
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

          เน้ือหาในบทท่ี 4  เป็นผลการศึกษาของรายงานวิจยัเร่ืองความตอ้งการทางการเงินและแหล่ง
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในการผลิต และจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ีจงัหวดั
ล าพนู โดยปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ท าใหผู้ผ้ลิตไม่สามารถขยายปริมาณการ
ผลิตและก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได ้ผูว้จิยัมีการออกแบบงานวจิยัโดยการออกแบบสอบถาม
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและ
ความตอ้งการทางการเงินท่ีเกิดข้ึน และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจท่ีผูผ้ลิตมี
ความตอ้งการ  พร้อมกบัเป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู้ทางดา้นการเงินใหก้บักลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยั มีการน าผลท่ีไดรั้บจากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
มาอธิบายถึงผลการศึกษาเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนาและ
ใชค้่าเฉล่ียร้อยละ ส าหรับระยะเวลาในการวจิยัอยูร่ะหวา่งเดือนธนัวาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2553 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัผลการศึกษาดงัน้ี 

 

ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้าย

ทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ผูว้จิยัไดมี้การแบ่งผลการศึกษาออกเป็นดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง  

               ในการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ผูว้จิยัมี

การออกแบบสอบถาม (รายละเอียดภาคผนวก ก) กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  เก่ียวกบัช่ือเจา้ของกิจการ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพหลกั รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ การสอบถาม

ฐานะการเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ประเภทสินคา้ท่ีท าการผลิต และการสอบถาม

เก่ียวกบัประสบการณ์ หรือระยะเวลาในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  โดยใช้

วธีิการออกแบบสอบถามผูผ้ลิต และผูจ้  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ีบา้นดอนหลวง  ต าบลแม่แรง 
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อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู จ านวน 37 คน จากจ านวนผูผ้ลิตท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง

ทั้งหมด 108 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.3 ของจ านวนประชากร ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมี 

ทั้งท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง ซ่ึงผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลจากการนดัหมายผา่นประธาน

กลุ่ม รวมทั้งผูผ้ลิตอิสระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกบัผลการศึกษาจากการลงพื้นท่ีในการวจิยั แลว้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบ

ความถูกตอ้งก่อนน าไปวเิคราะห์ถึงผลการศึกษา โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนา และวธีิหาการ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 4.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ฐานะทางเพศของผู้ผลติผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 1 2.7 

หญิง 36 97.3 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี  4.1  แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางเพศของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น

ดอนหลวง โดยผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ จ านวนทั้งหมด 37 คน มีผูผ้ลิตจ านวน 36 คน หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 97.3 ของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เป็นเพศหญิง 

 

ตารางที ่ 4.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัอายขุองผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

อายุของผู้ผลติผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 0 0.0 

ระหวา่ง 30 - 40 ปี 9 24.3 

ระหวา่ง 41- 50 ปี 10 27.0 

ระหวา่ง 51 – 60 ปี 14 37.9 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 4 10.8 

รวม 37 100.0 
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 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอายขุองผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ผูผ้ลิต

ผา้ฝ้ายทอมือมีอายเุฉล่ียมากท่ีสุด คือ ผูผ้ลิตมีอายอุยูร่ะหวา่ง 51 – 60 ปี มีจ  านวน 14 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 37.9 ของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั รองลงไป คือ ผูผ้ลิตท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี มีจ  านวน 

14 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 และมีผูผ้ลิตท่ีมีอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี จ  านวน 9 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 24.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตารางที ่ 4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ระดับการศึกษาของผู้ผลติผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 30 81.1 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 10.8 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 2.7 

ปวช./ปวส./พาณิชย ์ 0 0.0 

ปริญญาตรี 2 5.4 

ปริญญาโท 0 0.0 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี  4.3   แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น

ดอนหลวง โดยผูผ้ลิตผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง มีระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด คือ มี

ผูผ้ลิตจ านวน 30 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81.1 ของกลุ่มตวัอยา่ง ในขณะท่ีมีผูผ้ลิต

จ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ท่ีจบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
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ตารางที ่ 4.4  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพหลกัของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

อาชีพหลกัของผู้ผลติผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง จ านวน (คน) ร้อยละ 

รับจา้งทัว่ไป 23 62.2 

เกษตรกร เช่น ท าสวน ท าไร่ 3 8.1 

คา้ขาย 7 18.9 

รับราชการ 0 0.0 

ธุรกิจส่วนตวั 0 0.0 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 2 5.4 

รวม 35 94.6 

Missing  System 2 5.4 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพหลกัของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ผูผ้ลิตจ านวน 23 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.2 ของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั มีอาชีพหลกั คือ 

รับจา้งทอผา้  รองลงไป คือ  จ  านวน 7 คน  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.9  ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ประกอบอาชีพอาชีพหลกั คือ คา้ขาย และมีจ านวน 3 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1 ประกอบ

อาชีพเกษตรกร และมีผูไ้ม่ตอบค าถามขอ้น้ี จ  านวน 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 
 

ตารางที ่ 4.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

รายได้โดยเฉลีย่ต่อเดือนของผู้ผลติผ้าฝ้ายบ้าน

ดอนหลวง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 23 62.2 

5,001 – 10,000 บาท 11 29.7 

10,001 – 15,000 บาท 2 5.4 

15,001 – 20,000 บาท 1 2.7 

มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 0 0.0 

รวม 37 100.0 
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 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ

บา้นดอนหลวง  มีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ จ านวน 23 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.2 ของกลุ่มตวัอยา่ง มี

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท รองลงไป คือ มีผูผ้ลิตจ านวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

29.7 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท และมีผูผ้ลิตจ านวน 2 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 5.4 มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 15,000 บาท 

 

ตารางที ่ 4.6   ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเขา้เป็นสมาชิกของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง และ 

                       ระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิก 

ฐานะการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ผลติผ้าฝ้าย 

บ้านดอนหลวง และระยะเวลาเป็นสมาชิก 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม 11 29.7 

