
บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

  เน้ือหาในบทท่ี 5  ของรายงานวจิยัเร่ืองความตอ้งการการทางเงินและแหล่งเงินทุนในการ
ด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 
จงัหวดัล าพนู เป็นการสรุปผลการศึกษาท่ีไดรั้บจากงานวิจยัในคร้ังน้ี มีการน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บ
จากการวจิยัมาอภิปรายถึงขอ้คน้พบเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคใ์นการวจิยั มีการเช่ือมโยงผลวจิยัท่ี
ไดรั้บเขา้กบักรอบแนวคิดทฤษฎี  การอภิปรายผลการวจิยัเปรียบเทียบกบัการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่น
มาเพื่อใหร้ายงานวจิยัมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน รวมทั้งขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

  รายงานการวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองความตอ้งการการทางเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เกิดจากปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกิจ ท าใหก้ลุ่มผูผ้ลิตไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตและก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืได ้  ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดวตัถุประสงคใ์นการวจิยั เพื่อศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และ
ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ มีการออกแบบสอบถามผูผ้ลิตในพื้นท่ีท าการ
วจิยั  มีการสัมภาษณ์ผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม เพื่อศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
เพื่อศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเงินและวตัถุประสงคใ์น
การขอกูย้มืเงิน รวมทั้งการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุป
ผลการวจิยั โดยใชว้ธีิการบรรยายเชิงพรรณนาและการหาค่าเฉล่ียร้อยละ พร้อมกบัเป็นตวักลางใน
การถ่ายทอดความรู้ทางดา้นแหล่งเงินทุนใหก้บักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 

  ผลการศึกษาในส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง สรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี  

 1. จากการออกแบบสอบถาม ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือในตวัอยา่งการวจิยั จ  านวน 37 คน มีผูผ้ลิต
ผา้ฝ้ายทอมือ เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด โดยผูผ้ลิตมีอายุเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 51 – 60 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด 
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รองลงไป คือ มีผูผ้ลิตมีอายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 41 – 60 ปี ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษา ผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด รองลงไป คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

2. ขอ้มูลทางดา้นอาชีพหลกัของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ คือ มีผูผ้ลิตจ านวน 23 คน ประกอบ
อาชีพรับจา้งทัว่ไป ซ่ึงไดแ้ก่ การเป็นลูกจา้งท าการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ และมีผูผ้ลิตจ านวน 7 คน ท่ี
ประกอบอาชีพคา้ขาย ไดแ้ก่ การเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัรายได้
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือส่วนใหญ่ มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า คือ รายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 5,000 บาท
ต่อเดือน รองลงไปมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 

 3. จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัเก่ียวกบัฐานะการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้น
ดอนหลวง และระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิก มีผูผ้ลิตจ านวน 26 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง 37 คน เป็น
สมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง โดยมีระยะเวลาในการเขา้เป็นสมาชิกนานกวา่ 10 ปี จ  านวน 12 
คน ส าหรับเหตุผลในการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดรายไดจ้ากการประกอบอาชีพ  สมาชิก
ตอ้งการมีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มทอผา้ และการรวมกลุ่มก่อใหอ้ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้ 
และมีผูผ้ลิต จ านวน 11 คน ท่ีไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตอิสระท่ีเขา้มาจ าหน่าย
สินคา้ท่ีบา้นดอนหลวง มีผูผ้ลิตบางคนอยากท างานโดยไม่เขา้กลุ่ม ในขณะท่ีผูผ้ลิตบางคนไม่
สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางกลุ่มจดัข้ึน 

  4. ขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทสินคา้ท่ีท าการผลิต มีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือและทอผา้ผืนมากท่ีสุด 
ส่วนสินคา้ท่ีมีการผลิตมากในล าดบัรองลงไป คือ สินคา้ส าหรับใชต้กแต่งบา้น เส้ือผา้ฝ้ายพื้นเมือง
และเคร่ืองนุ่งห่ม ตลอดจนสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้อ่ืน ๆ ทางดา้นประสบการณ์ในการผลิต มีผูผ้ลิต
ท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตนานกวา่ 20 ปีมากท่ีสุด รองลงไปคือ มีผูผ้ลิตท่ีมีประสบการณ์ในการ
ผลิตมานานกวา่ 11- 15 ปี 

