัจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการในรูปของธุรกิจชุมชน มีรายไดส้ าหรับใชใ้นการด าเนินกิจการของกลุ่มต่อไป 
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 ธเนศ  ศรีวชิยัล าพนัธ์ (2544) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการกลุ่มสะสมทุนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบยัง่ยนื กรณีศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองใช้
รูปแบบของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสะสมทุนท่ีมีการจดัตั้งข้ึนตามแนวคิดของชาวบา้น 
เพื่อใหก้ลุ่มสะสมทุนสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และเพื่อใหเ้กิดกลุ่มสะสมทุนตวัอยา่ง อนั
เป็นแหล่งเงินทุนใหก้บัชุมชนและสามารถพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชว้ธีิการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 2 หมู่บา้น คือ กลุ่มเครดิตยเูนียนสารภีและกลุ่มเครดิต
ยเูนียนบา้นป่าสักนอ้ย ผลจากการศึกษาพบวา่ กลุ่มเครดิตยเูนียนสารภี มีอตัราการขยายตวัของ
เงินทุนเรือนหุ้นค่อนขา้งสูง และมีอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิกค่อนขา้งสูง และสามารถปล่อยเงินกู้
ใหก้บัสมาชิกไดน้ าไปลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงถือวา่เป็นตวัอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ
พฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยนื ส าหรับอีกกลุ่มตวัอยา่งคือ บา้น
ป่าสักนอ้ย กลุ่มตวัอยา่งน้ี มีอตัราการขยายตวัของเงินทุนเรือนหุน้ค่อนขา้งต ่า และอตัราการเพิ่มข้ึน
ของสมาชิกก็ต ่าเช่นกนั แต่กลุ่มก็สามารถปล่อยเงินกูใ้หก้บัสมาชิกเพื่อน าไปลงทุนประกอบอาชีพ
และเพื่อการศึกษาของบุตรได ้ดงันั้นการด าเนินงานของกลุ่มน้ีจึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
และมีการพฒันาค่อนขา้งชา้ 

 ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มสะสมทุนตวัอยา่งประสบความส าเร็จในการด าเนินการไดแ้ก่ สมาชิก
และกรรมการ มีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานของเครดิตยเูนียน คณะกรรมการมีความเสียสละ
และมีคุณธรรม การมีระบบบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบได ้การมีระบบสวสัดิการคุม้ครองสมาชิก มี
การใหก้ารศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และการมีระบบเครือข่าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการพฒันากลุ่ม
ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชนไม่ใหก้ารสนบัสนุน เกิดความแตกแยกในชุมชน การถูกต่อตา้นจากเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐในพื้นท่ี ความไม่เขา้ใจหลกัการของเครดิตยเูนียนท่ีแทจ้ริง จึงท าใหก้ลุ่มมีเงินทุนนอ้ย และ
คณะกรรมการไม่มีความเสียสละ  และขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ส่งเสริมการออมภายในชุมชน ควรจะร่วมมือกนัศึกษาและพฒันารูปแบบของกลุ่มสะสมทุนให้
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน ควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดท้ราบถึงขอ้ดี ขอ้เสียของกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ และใหชุ้มชนไดต้ดัสินใจเลือกกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสม อีกทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการออมทรัพยข์องชุมชน ควรมีการฝึกอบรมทางดา้นบญัชีและ
ทบทวนบทบาทของคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง รัฐบาลควรจะมีความจริงใจในการแกปั้ญหาดา้น
เงินทุน เพื่อใหชุ้มชนสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถท่ีจะพฒันาแหล่งเงินทุนของตนเองใหมี้
ความย ัง่ยนืต่อไป 

 จากผลการวจิยัของธเนศ ศรีวิชยัล าพนัธ์ ท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงรูปแบบการรวมกลุ่ม
ของชุมชนตวัอยา่งกลุ่มเครดิตยเูนียนสารภีและบา้นป่าสักนอ้ย ท่ีมีการรวมกลุ่มกนั เพื่อสะสม
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เงินทุนในการด าเนินงานของกลุ่ม โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายในกลุ่ม แต่
เน่ืองจากสมาชิกยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานของทั้งสอง
กลุ่มยงัไม่มีประสิทธิภาพมากนกั อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ยงัไม่ไดเ้ขา้มาใหค้วามรู้และความ
ช่วยเหลือในการด าเนินงาน จึงเสนอใหมี้การศึกษาถึงรูปแบบของงานวจิยัท่ีมีลกัษณะของความ
ช่วยเหลือทางการเงินของภาครัฐบาล ในการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในชุมชนต่าง ๆ 
ต่อไป 