เป็นสมาชิกกลุ่ม 26 70.3 

ระยะเวลา 2 ปี 4 10.8 

ระยะเวลา 5 ปี 2 5.4 

ระยะเวลา 8 ปี 3 8.1 

ระยะเวลา 10 ปี 12 32.4 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 แสดงถึงฐานะในการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง หรือ

ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิก มีผูผ้ลิตจ านวน 26 

คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง 

และมีผูผ้ลิตจ านวน 11 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.7 เป็นผูผ้ลิตอิสระท่ีมิไดเ้ขา้เป็นสมาชิก

ของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และจากการสอบถามเก่ียวกบัระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิกของ

กลุ่มทอผา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  จ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4   เป็นสมาชิกของ

กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงนานกวา่ 10 ปี ซ่ึงเหตุผลในการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดรายได้

ส าหรับการเล้ียงดูครอบครัว สมาชิกอยากมีความรู้และมีรายไดเ้พิ่ม สมาชิกตอ้งการมีส่วนร่วมจึงเขา้

มารวมกลุ่ม สมาชิกเป็นผูผ้ลิตในพื้นท่ี และการรวมกลุ่มก่อใหเ้กิดอ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้ 
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ส่วนเหตุผลท่ีผูผ้ลิตไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตในพื้นท่ีอ่ืน 

เช่น กลุ่มแม่บา้นร่องชา้ง ต าบลท่าตุม้ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู เป็นผูผ้ลิตอิสระท่ีเขา้มาเปิดร้าน

จ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือท่ีบา้นดอนหลวง ผูผ้ลิตบางคนอยากท างานโดยไม่เขา้รวมกลุ่ม ผูผ้ลิตบางคน

ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางกลุ่มจดัข้ึน  

 

ตารางที ่ 4.7  ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงท าการผลิต 

ประเภทสินค้าทีผู้่ผลติผ้าฝ้ายท าการผลติ 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

ผา้ฝ้ายทอมือ/ผา้ผนื 21 56.8 

เส้ือผา้ และเคร่ืองนุ่งห่ม 16 43.2 

สินคา้ตกแต่งบา้น เช่น ผา้ม่าน ผา้คลุม 19 51.4 

สินคา้ใชใ้นครัวเรือน เช่น ท่ีใส่ทิชชู ท่ีรองจาน 14 37.8 

สินคา้ท่ีระลึก และอ่ืน ๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้ 15 40.5 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.7 แสดงถึงประเภทสินคา้ท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงท าการ

ผลิต โดยสินคา้ท่ีผูผ้ลิตท าการผลิตมากท่ีสุด คือ ผา้ฝ้ายทอมือและผา้ผนื มีผูผ้ลิตจ านวน 21 คนจาก

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 37 คน ท าการผลิตสินคา้ประเภทน้ี และมีสินคา้ท่ีผูผ้ลิตท าการผลิตในสัดส่วน

รองลงไป คือ มีผูผ้ลิตจ านวน 19 คน ท าการผลิตสินคา้ผา้ฝ้ายส าหรับใชต้กแต่งบา้น เช่น ผา้ม่าน ผา้

คลุมเตียง เป็นตน้ และมีผูผ้ลิตในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ มีผูผ้ลิตท าการผลิตสินคา้ประเภทเส้ือผา้

และเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 16 คน มีผูผ้ลิตสินคา้ท่ีระลึกและอ่ืน ๆ เช่น กระเป๋า รองเทา้  เป็นตน้ 

จ านวน 15 คน และมีผูผ้ลิตสินคา้ท่ีใชใ้นครัวเรือน เช่น ท่ีใส่ทิชชู ท่ีรองจาน เป็นตน้ จ านวน 14 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 37 คน 
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ตารางที ่ 4.8  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ หรือระยะเวลาในการผลิตของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 

                      บา้นดอนหลวง 

ระยะเวลาในการผลติ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ระหวา่ง 1- 5 ปี 4 10.8 

ระหวา่ง 6 – 10 ปี 5 13.5 

ระหวา่ง 11 – 15 ปี 7 18.9 

ระหวา่ง 15 – 20 ปี 3 8.1 

มากกวา่ 20 ปี ข้ึนไป 18 48.6 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.8 แสดงถึงประสบการณ์ หรือระยะเวลาในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของ

กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง  มีผูผ้ลิตจ านวน 18  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.6 ของกลุ่มตวัอยา่ง มี

ประสบการณ์ในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือมานานกวา่ 20 ปี  และมีผูผ้ลิตในสัดส่วนรองลงไป คือ มี

ผูผ้ลิตจ านวน  7 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของกลุ่มตวัอยา่ง  มีประสบการณ์ในการผลิตผา้ฝ้าย

ทอมือนานระหวา่ง 11 – 15 ปี  

 

 ส่วนที ่ 2  ข้อมูลทางด้านการเงินทีใ่ช้ในการด าเนินธุรกจิ  และแหล่งเงินทุนทีผู้่ผลติผ้าฝ้าย

ทอมือบ้านดอนหลวงมีความต้องการ  

ในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และแหล่งเงินทุน

ท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงมีความตอ้งการ เป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเงิน 

ความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการ โดยผูว้ิจยัน าผล

การศึกษาจากการออกแบบสอบถาม (ภาคผนวก ก)ในส่วนท่ี 2 ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบั

แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ วตัถุประสงคใ์นการขอวงเงินสินเช่ือ ระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุน ความตอ้งการดา้นแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ระยะเวลาในการขอกูย้มืเงิน 

ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการช่วยเหลือทางการเงิน ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนทางดา้นการเงิน รวมทั้งความรู้ทางดา้นการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ โดยผูว้จิยัมีการ
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ออกแบบสอบถามผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือในพื้นท่ีบา้นดอนหลวง จ านวน 37 คน ซ่ึงเป็น

สมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และผูผ้ลิตอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง 

แลว้น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนน าไปวเิคราะห์แลว้น ามา

อธิบายถึงผลการศึกษาท่ีไดรั้บ เพื่อน ามาตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิง

พรรณนาและวธีิการหาค่าเฉล่ียร้อยละ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 4.9  ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 

                       บา้นดอนหลวง 

แหล่งเงินทุนทีใ่ช้ในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบัน  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