 

  ผลการศึกษาในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความตอ้งการทางดา้นการเงินท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และ
แหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงมีความตอ้งการ สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

 1.  ขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใชแ้หล่ง
เงินทุนหลกัในปัจจุบนัจากเงินทุนส่วนตวั รองลงไปใชแ้หล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของรัฐบาล 
ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว ผูผ้ลิตไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินของเอกชน ส่วนผูผ้ลิตท่ีไม่ตอบค าถาม
น้ี เน่ืองจากเป็นลูกจา้งของผูผ้ลิตรายใหญ่ในกลุ่ม จึงไม่ไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและแหล่งเงินทุน
ในปัจจุบนั ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ผูผ้ลิตขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัวงเงิน  ส่วนปัญหาท่ี
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ส าคญัรองลงไปท่ีมีผูต้อบในจ านวนท่ีเท่ากนั  คือ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง และผูผ้ลิตขาดความรู้ใน
การขอกูย้มืเงิน 

 2.  จากการสอบถามเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอวงเงิน ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือส่วนใหญ่มี
ความตอ้งการขอวงเงินส าหรับการซ้ือวตัถุดิบมากท่ีสุด รองลงไป คือ ผูผ้ลิตมีความตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนในการจ่ายค่าจา้งแรงงาน ทางดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุน ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายในระยะเวลา 1 – 3 เดือน รองลงไป คือ 
ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนภายในระยะเวลา 1 ปี 

 3. ทางดา้นแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 
ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของรัฐมากท่ีสุด รองลงไป คือ ผูผ้ลิต
ตอ้งการใชเ้งินทุนส่วนตวัในการด าเนินธุรกิจ โดยผูท่ี้ตอบค าถามในขอ้น้ี ไม่มีความตอ้งการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินเอกชน หรือเงินกูย้มืจากเจา้หน้ีนอกระบบ ในขณะท่ีผูไ้ม่ตอบเป็น
เพียงลูกจา้งของกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่  ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัระยะเวลาในการกูย้มืเงินเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ ผูผ้ลิตตอ้งการกูย้มืเงินระยะเวลาปานกลางนาน 1 – 2 ปี มากท่ีสุด รองลงไป คือ ผูผ้ลิต
ตอ้งการกูย้มืเงินระยะสั้นนาน 7 – 12 เดือน และตอ้งการกูย้มืเงินระยะยาวนาน 3 ข้ึนไป 

 4. ขอ้มูลดา้นแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีความตอ้งการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ผูผ้ลิตตอ้งการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีน
ของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด รองลงไป คือ ผูผ้ลิตตอ้งการขอ
ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารพาณิชยข์องรัฐบาล  

5.  ส าหรับปัญหาทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน คือ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่การขาดเงินทุนในการด าเนิน
ธุรกิจ ปัญหาส าคญัรองลงไปท่ีมีผูผ้ลิตตอบเท่ากนั คือ การท่ีผูผ้ลิตไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
และการขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงิน ส่วนขอ้มูลความรู้ทางการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการมากท่ีสุด 
คือ การจดัวทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้ทางการเงินและการจดักลุ่มสัมมนาทางวชิาการ รองลงไป 
คือ การไปศึกษาดูงานยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการฝึกเขียนโครงการทางการเงิน 
 

  ผลการศึกษาในส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และเง่ือนไขในการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงจากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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       1.1  หน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางการเงิน คือ หน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกดัของกรมส่งเสริมอาชีพ กระทรวง
อุตสาหกรรม มีการจดัตั้งข้ึนเพื่อใหกู้ย้มืเงิน เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือขยายการผลิต
ของอุตสาหกรรมในครอบครัวและหตัถกรรมไทย โดยผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง จดัเป็น
กลุ่มอาชีพ ประเภทท่ี 3 คือ ประเภทผา้และเคร่ืองแต่งกาย และเป็นกลุ่มอาชีพท่ีมีการจดัตั้งข้ึนมา
ตั้งแต่ปี 2535 ทางกลุ่มมีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของกลุ่ม และมีจ านวนสมาชิกของกลุ่ม
จึงเป็นกลุ่มผูผ้ลิตท่ีเขา้ข่ายในการขอรับการสนบัสนุนทางการเงินได ้