 

 อารีย ์เช้ือเมืองพาน (2544)  ไดท้  าการศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
หรือลม้เหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน ผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่ม
สะสมทุนแต่ละประเภท และมีการวเิคราะห์เปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีเหมือนกนั หรือท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกนัในอนัท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของกลุ่มออมทรัพยแ์ต่ละประเภท 
อนัประกอบไปดว้ย ธนาคารหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกลุ่มเครดิตยเูนียนในเขต
พื้นท่ี 3 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ประกอบดว้ย เชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีจะท าใหก้ลุ่มสะสมทุนประสบความส าเร็จ หรือลม้เหลวนั้นข้ึนอยูก่บัผูน้  าชุมชน 
หรือผูน้ ากลุ่มโดยตอ้งเป็นบุคคลท่ีสมาชิกไวว้างใจ  คณะกรรมการด าเนินงานส่วนใหญ่ไดรั้บ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษา ท าใหก้ารบริหารการจดัการประสบปัญหาอยา่งมากโดยเฉพาะ
ปัญหาทางดา้นบญัชี  สมาชิกส่วนใหญ่มุ่งหวงัประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัตั้งกลุ่มเครดิตยเูนียนมาก
เกินไป เม่ือไม่ไดใ้นส่ิงท่ีตนเองมุ่งหวงัจะลาออกไป ปริมาณเงินทุนท่ีไดจ้ากการสะสมทุนของ
สมาชิกมีนอ้ยในขณะท่ีความตอ้งการเงินกูมี้มาก ส าหรับปัจจยัภายนอก คือ การไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงาน หรือองคก์รภายนอก  ในดา้นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม และจาก
ผลการศึกษาพบวา่ การด าเนินงานของกลุ่มสะสมทุนท่ีเหมาะสม จะอยูใ่นรูปแบบของกลุ่มเครดิต   
ยเูนียน เน่ืองจากมีกระบวนการพฒันาท่ีชดัเจน มีรูปแบบการบริหารงานท่ีเป็นสากล และสามารถ
พฒันาไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยชุ์มชนได ้และพบวา่การด าเนินงานภายใตก้ลุ่มสะสมทุนประเภทอ่ืน 
เม่ือด าเนินงานไปไดร้ะยะหน่ึงจะประสบปัญหา บางกลุ่มตอ้งการรักษากลุ่มไว ้จึงควรตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบมาสู่เครดิตยเูนียน และสามารถพฒันากลุ่มไดอ้ยา่งเขม้แขง็และย ัง่ยนื   

 ผลการวจิยัของอารีย ์เช้ือเมืองพาน ในการศึกษาถึงปัจจยัและเง่ือนไขท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จหรือลม้เหลวของกลุ่มสะสมทุนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยศึกษาจากธนาคารหมู่บา้น 
กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกลุ่มเครดิตยเูนียน ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีท าให้
กลุ่มสะสมทุนประสบความส าเร็จข้ึนอยูก่บัผูน้  าชุมชน หรือผูน้ ากลุ่ม และระดบัการศึกษาของ
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สมาชิกภายในกลุ่ม ท าใหผู้ว้จิยัไดแ้นวคิดในการวิจยัโครงการน้ีท่ีตอ้งการศึกษาถึงความตอ้งการ
ทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง  ซ่ึงเป็น
รูปแบบหน่ึงของการรวมกลุ่มกนัภายในชุมชน ท่ีตอ้งการพฒันารูปแบบของการรวมกลุ่มไปสู่การ
ประกอบอาชีพ เพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพภายในชุมชนตวัอยา่ง
ในการวจิยั อนัจะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเงินรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อท าใหชุ้มชนตวัอยา่งมีการ
ประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืต่อไปได ้

 

 รายงานของโครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาการเงินระดบัจุลภาคของมูลนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย (2547) ท่ีเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไดศึ้กษาถึงรูปแบบของการเงินระดบัจุลภาค ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางการเงินท่ีผูป้ระกอบการ
ใหบ้ริการแก่ผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสถาบนัการเงินหลกั เช่น ธนาคารพาณิชย ์เพราะขาด
หลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัสินเช่ือ โดยการเงินระดบัจุลภาคสามารถใหบ้ริการทางการเงินกบัผูมี้
รายไดน้อ้ยท่ีขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัสินเช่ือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถ
ยกระดบัรายไดแ้ละความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหารูปแบบขององค์กร
การเงินระดับจุลภาค (องจ.) ท่ีสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายยอ่ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความเป็นธรรมภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัท่ีมีอยู ่และเพื่อก าหนดบทบาทของภาครัฐท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมในการส่งเสริมและพฒันาระบบการเงินระดบัจุลภาคอยา่งเป็นรูปธรรม โดยในการวจิยัได้
แบ่งองจ. ท่ีคดัเลือกออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการจดัตั้ง คือ รูปแบบองจ. ท่ีเป็นทางการ 
ประกอบดว้ย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคาร
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) สหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
เครดิตยเูนียน ส่วนองจ. ท่ีไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ กลุ่มเครดิตยเูน่ียน กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่ม
สัจจะ และธนาคารหมู่บา้น โดย ธกส. ธนาคารออมสิน ธพว. เป็น องจ. ท่ีเป็นแบบทางการโดยมี
รัฐบาลเป็นเจา้ของ ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นองจ. ท่ีเป็นทางการ
แบบประชาชนเป็นเจา้ของ กิจกรรมการเงินระดบัจุลภาคขององจ. ท่ีเป็นทางการแบบรัฐบาลเป็น
เจา้ของ ไดแ้ก่ การใหสิ้นเช่ือแก่เกษตรกรรายยอ่ยวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และกองทุนธนาคาร
อิสลามของธกส. โครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน และโครงการสินเช่ือ fast track 
ของธพว. การศึกษาถึงกิจกรรมการเงินระดบัจุลภาคขององจ. ท่ีเป็นทางการท่ีประชาชนเป็นเจา้ของ 
ไดแ้ก่ การใหบ้ริการสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน การมีนโยบายในการ
ใหด้อกเบ้ียเงินฝากสูงกวา่ธนาคารพาณิชย ์มีการจดัสรรเงินปันผลและสวสัดิการโดยเนน้ใหส้มาชิก
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ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั และการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร มีจุดประสงคเ์พื่อใหส้มาชิก
ร่วมมือกนัแกไ้ขความเดือนร้อนท่ีเกิดข้ึนในการประกอบอาชีพ 

 ผลการศึกษาพบวา่ ในการประเมินภาพรวมขององจ. แสดงใหเ้ห็นวา่ การใหบ้ริการแก่
เกษตรกรรายยอ่ยของธกส. มีรายไดจ้ากการด าเนินงานไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย ในขณะท่ีโครงการ
ธนาคารประชาชนและโครงการสินเช่ือ fast tract ของธพว. ประสบปัญหาดา้นเจา้หนา้ท่ีธนาคารไม่
เพียงพอต่อการพบกบัลูกคา้รายยอ่ยนอกสถานท่ี ผลจากการประเมินพบวา่ การใหบ้ริการครอบคลุม
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธกส. สหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์เครดิตยเูนียน เพิ่มข้ึนตามล าดบัขณะท่ี
ตน้ทุนการเงินลดต ่าลง ส าหรับองจ. ท่ีไม่เป็นทางการ ผลการศึกษาพบวา่ มีตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์
ท่ีเกิดจากการท างานโดยไม่มีค่าตอบแทน กลุ่มท่ีเร่ิมด าเนินงาน จะมีการขยายตวัของสมาชิก มีการ
ขยายตวัของเงินรับฝากและเงินใหกู้ย้มืมากกวา่กลุ่มท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงานนาน เพราะองจ. ท่ี
ไม่เป็นทางการมกัจะรับสมาชิกในหมู่บา้นหรือพื้นท่ีเดียวกนั เพื่อสะดวกในการติดตามหน้ีและ
ประชุมกลุ่ม การศึกษาไม่สามารถประเมินภาพรวมดา้นตน้ทุนทางการเงินและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององจ. ท่ีไม่เป็นทางการไดอ้ยา่งชดัเจนเน่ืองจากขอ้มูลไม่เพียงพอ 