เงินทุนส่วนตวั 21 56.8 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของรัฐ 10 27.0 

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเอกชน 0 0.0 

เงินกูย้มืเจา้หน้ีนอกระบบ 0 0.0 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 12 32.4 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต

ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด 37 คน ใชเ้งินทุนส่วนตวัในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีมีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 12 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง ใชแ้หล่งเงินทุนอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้น และเงิน

กลุ่มแม่บา้น และมีผูผ้ลิต จ านวน 10 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.0 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีการ

กูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินของรัฐ จากขอ้มูลดงักล่าว ผูผ้ลิตไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน

เอกชน หรือเงินกูจ้ากเจา้หน้ีนอกระบบเลย 
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ตารางที ่ 4.10  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต 

                         ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากแหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการ

ด าเนินธุรกจิ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บความสะดวกในบริการ 2 5.4 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง 5 13.5 

ขาดหลกัประกนัเงินกู ้ 9 24.3 

ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื 1 2.7 

ขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงิน 5 13.5 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 0 0.0 

Missing  System 15 40.6 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

24.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 37 คน มีปัญหาในการขาดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้ส่วนปัญหาท่ีมี

ความส าคญัรองลงไปท่ีมีสัดส่วนเท่ากนั คือ มีผูผ้ลิต จ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดร้ะบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุน คือ ดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง และปัญหาการขาดความรู้

ในการขอกูย้มืเงิน  ในขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบในขอ้น้ีสูงถึง 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.6 เน่ืองจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงผูรั้บจา้งท าการผลิตในกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ จึงไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต

ท่ีประสบปัญหาเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที ่ 4.11  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอวงเงินสินเช่ือของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ 

                         บา้นดอนหลวง 

ความต้องการเงินทุนทีใ่ช้ในการด าเนินธุรกจิ  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ซ้ือวตัถุดิบ 12 32.4 

ซ้ือเคร่ืองจกัร 0 0.0 

เงินทุนหมุนเวยีน เช่น จ่ายค่าจา้ง 11 29.8 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 0 0.0 

Missing System 14 37.8 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอวงเงินสินเช่ือของผูผ้ลิต

ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 37 คน มีความตอ้งการวงเงินสินเช่ือ เพื่อใชใ้นการซ้ือวตัถุดิบ ส่วนวตัถุประสงคใ์นการขอ

วงเงินสินเช่ือท่ีมีความส าคญัรองลงไป คือ มีผูผ้ลิต จ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนในการจ่ายค่าจา้ง ในขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบค าถามน้ี จ านวน 14 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้ง

ในการผลิต จึงไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอวงเงินสินเช่ือ 

 

ตารางที ่ 4.12  ขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

ระยะเวลาทีผู้่ผลติต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ระยะเวลา 1- 3 เดือน 10 27.0 

ระยะเวลา 4 – 6 เดือน 0 0.0 

ระยะเวลา 7 – 9 เดือน 1 16.2 

ภายใน 1 ปี 6 16.2 

Missing System 20 54.1 

รวม 37 100.0 
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 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.12 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือตอ้งการเขา้ถึง

แหล่งเงินทุน  โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 10 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน 

มีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน รองลงไป คือ มีผูผ้ลิต จ านวน 6 คน 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16. 2  ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายใน 1 ปี ในขณะเดียวกนั มีผูไ้ม่

ตอบค าถามในขอ้น้ี มีจ  านวน  20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  54.1  ของกลุ่มตวัอยา่ง  เน่ืองจากผูต้อบ

แบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในการผลิต จึงไม่มีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการ

ด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ 

 

ตารางที ่ 4.13  ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต 

                         ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ความต้องการแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด าเนิน

ธุรกจิ  

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เงินทุนส่วนตวั 6 16.2 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินของรัฐ 13 35.1 

เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเอกชน 0 0.0 

เงินกูย้มืเจา้หน้ีนอกระบบ 0 0.0 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 0 0.0 

Missing System  20 54.1 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยผูผ้ลิต จ านวน 13 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

35.1 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน มีความตอ้งการแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินของรัฐบาล 

ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนท่ีมีความส าคญัรองลงไป คือ มีผูผ้ลิตจ านวน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.2  

มีความตอ้งการใชเ้งินทุนส่วนตวัในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบค าถามน้ี จ านวน 20 คน

หรือคิดเป็นร้อยละ 54.1 ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งใน

การผลิต จึงไม่มีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที ่ 4.14  ขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาในการขอกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิต 

                         ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 

ระยะเวลาในการขอกู้ยมืเงินเพือ่ใช้ในการ

ด าเนินธุรกจิ  

จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ระยะสั้น (1 - 6 เดือน) 2 5.4 

ระยะสั้น (7 - 12 เดือน) 5 13.5 

ระยะปานกลาง (1 - 2 ปี) 6 16.2 

ระยะยาว ( 3 ปีข้ึนไป ) 4 10.8 

Missing System 20 54.1 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.14 แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาในการขอกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 6  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

16.2 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน มีความตอ้งการเงินทุนระยะปานกลาง คือ ระยะเวลา 1 – 2 ปี  

ในขณะท่ีรองลงไป คือ ผูผ้ลิตจ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ตอ้งการขอวงเงินกูร้ะยะสั้น คือ 

นานประมาณ 7 - 12 เดือน และมีผูผ้ลิตจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 ตอ้งการขอวงเงินกู้

ระยะยาว คือ 3 ปีข้ึนไป ในขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบค าถามในขอ้น้ี จ  านวน 20 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.1 

ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในการผลิต จึงไม่ตอ้งการ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที ่ 4.15  ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือตอ้งการความ 

                         ช่วยเหลือทางการเงิน                       

หน่วยงานที่ผู้ผลติต้องการความช่วยเหลอื  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 10 27.0 

ธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล 5 13.5 

ธนาคารพาณิชยเ์อกชน 0 0.0 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 1 2.7 

Missing System 21 56.8 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.15 แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้าย

ตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีผูผ้ลิต จ านวน 10  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.0 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน มีความตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินจากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่  ในขณะท่ีแหล่งเงินทุนท่ีมีความส าคญัรองลงไป คือ ผูผ้ลิตจ านวน 5 คน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5  มีความตอ้งการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารพาณิชยข์อง

รัฐบาล  และไม่มีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือเลือกแหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชยเ์อกชนเลย  ในขณะมีผู ้

ไม่ตอบค าถามในขอ้น้ี จ  านวน 21 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูต้อบ

แบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในการผลิต จึงไม่มีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการ

ด าเนินธุรกิจ 
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ตารางที ่4.16  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน และผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการ 

                       ขอความช่วยเหลือทางการเงิน                       

ปัญหาทางด้านการเงินทีผู้่ผลติมีความ

ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

ขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 5 13.5 

ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 4 10.8 

ขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงิน 4 10.8 

สมาชิกไม่ทราบขอ้มูลทางการเงิน 2 5.4 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 0 0.0 

Missing System 22 59.5 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.16  แสดงถึงปัญหาทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน และผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมี

ความตอ้งการขอความช่วยเหลือ มีผูผ้ลิต จ านวน 5  คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 37 คน ไดร้ะบุปัญหาทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน การขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ี

ปัญหาท่ีมีความส าคญัรองลงไปท่ีมีจ านวนผูผ้ลิตตอบปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ มี

ผูผ้ลิตจ านวน 4 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8  เกิดจากปัญหาการไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และ

ปัญหาการขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงิน ในขณะท่ีมีผูไ้ม่ตอบค าถามในขอ้น้ี จ  านวน 22 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 59.5 ของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในการผลิต 

จึงไม่ไดท้ราบถึงปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึน 
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ตารางที ่ 4.17  ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการ 

ความรู้ทางด้านการเงินทีผู้่ผลิตผ้าฝ้ายมีความ

ต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวนความถี่ทีต่อบ 

(คน)  

ร้อยละ 

วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ 6 16.2 

การจดักลุ่มสัมมนาทางวชิาการ 6 16.2 

การศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 5 13.6 

การฝึกเขียนโครงการทางการเงิน 4 10.8 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 2 5.4 

Missing Systems 14 37.8 

รวม 37 100.0 
 

 ขอ้มูลในตารางท่ี 4.17 แสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมี

ความตอ้งการ โดยมีจ านวนผูผ้ลิตท่ีตอบในสัดส่วนท่ีเท่ากนั คือ มีผูผ้ลิตจ านวน 6 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 16.2 ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 37 คน มีความตอ้งการใหมี้การเชิญวทิยากรมาบรรยายให้

ความรู้ทางการเงิน และมีความตอ้งการใหมี้การจดักลุ่มสัมมนาทางวชิาการ ในขณะท่ีความรู้

ทางดา้นการเงินท่ีมีความส าคญัรองลงไป คือ ผูผ้ลิตจ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง มีความตอ้งการความรู้ในการศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูผ้ลิตจ านวน 4 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของกลุ่มตวัอยา่ง มีความตอ้งการความรู้ในการฝึกเขียนโครงการทางการเงิน

และมีผูไ้ม่ตอบค าถามน้ี จ  านวน 14 คน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถาม มีฐานะเป็นเพียงลูกจา้งในการ

ผลิต จึงไม่ไดต้อ้งการความรู้ทางการเงินในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ 

 

 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัแหล่งเงินทุน เพือ่ใช้ในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมือ

บ้านดอนหลวง  

    ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ

ผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 มาท าการวเิคราะห์ถึงหน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ี
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ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความตอ้งการความรู้ทางการเงิน และตอ้งการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุนในการด าเนินธุรกิจ จากขอ้มูลผลการศึกษาในส่วนท่ีสอง เป็นการศึกษาขอ้มูลทางดา้น

การเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง และจาก

ขอ้มูลการศึกษาในตารางท่ี 4.15  พบวา่หน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้น

ดอนหลวง มีความตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินมากท่ีสุด คือ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค  

ท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่และรองลงไป คือสถาบนัการเงินของรัฐบาล โดยในส่วนของสถาบนัการเงิน

ของรัฐบาล  ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกสถาบนัการเงินของรัฐบาลท่ีใหบ้ริการทางการเงินในพื้นท่ีจงัหวดั

ล าพนู คือ ธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย สาขาจงัหวดัล าพนู โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน และเง่ือนไขในการให้

วงเงินสินเช่ือแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือดงัน้ี 

                 (3.1) ข้อมูลเกีย่วกับแหล่งเงินทุนของหน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีน ซ่ึงเป็น

หน่วยงานของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่1 จังหวดัเชียงใหม่  ในสังกดัของกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

              ในการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  เก่ียวกบัสถาบนัการเงิน  
ท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน ผูว้จิยัไดเ้ชิญวทิยากรจากหน่วยงานเงินทุน

หมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ

ทางการเงินของรัฐบาลในสังกดัของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาบรรยาย

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการสนบัสนุนทางการเงินดงัน้ี 

   (3.1.1) วตัถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

     คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ในการจดัตั้งหน่วยงานส าหรับการใหกู้ย้มืเงิน เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือ

ขยายการผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย แก่กลุ่มอาชีพท่ีไดรั้บการฝึกอบรมของ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในดา้น

การตลาดและการผลิต  ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย  ท่ีมี

คณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม มีทะเบียนสมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 10 คน และมีการจดัตั้งมาแลว้    
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ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน กลุ่มอาชีพ หรือองคก์รท่ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อส่งเสริมการประกอบ

อาชีพดา้นอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย รวมทั้งบุคคลผูซ่ึ้งประกอบอาชีพท่ีใหก้าร

สนบัสนุนแก่ผูป้ระกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย (ภาคผนวก ข) เพื่อให้

ผูผ้ลิตมีเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการส่งเสริมอาชีพในการขยายผลิต หรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ผลิต เป็นตน้ 

   (3.1.2) ผู้มีสิทธิขอกู้เงิน   

                 ผูมี้สิทธิขอกูเ้งินสินเช่ือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะตอ้งเป็น

ราษฎร กลุ่มอาชีพ ผูผ้ลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรม และผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