        1.2 วงเงินท่ีใหกู้ ้ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือสามารถกูย้มืเงินไดต้ามความจ าเป็น โดยมีวงเงิน 
ขั้นต ่า คือ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ช าระคืนภายใน 2 ปี ระยะเวลาปลอดหน้ีไม่เกิน 4 เดือน และ
วงเงินรายละเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ช าระคืนภายใน 4 ปี  มีระยะเวลาปลอดหน้ี
ไม่เกิน 4 เดือน และคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 

        1.3 หลกัประกนัเงินกู ้ ใชห้ลกัทรัพย ์หรือบุคคลค ้าประกนัดงัน้ี 

                ท่ีดินมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดท่ีดิน หรือนส. 3 ก หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็น
ของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนท่ีใหค้วามยนิยอม วงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน หรือ               
เคร่ืองจกัรท่ีไดจ้ดทะเบียนกบัส านกังานเคร่ืองจกัรกลางท่ีมีมูลค่าเพียงพอ และเคล่ือนยา้ยไดย้าก 
หรือหนงัสือค ้าประกนัของธนาคาร 

                        กรณีบุคคลค ้าประกนั ใหใ้ชข้า้ราชการ ลูกจา้งประจ า หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
บุคคลท่ีเช่ือถือไดค้  ้าประกนัตามประเภทของวงเงินท่ีก าหนดไว ้ส่วนกลุ่มอาชีพ จะตอ้งมีผูใ้หก้าร
รับรองกลุ่มอาชีพ แลว้ใหก้รรมการกลุ่ม หรือสมาชิกกลุ่มอาชีพไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ค ้าประกนั 

       1.4  ผูข้อกูเ้งินทุนหมุนเวยีน ตอ้งยืน่แบบค าขอกูต้ามระเบียบ และขอ้ก าหนดของศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรม  

 

  2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน  และเง่ือนไขในการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้าย
ทอมือบา้นดอนหลวงของธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง จงัหวดัล าพนู สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

       2.1  สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเช่ือท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตนเอง โดยเป็นผูผ้ลิตท่ีมีสถานประกอบอาชีพท่ี
แน่นอน มีสมุดบญัชีเงินฝากกบัธนาคารออมสิน สามารถกูย้มืเงินไดไ้ม่เกินรายละ 100,000 บาท 
อตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.5 – 0.75 ต่อเดือน โดยมีช าระเวลาในการช าระคืนเงินไม่เกิน 5 ปี  
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หรือ 60 เดือน ผูกู้ย้มืเงินสามารถใหบุ้คคลท่ีมีความน่าเช่ือถือค ้าประกนัวงเงิน หรือใชห้ลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัวงเงิน 

     2.2  สินเช่ือเพื่อธุรกิจ SMEs เป็นสินเช่ือส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส าหรับ
การสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง วตัถุประสงคข์องวงเงิน เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ ประเภทของวงกู ้จดัเป็นวงเงินเบิกเกินบญัชี ใชร้ะยะเวลาไม่
เกิน 1 ปีและมีการทบทวนวงเงินทุกปี โดยมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากของธนาคารออมสิน หรือ
สลากออมสิน หรือหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และผูกู้ย้มืจะตอ้งเสนอ
เอกสารประกอบการขอกูย้มืเงินตามขอ้ก าหนดของธนาคาร           

 

  3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินทุน และเง่ือนไขในการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้าย
บา้นดอนหลวงของธนาคารธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
สาขาจงัหวดัล าพนู สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

       3.1  สินเช่ือ OTOP เป็นวงเงินกูย้มืเพื่อใชใ้นการพฒันากิจการ เพื่อพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ ์และเพื่อเป็นใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนแก่ผูผ้ลิตสินคา้ OTOP 
โดยก าหนดใหมี้ระยะเวลาในการเงินไม่เกิน 5 ปี และผูผ้ลิตจะตอ้งมีหนงัสือรับรองการผลิตจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีวงเงินใหกู้ย้มืจะแตกต่างกนัตามระดบัมาตรฐานของผูผ้ลิตสินคา้ 
OTOP โดยธนาคารจะคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราร้อยละ 7 ต่อปี และมีหลกัประกนัเป็น
ขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลค ้าประกนัตามระเบียบท่ีธนาคารก าหนดไว ้