 จากรายงานวจิยัเพื่อหารูปแบบขององคก์รการเงินระดบัจุลภาค (องจ.) ของมูลนิธิ
สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ท่ีศึกษาถึงรูปแบบของการเงินระดบัจุลภาค ส าหรับการ
ใหบ้ริการแก่ผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสถาบนัการเงินหลกัได ้ท าใหผู้ว้จิยัไดแ้นวคิดใน
การศึกษาถึงลกัษณะของการรวมกลุ่มในชุมชนตวัอยา่งในการวจิยั เพื่อจดัหาแหล่งเงินทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการเงินกูข้องสถาบนัการเงินท่ีมีอยูใ่นระบบ อีกทั้ง
สถาบนัการเงินของรัฐท่ีใหบ้ริการเงินกูย้งัไม่เขา้ถึงความตอ้งการทางการเงินของผูป้ระกอบการ    
ในชุมชนต่าง ๆ ได ้จึงท าให้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยในหลายพื้นท่ี ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทาง
การเงินจากธนาคารของรัฐท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการทางการเงินได้ 

 

 จากการทบทวนเอกสารรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่มีผลการวจิยัท่ีศึกษาถึงปัญหาทาง
การเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยจาก
ผลงานวจิยัท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะของการรวมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ใน
หลายชุมชนท่ีมีความช านาญในการผลิตสินคา้แตกต่างกนั จึงท าใหผู้ว้จิยั มีแนวคิดในการศึกษาถึง
ปัญหาทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง  โดย
พื้นท่ีตวัอยา่งในการวจิยัคือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ท่ีมีการ
จดัตั้งกลุ่มมานาน มีการรวมกลุ่มท าการผลิตตามความช านาญและยงัเป็นผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมี
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ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในจงัหวดัล าพนู ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกิจ และยงัไม่สามารถเขา้ถึงสถาบนัการเงินท่ีเป็นแหล่งเงินทุนในการกูย้มืเงินได ้อีกทั้ง
ในปัจจุบนั สถาบนัการเงินหลายแห่งของรัฐบาลไดมี้การสนบัสนุนใหสิ้นเช่ือแก่ผูป้ระกอบการใน
ชุมชนทอ้งถ่ินในลกัษณะของการกลุ่มอาชีพในทอ้งถ่ิน โดยมีการเสนอวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่กลุ่ม
ผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชน จึงท าใหผู้ว้จิยัไดแ้นวคิดในการวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู 

 

สรุป 

     ในการศึกษาวจิยัถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต
ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู ผูว้จิยัใชแ้นวคิดทฤษฎีใน
เร่ืองของตลาดการเงินมาใชใ้นการวจิยั โดยก าหนดให้ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความ
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการขอกูย้มืเงิน ในขณะท่ี
สถาบนัการเงินในระบบ มีหนา้ท่ีในการใหกู้ย้มืเงิน โดยผูกู้ย้มืเงิน หรือผูผ้ลิตในชุมชนตวัอยา่งใน
การวจิยั จะศึกษาถึงเง่ือนไขในการขอกูย้มืพร้อมกบัการศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการช าระหน้ีคืน โดย
กรอบแนวคิดในการวจิยัเกิดจากผูกู้ย้มืคือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงมีความตอ้งการขอกูย้มื
เงิน เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีผูใ้หกู้ย้มืคือ สถาบนัการเงิน หรือหน่วยงานทางการเงินใน
ตลาดการเงิน ท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หกู้ย้มืเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ  และจากการทบทวนเอกสารรายงาน
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่มีผลการวจิยัท่ีศึกษาถึงปัญหาทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง โดยงานวจิยัท่ีผา่นมาส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาถึงรูปแบบ
และลกัษณะของการรวมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ในหลายชุมชนท่ีมีความช านาญในการผลิตสินคา้แตกต่าง
กนั จึงท าใหผู้ว้จิยั มีแนวคิดในการศึกษาถึงปัญหาทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
ของผูผ้ลิตผา้ผา้ยทอมือบา้นดอนหลวงเกิดข้ึน 

 

 
 