รายยอ่ยท่ีประกอบกิจการอุตสาหกรรม 7 ประเภทดงัน้ี 

    ประเภทท่ี 1 ประเภทอาหาร 

    ประเภทท่ี 2  ประเภทเคร่ืองด่ืม 

    ประเภทท่ี 3  ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย 

    ประเภทท่ี 4  ประเภทของใชแ้ละเคร่ืองประดบัตกแต่ง 

    ประเภทท่ี 5  ประเภทศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก 

    ประเภทท่ี 6  ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่ยาและอาหาร 

    ประเภทท่ี 7  ประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนในการสนบัสนุน 

หรือต่อเน่ืองอุตสาหกรรมทั้ง 6 ประเภท 
   กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เป็นกลุ่มผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากผา้

ฝ้ายทอมือ จดัอยูใ่นกลุ่มประกอบกิจการประเภทท่ี  3  คือ ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย  และยงั

จดัเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีการจดัตั้งข้ึนมาตั้งแต่ปี 2535 ทางกลุ่มมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ของกลุ่ม และมีสมาชิกเขา้มารวมกลุ่มจ านวน  108  คน  จึงเป็นผูผ้ลิตท่ีเขา้ข่ายในการขอรับการ

สนบัสนุนทางการเงินจากหน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีน เพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่อุตสาหกรรมใน

ครอบครัวและหตัถกรรมไทยของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ได ้ 
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(3.1.3) วงเงินทีใ่ห้กู้และอตัราดอกเบีย้ 
            รายละเอียดเก่ียวกบัวงเงินท่ีหน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีนอนุมติัใหกู้้

และอตัราดอกเบ้ีย เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรม

ไทย (ภาคผนวก ข) มีดงัน้ี    
            1. วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี

ก าหนดช าระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหน้ีไม่เกิน 4 เดือน ใชบุ้คคลหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนั

เงินกู ้

             2. วงเงินกูร้ายละเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายใน 4 ปี ระยะเวลาปลอดหน้ีไม่เกิน 4 เดือน ใชบุ้คคล

หรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

 3. วงเงินกูร้ายละเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายใน 6 ปี ระยะเวลาปลอดเงินตน้ไม่เกิน 6 เดือน ใช้

หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

 4. วงเงินกูร้ายละเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี ระยะเวลาปลอดเงินตน้ไม่เกิน 12 เดือน 

ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้

 5. เงินกูใ้นโครงการอุตสาหกรรมสู่ชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี 

รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ใชห้ลกัทรัพย ์หรือใชเ้คร่ืองจกัรและ

บุคคลค ้าประกนัเงินกู ้โดยก าหนดการช าระคืน และระยะเวลาปลอดเงินตน้ ข้ึนอยูก่บัวงเงินกูแ้ละ

หลกัประกนั 

(3.1.4)  หลกัประกนัเงินกู้ 
             จากขอ้มูลค าสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ี 555/2548 

(รายละเอียดภาคผนวก ค) ไดก้ าหนดใหมี้หลกัประกนัค ้าประกนัวงเงินกูข้องเงินทุนหมุนเวยีน เพื่อ

เป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือขยายการผลิตดา้นอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย

ดงัน้ี 
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            (ก) หลกัทรัพยเ์ป็นประกนั ใหใ้ชห้ลกัทรัพยเ์ป็นประกนัอยา่งใด

อยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งรวมกนั ดงัต่อไปน้ี 

              1. ท่ีดิน ซ่ึงมีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนดท่ีดิน หรือนส. 3 ก หรือท่ีดิน

พร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนท่ียนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้า

ประกนั และหลกัประกนัดงักล่าว ตอ้งปลอดจ านองและภาระติดพนัใด ๆ  

                ส าหรับวธีิการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินกู ้จาก

ระเบียบการใหกู้เ้งินทุนหมุนเวยีน กรณีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเป็นโฉนดท่ีดิน หรือหนงัสือ

รับรองการท าประโยชน์ (นส. 3 ก.) โดยโฉนดท่ีดินเป็นประกนัเงินกูใ้นวงเงิน ไม่เกินร้อยละ 80 

ของราคาประเมินท่ีดิน และหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3 ก.) เป็นประกนัวงเงินกูไ้ม่เกิน

ร้อยละ 50 ของราคาประเมินท่ีดิน  

              2. เคร่ืองจกัรท่ีไดจ้ดทะเบียนกบัส านกังานทะเบียนเคร่ืองจกัร

กลางตามพระราชบญัญติัจดทะเบียนเคร่ืองจกัร พ.ศ. 2541 แลว้ ซ่ึงมีมูลค่าเคร่ืองจกัรมากเพียงพอ

และเคล่ือนยา้ยไดย้าก 

              3. หนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 

              4. หลกัประกนัเสริมท่ีคณะกรรมการฯ ยอมรับเป็นหลกัประกนั

ในวงเงินท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด 

        (ข)  กรณีบุคคลค ้าประกนั ใหค้  ้าประกนัเงินทุนหมุนเวยีนไดเ้พียงราย

เดียวเท่านั้น ตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

             1. วงเงินกูไ้ม่เกิน 20,000 บาท ใหใ้ชข้า้ราชการ ลูกจา้งประจ า 

หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 12,000 บาท หรือบุคคลท่ีเช่ือถือไดเ้ป็น

พนกังานบริษทั ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 20,000 บาท ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ค ้าประกนัเงินกู ้  
          2. วงเงินกูเ้กิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาทใหใ้ชข้า้ราชการ 

หรือลูกจา้งประจ า หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 12,000 บาท หรือ

บุคคลท่ีเช่ือถือไดท่ี้เป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ  20,000  บาท ไม่นอ้ยกวา่  

2 คน ค ้าประกนัเงินกู ้ 
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ในกรณีผูกู้ย้มืเงินเป็นกลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้ง เพื่อประกอบอาชีพอุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหตัถกรรมไทย มีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม พร้อมทั้งมีทะเบียน

สมาชิกกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ 10 คน และจดัตั้งมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหลกัฐานประกอบ โดยมี