        3.2 สินเช่ือ SME POWER เพื่อธุรกิจท่องเท่ียว เป็นสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียว และธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองในประเทศ 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกิจ โดยมีระยะเวลาส้ินสุดวงเงินใหกู้ใ้นวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 มีวงเงินใหกู้ย้ืมตั้งแต่วงเงิน 50,000 บาท ถึงวงเงิน 5,000,000 บาท ธนาคารคิดอตัรา
ดอกเบ้ียพิเศษขั้นต ่าในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูเ้ป็นท่ีดิน หรือใชบุ้คคลค ้า
ประกนั หรือการค ้าประกนัไขวร้ะหวา่งผูกู้ ้หรือหนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
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การอภิปรายผลการศึกษา 

  จากวตัถุประสงคข์อ้แรกของการวจิยัท่ีตอ้งการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง แสดงขอ้คน้พบท่ีไดรั้บของงานวจิยัเก่ียวกบั
ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเงิน และความตอ้งการทางการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความ
ตอ้งการดงัน้ี 

 1.  ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 51 - 60 ปีมากท่ีสุด โดยมี
ระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวงท่ีเป็นลูกจา้งท าการผลิต
เป็นส่วนมาก ในขณะท่ีเป็นเจา้ของกิจการเพียง 7 คน จึงท าใหร้ะดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัต ่า  คือ รายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่  5,000 บาทต่อเดือน ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะเขา้เป็น
สมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และมีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกนาน 10 ปีมากท่ีสุด ซ่ึงเหตุผล
ในการเขา้รวมกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เพื่อใหเ้กิดรายไดแ้ละมีอ านาจในการต่อรองกบัลูกคา้ ส่วน
ผูผ้ลิตอิสระซ่ึงไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เน่ืองจากตอ้งการท างานเองโดยไม่เขา้
รวมกลุ่ม ซ่ึงสินคา้ท่ีท าการผลิต ประกอบดว้ยผา้ทอเป็นผืน และการผลิตสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตจาก
ผา้ฝ้ายทอมือ โดยผูผ้ลิตส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการผลิตมานานกวา่ 10 ปี 

 2. ปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินลงทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ในขณะท่ีผู ้
ไม่ใหข้อ้มูล คือ ลูกจา้งท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง จึงไม่ทราบถึงปัญหาและขอ้มูลทาง
การเงินท่ีเกิดข้ึน โดยแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั มาจากเงินทุนส่วนตวั รอง
ลงไป คือ แหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินของรัฐบาล ปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินทุน
ในปัจจุบนั คือ ผูผ้ลิตขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัวงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืเงินสูง และ
ผูผ้ลิตขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน  

 3. วตัถุประสงคใ์นการขอวงเงิน ผูผ้ลิตตอ้งการเงินทุนเพื่อใชใ้นการซ้ือวตัถุดิบและจ่าย
ค่าจา้งแรงงาน ภายในเวลากูย้มืเงินระยะสั้น คือ ไม่เกิน 1 ปี ส่วนปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึน คือ 
ผูผ้ลิตขาดเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ผูผ้ลิตไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการขาดความรู้ใน
การขอกูย้มืเงินจากแหล่งเงินทุน 

 4. แหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั คือ มีท่ีมาหลกัจากเงินทุนส่วนตวั ซ่ึง
ผลการวจิยัน้ี แสดงถึงผูผ้ลิตยงัไม่เขา้ถึงแหล่งเงินทุน และขาดความรู้ทางการเงินในการเขา้ถึงแหล่ง
เงินจากหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการซ้ือวตัถุดิบ และการจ่ายค่าจา้ง
แรงงานในการผลิต  
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5.  แหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการขอสนบัสนุนทางการเงินมากท่ีสุด คือ แหล่งเงินทุน
จากรัฐบาล ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และสถาบนัการเงินของ
รัฐบาลในพื้นท่ีท าการวจิยั ส่วนความรู้ทางการเงินท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการมากท่ีสุด คือ การจดั
วทิยากรมาบรรยายใหค้วามรู้ทางการเงิน 

  

 จากวตัถุประสงคท่ี์สองของการวจิยัท่ีตอ้งการศึกษาถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ไดข้อ้คน้พบเก่ียวกบัแหล่งเงินทุนเพื่อใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงดงัน้ี 

 1. แหล่งเงินทุนส าหรับผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง เป็นแหล่งเงินทุนจากหน่วยงาน

ของรัฐบาล ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ และสถาบนัการเงินในพื้นท่ี 

คือ ธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง และธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย จงัหวดัล าพนู และไม่มีผูผ้ลิตตอ้งการแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชน  

 2.  วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือ เป็นการใหกู้ย้มืเงิน เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในด าเนินธุรกิจ หรือใชใ้นการประกอบอาชีพ หรือขยายการผลิต ดงันั้นการใหค้วาม

สนบัสนุนทางการเงินจากภาครัฐบาล ส าหรับผูผ้ลิตสินคา้ในทอ้งถ่ินท่ีมีความสามารถในการผลิต

สินคา้ประเภทต่าง ๆ และมีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มอาชีพ เช่นกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง จะท าให้

กลุ่มมีอ านาจในการต่อรอง และเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจได ้

 3. วงเงินท่ีใหกู้ย้มืของแหล่งเงินทุน ข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นของผูกู้ ้ความสามารถในการ

ช าระหน้ีคืนของผูกู้ย้มืเงิน รวมทั้งการพิจารณาถึงมูลค่าของหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัวงเงินกู ้

ส าหรับผูกู้ท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยม์าค ้าประกนัวงเงินกู ้อาจใชบุ้คคลค ้าประกนัท่ีมีรายไดแ้น่นอน หรือ

กลุ่มอาชีพค ้าประกนัได ้

 4. อตัราดอกเบ้ียของวงเงินกู ้จะแตกต่างกนัตามจ านวนวงเงินกู ้ระยะเวลาในการช าระหน้ี 

โดยหน่วยงานเงินทุนหมุนเวียน คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี  ส่วนธนาคารออมสิน คิดอตัรา

ดอกเบ้ียโครงการธนาคารประชาชน ในอตัราร้อยละ 0.5 - 0.75 ต่อเดือน ในขณะท่ีธนาคารพฒันา

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย จงัหวดัล าพนู คิดอตัราดอกเบ้ียพิเศษต ่าสุดใน

อตัราร้อยละ 4 ต่อปี ส าหรับลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  ดงันั้นแหล่ง
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เงินทุนจากภาครัฐบาล จึงเป็นแหล่งเงินทุนท่ีคิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราต ่า เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการผลิตแก่ผูผ้ลิตท่ีมีความในการผลิต แต่ขาดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  

 5.  หลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัวงเงินกู ้อาจเป็นท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง หรือ

เคร่ืองจกัร หรือหนงัสือค ้าประกนั หรือเงินฝาก หรือบุคคลค ้าประกนั ตามขอ้ก าหนดของแต่ละ

สถาบนั โดยหน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีนของศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 

เปิดโอกาสใหก้ลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง สามารถค ้าประกนัวงเงินกูย้มืแก่สมาชิกท่ีมี

ความตอ้งการเงินกูไ้ด ้ในขณะท่ีธนาคารออมสิน มีการให้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน 

ส าหรับผูกู้ท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั อาจใชบุ้คคลท่ีมีความเช่ือถือมาค ้าประกนัวงเงินกูไ้ด ้และ

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย มีการใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูผ้ลิต

สินคา้ OTOP ท่ีไดรั้บมาตรฐานในการผลิตสินคา้ โดยก าหนดใหมี้การค ้าประกนัไขวร้ะหวา่งผูกู้ ้

 6. ใหก้ารขอกูย้มืเงินจากแหล่งเงินทุน ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือจะตอ้งน าเสนอหลกัฐานท่ี

เก่ียวขอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงถึงประเภทของธุรกิจท่ีท าการผลิต รายไดท่ี้จะไดรั้บจาก

การผลิต แหล่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต กลุ่มลูกคา้ หลกัประกนัวงเงินกู ้และหลกัฐานทางการเงิน