ผูใ้หก้ารรับรองกลุ่มอาชีพท่ีเป็นอ าเภอ หรือส านกังานเขต หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม

อาชีพนั้น ๆ ใหก้ารรับรองกลุ่มเป็นหนงัสือแลว้ใหก้รรมการ หรือสมาชิกกลุ่มอาชีพในจ านวนไม่

นอ้ยกวา่ 5 คน เป็นผูค้  ้าประกนัวงเงิน 

            3. วงเงินกูเ้กิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใหใ้ช้

ขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ า หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 15,000 

บาท หรือบุคคลเช่ือถือไดท่ี้เป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงมีเงินเดือนไม่ต ่ากวา่เดือนละ 25,000 บาท ไม่

นอ้ยกวา่ 2 คน ค ้าประกนัเงินกู ้

ส าหรับการขอกูย้มืเงินกรณีบุคคลค ้าประกนั มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา

บุคคลค ้าประกนั คือ ก าหนดใหผู้ค้  ้าประกนัเงินกู ้น าเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงรายไดสุ้ทธิของ

เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาแก่ผูมี้อ านาจอนุมติัเงินกู ้ทั้งน้ี รายไดสุ้ทธิของ

ผูค้  ้าประกนั ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (ให้พิจารณายอ้นหลงัทั้ง 3 เดือน) 

 (3.1.5)  เอกสารประกอบการกู้ยมืเงิน 

            ในการติดต่อขอกูย้มืจากเงินทุนหมุนเวยีน เพื่อการส่งเสริมอาชีพ
อุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย  ผูกู้ย้มืเงินจะตอ้งยืน่ค  าขอกูเ้งินทุนหมุนเวยีนและมี

การลงรายละเอียดตามแบบค าขอท่ีก าหนดไว ้(ภาคผนวก ง) พร้อมกบัยืน่เอกสารไดท่ี้ศูนยส่์งเสริม

อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใชใ้นการประกอบค าพิจารณาการขอกูย้มืเงิน 

             

  (3.2)  ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งเงินทุนของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง จังหวดัล าพูน 

ส าหรับผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง  

           ในการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เก่ียวกบัสถาบนัการเงินท่ี

ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการความรู้ทางการเงิน และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 

โดยในส่วนของสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความตอ้งการขอสนบัสนุน

ทางการเงินในล าดบัรองลงไป คือ สถาบนัการเงินของรัฐบาล ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกสถาบนัการเงินท่ี
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ด าเนินธุรกิจในพื้นท่ีท่ีท าการวจิยั คือ ธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง จงัหวดัล าพนู โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกบัแหล่งเงินทุน และเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือ (ธนาคารออมสิน,17 พฤศจิกายน 2553) ดงัน้ี 

   (3.2.1)  สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 

    เป็นสินเช่ือท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการประกอบอาชีพ หรือมี

ธุรกิจขนาดยอ่มเป็นของตวัเอง โดยมีการใหสิ้นเช่ือเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน หรือใชห้มุนเวยีนในการใช้

จ่ายและช าระหน้ีต่าง ๆ 

    (ก) ประเภทของวงเงินและวตัถุประสงคก์ารใหกู้ย้มื 

                                                              1. เป็นผูผ้ลิต หรือเจา้ของกิจการขนาดเล็กท่ีตอ้งการเพิ่ม

รายได ้และมีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

             2. มีสถานท่ีประกอบอาชีพ หรือใหบ้ริการลูกคา้ท่ีแน่นอน 

             3. มีสมุดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสิน 

    (ข) วงเงินสินเช่ือ 

                       ธนาคารใหกู้ย้มืเงินไดต้ามความจ าเป็นและความสามารถใน

การช าระหน้ี ไม่เกินรายละ 100,000 บาท 

    (ค)  อตัราดอกเบ้ีย แบ่งไดด้งัน้ี 

            1.  วงเงินกูไ้ม่เกิน 30,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 

0.50 ต่อเดือน 

            2. วงเงินกูต้ ั้งแต่ 30,000 บาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.75 

ต่อเดือน กรณีไม่มีประวติัผิดนดัช าระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงของการช าระหน้ีตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 13 

เป็นตน้ไป คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 

    (ง)  การช าระคืน 

           ผูกู้ช้  าระคืนเงินกูไ้ม่เกิน 5 ปี หรือระยะเวลาไม่เกิน 60 เดือน 

    (จ) หลกัประกนั แบ่งไดด้งัน้ี 

                                                              1. กรณีบุคคลค ้าประกนั  
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                                                                   - วงเงินกูไ้ม่เกิน 30,000 บาท ผูค้  ้าประกนัเป็น

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีธนาคารใหค้วามเช่ือถือ หรือเป็นผูมี้รายไดป้ระจ าตั้งแต่ 

7,000 บาทข้ึนไปแลว้แต่กรณี จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 คน 

                - วงเงินกูต้ ั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท ผูค้  ้าประกนัเป็น

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย หรือเป็นบุคคลท่ีธนาคารใหค้วามเช่ือถือ หรือเป็นผูมี้รายไดป้ระจ าตั้งแต่ 

7,000 บาทข้ึนไปแลว้แต่กรณี จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 คน หรือเป็นผูมี้รายไดป้ระจ าตั้งแต่ 15,000 บาท 

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 คน ค ้าประกนัเงินกู ้

              2. กรณีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

     -  สมุดเงินฝาก หรือสลากออมสินพิเศษ 

                                                                    - ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หอ้งชุด หรือท่ีดินวา่งเปล่าท่ี

ตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน 

    (ฉ)  ค่าธรรมเนียมบริการ 

                                                              กรณีใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการ

ประเมินราคาหลกัทรัพย ์ตามประกาศของธนาคาร และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการใหสิ้นเช่ือ 

    (ช)  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาการขอกูเ้งิน 

           1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั 

                            2. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 

           3. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสินสาขาท่ียื่นเร่ืองขอกู ้

           4. รูปถ่ายผูกู้ ้และรูปถ่ายสถานประกอบการอยา่งละ 1 รูป 

           5. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าใชห้นงัสือ

รับรองการเป็นพนกังาน หรือเอกสารแสดงรายได ้เช่น ส าเนาใบเงินเดือน 

    (3.2.2)  สินเช่ือเพือ่ธุรกจิ SMEs 

                                                      (ก) ประเภทวงเงิน และวตัถุประสงคข์องวงเงิน 

                                                            สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs  คือ สินเช่ือส าหรับธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม เพื่อสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยผูกู้จ้ะตอ้ง

เป็นผูป้ระกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย และมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้
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เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจ การผลิต การคา้ และบริการ ส าหรับผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

                (ข)  ระยะเวลาการช าระเงินกู ้

                                                              วงเงินเบิกเกินบญัชี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมีการทบทวน

การใชว้งเงินทุกปี และวงเงินกูร้ะยะยาว ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

    (ค)  อตัราดอกเบ้ีย ตามประกาศของธนาคาร 

    (ง)  หลกัประกนัเงินกู ้แบ่งไดด้งัน้ี 

                       1. เงินฝากของธนาคารออมสิน หรือสลากออมสิน 

              2. ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

           3. หนงัสือค ้าประกนัจากบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอ่ม 

           4. หลกัประกนัอ่ืน ตามประกาศของธนาคาร 

    (จ) หลกัฐานท่ีใชใ้นการขอกู ้  

                                                             1. กรณีบุคคลธรรมดา 

                - หนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการขอสินเช่ือ หรือแบบค า

ขอสินเช่ือ 

               - ส าเนาบตัรประชาชน หรือใบแทนบตัรประชาชนของผูกู้ ้

และผูค้  ้าประกนั 

               - ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั 

            2.  กรณีนิติบุคคล 

                -  ส าเนาใบส าคญัแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และ

หนงัสือบริคณห์สนธิ 

                -  ทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้ 

                 - รายงานการประชุมท่ีมีมติใหกู้เ้งิน 

                 - ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชนของผูมี้

อ านาจ ท าการแทนนิติบุคคล  
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  (3.3)  ข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งเงินทุนของธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวดัล าพูน  

           ในการออกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั เก่ียวกบัสถาบนัการเงินท่ี

ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือมีความตอ้งการความรู้ทางการเงิน และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 

โดยในส่วนของสถาบนัการเงินท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความตอ้งการขอสนบัสนุน

ทางการเงินรองลงไป คือ สถาบนัการเงินของรัฐบาล ซ่ึงผูว้จิยัไดค้ดัเลือกสถาบนัการเงินท่ีด าเนิน

ธุรกิจในพื้นท่ีท าการวิจยั คือ ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย) 

จงัหวดัล าพนู โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน และเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือ (ธนาคารพฒันา

วสิากิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย, 24 พฤศจิกายน 2553) ดงัน้ี 

(3.3.1) สินเช่ือ OTOP 

              (ก) ประเภทสินเช่ือ  

                    สินเช่ือ OTOP คือ วงเงินกูแ้บบมีระยะเวลา (term loan) มี

ระยะเวลาในการกูย้มืเงินไม่เกิน 5 ปี โดยผูกู้ย้มืเงินจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินดงัน้ี 

        1. เพื่อพฒันากิจการ หรือท าการปรับปรุงกิจการ หรือ

ปรับปรุงสถานประกอบการ 

                     2. เพื่อพฒันากระบวนการผลิต การพฒันาการตลาด หรือ

ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

                      3. พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภณัฑ ์OTOP 

                       4. เพื่อเป็นเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 

               (ข) เง่ือนไขการขอกู ้ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  ซ่ึงเป็น

ผูป้ระกอบการ OTOP จะตอ้งมีหนงัสือรับรองวา่เป็นผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมการพฒันาชุมชน ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ โดยเคร่ืองหมายการ

ด าเนินธุรกิจ หรือตรารับรองการผลิตภณัฑ ์OTOP จะตอ้งไม่หมดอาย ุปัจจุบนัใชต้รารับรองการ

ผลิตของผลิตภณัฑ ์OTOP ปี 2552 
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             กรณีของผูกู้ข้อสินเช่ือ OTOP จะตอ้งไม่เป็นลูกคา้สินเช่ือเร่งด่วน 

(Fast Track) กบัธนาคาร 

            (ค) วงเงินสินเช่ือต่อราย 

                     วงเงินใหกู้ย้มืเงินต่อราย ตั้งแต่ 50,000 บาท ไม่เกิน 

1,000,000 บาท โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

         1. วงเงินสินเช่ือตั้งแต่ 50,000 บาท และไม่เกิน 500,000 

บาท ส าหรับลูกคา้ OTOP ท่ีไดรั้บการจดัมาตรฐานไม่เกิน 3 ดาว 

                      2. วงเงินสินเช่ือตั้งแต่ 50,000 บาท และไม่เกิน 750,000 

บาท ส าหรับลูกคา้ OTOP ท่ีไดรั้บการจดัมาตรฐาน 4 ดาว 

          3. วงเงินสินเช่ือตั้งแต่ 50,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

ส าหรับลูกคา้ OTOP ท่ีไดรั้บการจดัมาตรฐาน 5 ดาว หรือเป็นกลุ่ม OTOP ท่ีไดรั้บรางวลั (OTOP 

Production Champion : OPC) 

 (ง)  อตัราดอกเบ้ีย 

                     1. อตัราดอกเบ้ียพิเศษ คือ MLR+1% ปัจจุบนัประมาณ 7% 

ต่อปี ส าหรับผูกู้ทุ้กราย 

                     2. อตัราดอกเบ้ีย ไม่ต ่ากวา่ MLR + 2% ส าหรับวงเงินกูท่ี้มี

ผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ เป็นผูค้  ้าประกนัวงเงินกูไ้ขว ้

              (จ)  หลกัประกนั 

                      กรณีบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลค ้าประกนั จะมีคุณสมบติั

ดงัน้ี 

                       1. ขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ สามารถค ้าประกนั

วงเงินกูไ้ดไ้ม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน 

                       2. พนกังานบริษทัเอกชน หรือผูมี้อาชีพอิสระค ้าประกนัได้

ไม่เกิน 1.5 ของเงินเดือน 

                        3. นิติบุคคลค ้าประกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของส่วนของผู ้