อ่ืนๆ ตามขอ้ก าหนดในการใหกู้ย้มืของแต่ละแหล่งเงินทุน 

 7.  แหล่งเงินทุน หรือธนาคาร หรือผูใ้หกู้ ้จะพิจารณาถึงวตัถุประสงคใ์นการขอกูย้มืเงิน 

ประเภทของวงเงินท่ีตอ้งการ ความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้ และพิจารณาจากหลกัทรัพยใ์น

การค ้าประกนัวงเงินกู ้พร้อมกบัการคิดอตัราการดอกเบ้ียในการใหกู้ย้มืเงิน 

     

  จากกรอบแนวคิดของการวิจยั ผูว้จิยัเลือกแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัตลาดการเงินท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการระดมเงินออมและการใหกู้ย้มืเงิน โดยก าหนดใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง 
เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการขอกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในตลาดเงิน เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีสถาบนัการเงินท่ีมีอยูใ่นตลาดเงิน  จะพิจารณาถึงเง่ือนไขในการขอกูย้มื
และคุณสมบติัของผูกู้ย้มื ความสามารถในการช าระหน้ีคืน พิจารณาจากหลกัทรัพยค์  ้าประกนั พร้อม
กบัการคิดอตัราดอกเบ้ียในการกูย้มืเงิน โดยผลศึกษาวจิยัแสดงถึงขอ้คน้พบจากการวจิยัดงัน้ี 

  1.  ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง คือ ผูกู้ย้มืเงินท่ีมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ ส าหรับค่าซ้ือวตัถุดิบ การจ่ายค่าจา้งแรงงาน ซ่ึงผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง จะมี
การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจ รายไดท่ี้จะไดรั้บจากการด าเนินธุรกิจ ความสามารถ
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ในการช าระคืนเงินกู ้หลกัทรัพยค์  ้าประกนัในการขอกูย้มืเงิน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบค าขอ
ในการกูย้มืเงิน  

  2.  แหล่งเงินทุนในตลาดเงิน หรือผูใ้หกู้ ้เป็นแหล่งเงินทุนจากภาครัฐบาล หรือธนาคาร
พาณิชยข์องรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสินโดยผูใ้หกู้จ้ะพิจารณาถึงวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ประเภท
ธุรกิจท่ีท าการผลิต ความสามารถในการช าระหน้ีคืน หลกัประกนัในการค ้าประกนัวงเงิน พร้อมกบั
คิดอตัราดอกเบ้ียในการกูย้มืเงิน 

  3.  ตลาดการเงินท่ีมีบทบาทในการใหกู้ย้มืเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง คือ 
หน่วยงาน หรือสถาบนัการเงินของรัฐบาลเป็นหลกั ซ่ึงการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูผ้ลิต
สินคา้ในพื้นท่ีต่าง ๆ จะท าใหผู้ผ้ลิตเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คง
ในการประกอบอาชีพ และท าให้ฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน 

  

 จากผลการทบทวนเอกสารรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่มีผลการวจิยัท่ีเนน้ศึกษาถึง
ปัญหาทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตสินคา้ในชุมชนใดโดยตรง ซ่ึง
ผลงานวจิยัท่ีผา่นมา เป็นการศึกษาถึงรูปแบบและลกัษณะการรวมกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีความช านาญ
ในการผลิต จึงท าใหผู้ว้จิยัมีแนวคิดในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนใน
การด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงท่ีมีปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินธุรกิจ และยงัไม่สามารถเขา้ถึงสถาบนัการเงินของรัฐบาล ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนในการกูย้มื
เงินในตลาดเงินได ้แสดงถึงขอ้คน้พบของผลการวจิยัดงัน้ี 

 1.  ผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัปัญหาและวตัถุประสงคใ์นการวจิยัท่ีตอ้งการศึกษาถึง
ความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจของผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง มีปัญหาขาดแคลนเงินทุนในการ
ด าเนินธุรกิจ และผลการวจิยัไดแ้สดงถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนจากหน่วยงาน
ของรัฐบาล ในการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