ถือหุน้ 
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             กรณีค ้าประกนัไขว ้ ก าหนดใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ตอ้ง

ยืน่กูพ้ร้อมกนัในวงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

OTOP ระดบั 4-5 ดาว หรือเป็นกลุ่ม OTOP ท่ีไดรั้บรางวลั (OPC) 

(3.3.2)  สินเช่ือ SME POWER เพือ่ธุรกจิท่องเที่ยว 

             (ก)  วตัถุประสงคข์องโครงการ 

                      เพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่องเท่ียวท่ีตกต ่าลง ใหมี้สภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ 

(ข) ระยะเวลาโครงการ 

        ส้ินสุดรับค าขอกูว้นัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 หรือจนกวา่จะหมด

วงเงินสินเช่ือ วงเงินรวมของโครงการ 5,000 ลา้นบาท  

(ค)  กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

        ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ท่ีด าเนิน

ธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียวท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกิจและ

ปัญหาในประเทศ 

 (ง)  คุณสมบติัของผูกู้ ้

                    1. ผูป้ระกอบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลท่ีมีบุคคลสัญชาติไทย ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ทั้งท่ีเป็นลูกคา้เดิม และ

ลูกคา้ใหม่ของธนาคาร 

        2. เป็นผูท่ี้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจท่องเท่ียว  เช่น  กลุ่มธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม กลุ่มธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร  กลุ่มธุรกิจ

น าเท่ียว กลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ขนส่งทางบกและทางน ้า ผลิตและจ าหน่ายของท่ีระลึก ธุรกิจสปา 

ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจท่ีสนบัสนุนธุรกิจท่องเท่ียว เช่น การส่งวตัถุดิบ หรืออาหารใหก้บัโรงแรมท่ีพกั 

เป็นตน้ 

            3. มีใบอนุญาตประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ และได้

จดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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  4. ผา่นการรับรองจากสมาคมโรงแรมไทย สมาคม

ภตัตาคารไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว หรือสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย วา่

เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว หรือผูท่ี้ท  าธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว 

  5. ไม่เป็นลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคาร และ/

หรือของสถาบนัการเงินอ่ืน ยกเวน้เป็นหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดท่ี้เกิดข้ึนหลงัจากเหตุการณ์ปิดท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง นบัจากวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2551 เป็นตน้มา 

 (จ)  วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน และอตัราดอกเบ้ีย 

                     เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ โดยธนาคาร

คิดอตัราดอกเบ้ียปีท่ี 1 – 2 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ 3 ต่อปี ปัจจุบนัเท่ากบัร้อยละ 4 ต่อปี 

และตั้งแต่ปีท่ี 3 เป็นตน้ไป คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR หากผูกู้ไ้ม่สามารถผอ่นช าระตามเง่ือนไข

จะถูกยกเลิกการไดรั้บอตัราดอกเบ้ียพิเศษตามโครงการน้ี 

 (ฉ)  วงเงิน และประเภทเงินใหกู้ ้

                      วงเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท แต่ทั้งน้ีรวม

วงเงินสินเช่ือทุกประเภทท่ีมีอยูก่บัธนาคารแลว้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีธนาคารก าหนด 

                (ช)  หลกัประกนั ผูป้ระกอบการสามารถเลือกใชห้ลกัประกนั       

           1. ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง อาคารชุด 

หอ้งชุด เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ การรับสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยข์องท่ีราชพสัดุของกรมธนารักษ ์

           2. บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลค ้าประกนั 

                        3. การค ้าประกนัไขว ้โดยผูข้อสินเช่ือตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป 

ตอ้งยืน่ขอสินเช่ือพร้อมกนั และค ้าประกนัใหก้นัและกนั 

                        4. ใชห้นงัสือค ้าประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) ส าหรับกรณีท่ีไม่สามารถใชห้ลกัประกนัตามแนวทางท่ี 1 -  3 มา

เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินกูไ้ด ้
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สรุป 

 ในการศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง โดยใชว้ธีิการ

ออกแบบสอบถามผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ จ านวน 37 คน พบวา่ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มี

อายอุยูร่ะหวา่ง 51-60 ปี มากท่ีสุด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพหลกั 

คือ รับจา้งทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ การรับจา้งทอผา้ ระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ียต ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน ผูผ้ลิต

ส่วนใหญ่จะเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง โดยสินคา้ท่ีท าการผลิตมีทั้งผา้ทอเป็นผืน 

และสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากผา้ฝ้ายทอมือ ทางดา้นขอ้มูลทางดา้นการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้น

การด าเนินธุรกิจ ปัจจุบนัผูผ้ลิตใชเ้งินทุนส่วนตวัในการด าเนินธุรกิจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแหล่ง

เงินทุน คือ การขาดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู ้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง และการขาดความรู้ในการ

ขอกูย้มืเงิน ผูผ้ลิตมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี ส าหรับการจ่าย

ค่าจา้งแรงงานและค่าวตัถุดิบ โดยแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตตอ้งการมากท่ีสุด คือ สถาบนัการเงินของ

รัฐบาล ส่วนผลการศึกษาเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่ม

ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง หน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งในการใหว้งเงินสินเช่ือ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ซ่ึงสมาชิก

กลุ่มอาชีพสามารถค ้าประกนัวงเงินได ้แหล่งเงินทุนของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง เป็นแหล่งใน

การใหสิ้นเช่ือโครงการธนาคารประชาชน โดยคิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ซ่ึงผูท่ี้มี

รายไดป้ระจ า หรือบุคคลท่ีมีความน่าเช่ือถือค ้าประกนัวงเงินกูไ้ด ้และแหล่งเงินทุนของธนาคาร

พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวดัล าพนู เป็นแหล่งในการให้

สินเช่ือ OTOP ส าหรับผูผ้ลิตสินคา้ หรือผูป้ระกอบการในชุมชนต่าง ๆ โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

7 ต่อปี โดยผูผ้ลิตตอ้งมีหนงัสือรับรองการเป็นผูผ้ลิตหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑม์าประกอบการขอ

วงเงิน 

 