 2. กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง ไดรั้บองคค์วามรู้
ทางดา้นการเงิน หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหกู้ย้มืของแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ จึงคาด
ไดว้า่ ผูผ้ลิตในตวัอยา่งวจิยั จะมีการน าความรู้ท่ีไดรั้บจากวจิยัไปในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้
ในการด าเนินธุรกิจ อนัจะก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ มีการพฒันารูปแบบของ
การผลิตใหเ้กิดการขยายตวัมากข้ึน และก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้มัน่คงจากการประกอบอาชีพต่อไป 
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 3. จากผลการวจิยัในคร้ังน้ี ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ทางการเงินและแหล่งเงินทุนส าหรับใชใ้น

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั และยงัใชเ้ป็นตน้แบบส าหรับกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ประเภท

อ่ืนๆ ใหมี้การรวมกลุ่มกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเงินได ้

 

ข้อจ ากดัของการวจิัย 

  ในรายงานการวิจยัน้ี มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัผลการวจิยัดงัน้ี 

   1.  การออกแบบการวิจยั ผูว้จิยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้

บา้นดอนหลวง และผูผ้ลิตอิสระท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง เป็นผูใ้หข้อ้มูล

เก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตมีความตอ้งการ ใชจ้  านวนตวัอยา่งรวม 

37 คน ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลคร้ังต่อไป ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากข้ึน และควรเนน้การเก็บ

ขอ้มูลจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในการด าเนินธุรกิจ 

   2. เน่ืองจากขอ้จ ากดัของระยะเวลาในการวจิยั และขอ้จ ากดัในจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เก็บรวบรวมขอ้มูล ท าใหก้ารน าขอ้มูลไปใชใ้นการอา้งอิงอาจไม่แสดงถึงความตอ้งการทางการเงินท่ี

ผูผ้ลิตทั้งหมดมีความตอ้งการ เน่ืองจากผูผ้ลิตบางคนไม่ไดใ้หข้อ้มูลอยา่งครบถว้นเก่ียวกบัปัญหา

ทางดา้นการเงินท่ีเกิดข้ึน 

    3. แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวงท่ีเป็นแหล่งเงินทุนของรัฐบาลเท่านั้น จึง

ควรมีการศึกษาถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการใหสิ้นเช่ือจากสถาบนัการเงินเอกชน หรือแหล่ง

เงินทุนอ่ืนต่อไป มาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 

   4. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการเก็บขอ้มูลจากการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั แลว้น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาบรรยาย

สรุปผลการศึกษา โดยใชว้ธีิการพรรณนาและค่าเฉล่ียร้อยละ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัอาจไม่เป็น

ตวัแทนท่ีดีของกลุ่มประชากรทั้งหมดได ้อาจท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดมี้ความแตกต่างจากความ

ตอ้งการและปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจริง  

   5. ในการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการทางการเงิน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

การด าเนินธุรกิจ อาจมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งทั้งหมด เน่ืองจากผูต้อบมีทั้งท่ีเป็น
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สมาชิกกลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง และเป็นผูผ้ลิตอิสระ จึงไม่กลา้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

ปัญหาทางการเงินและแหล่งเงินทุนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจากกลวัปัญหาในการผลิต และการ

แข่งขนัระหวา่งผูผ้ลิตท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัได ้

6. ในการจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผา้ฝ้ายทอมือ ผูผ้ลิต

ไดรั้บความรู้ทางการเงิน แต่อาจยงัไม่ตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในขณะน้ีได ้เน่ืองจากยงัมีสินคา้

คงเหลืออยู ่จึงยงัไม่จ  าเป็นขอกูย้มืเงิน เพื่อขยายการลงทุนท าการผลิตในปัจจุบนั 

 7.  ผูผ้ลิตท่ีใชแ้หล่งเงินทุนหลกัมาจากเงินทุนส่วนตวั อาจเป็นผูผ้ลิตท่ียงัไม่มีความตอ้งการ

ขยายการเงิน โดยการขอกูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชย ์แต่มีการเขา้รวมกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดอ านาจใน

การต่อรองกบัหน่วยงานท่ีให้ความสนบัสนุนแก่ผูผ้ลิตในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคตดงัน้ี 

 1. ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้จิยัไดรั้บผลการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการโดยตรงและลูกจา้งรับจา้งท าการผลิต รวมทั้งขอ้มูลจากผูผ้ลิตอิสระ 

ซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม ดงันั้นในการศึกษาต่อไป  จึงควรเนน้ท าการศึกษาจากผูผ้ลิตท่ีมีปัญหาทาง

การเงินและตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนโดยตรง ซ่ึงจะท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ หรือผูผ้ลิตสินคา้ในผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนต่อไป 

 2. แหล่งเงินทุนในการวจิยั เป็นการคดัเลือกจากแหล่งเงินทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงินของ

รัฐบาล  ซ่ึงผูผ้ลิตมีความคุน้เคยและอยูใ่นพื้นท่ีใหบ้ริการทางการเงิน  ดงันั้นในการวจิยัคร้ังต่อไป 

จึงควรน าเสนอทางเลือกจากแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

หรือสถาบนัการเงินของภาคเอกชน เพื่อท าใหผู้ผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีจ าเป็นทางการเงิน เพื่อใหมี้ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจไดม้ากข้ึน 

 3. ในส่วนของหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการใหกู้ย้มืของแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ในการวจิยัคร้ัง

ต่อไป ควรมีการสรุปถึงหลกัเกณฑข์องแหล่งเงินทุนมาเปรียบเทียบกบั เพื่อใหผู้ผ้ลิตเลือกแหล่ง

เงินทุนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
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 4.  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการติดตามความคืบหนา้ในการขอวงเงินของผูผ้ลิตในกลุ่ม

ตวัอยา่งการวจิยั เพื่อใหท้ราบถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีการน าเสนอบริการทางการเงินท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

 

สรุป 

 กลุ่มทอผา้บา้นดอนหลวง มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีระดบัการศึกษาในระดบั

ประถมศึกษา โดยสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นลูกจา้ง ในขณะท่ีเจา้ของกิจการมีเป็นส่วนนอ้ย สินคา้ท่ี

ท าการผลิตไดแ้ก่ ผา้ทอและสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตจากผา้ฝ้ายทอมือ ผูผ้ลิตมีประสบการณ์ในการผลิต

มานานกวา่  10 ปี มีการใชแ้หล่งเงินทุนหลกัจากเงินทุนส่วนตวั  รองลงไปใชแ้หล่งเงินทุนจาก

สถาบนัการเงินของรัฐบาล  ส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ผูผ้ลิตขาดหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนั อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืสูง และผูผ้ลิตขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงิน โดยผูผ้ลิตตอ้งการเงินทุนเพื่อใชใ้นการ

ซ้ือวตัถุดิบและจ่ายค่าจา้งแรงงาน ปัญหาทางการเงินท่ีเกิดข้ึน คือ ผูผ้ลิตขาดเงินทุนในการด าเนิน

ธุรกิจ ผูผ้ลิตไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุน และการขาดความรู้ในการขอกูย้มืเงินจากแหล่งเงินทุน 

แหล่งเงินทุนท่ีผูผ้ลิตตอ้งการขอสนบัสนุนทางการเงินมากท่ีสุด คือ แหล่งเงินทุนจากรัฐบาล ไดแ้ก่ 

หน่วยงานเงินทุนหมุนเวยีน ธนาคารออมสิน และธนาคารพฒันาวสิากิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แห่งประเทศไทยท่ีมีการให้เงินทุนหมุนเวยีนแก่ผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน มีเง่ือนไขในการใหกู้ย้มื

เป็นหลกัทรัพย ์หรือบุคคลท่ีเป็นกลุ่มอาชีพค ้าประกนัเงินกู ้รายงานวจิยัน้ีตอบวตัถุประสงคข์องการ

วจิยัในการศึกษาในการศึกษาถึงความตอ้งการทางการเงิน และแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ

ผูผ้ลิตผา้ฝ้ายบา้นดอนหลวง แต่ขอ้จ ากดัในการวจิยัในคร้ังน้ี เกิดจากการเก็บขอ้มูลบางส่วนมาจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมิใช่เจา้ของกิจการ แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการศึกษามาจากแหล่งเงินทุนจากรัฐบาล  

และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป ควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเจา้ของกิจการใหม้ากข้ึน 

ควรเพิ่มแหล่งเงินทุนในการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน และควรมีการติดตามความคืบหนา้ในการขอวงเงิน

ของกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั  




