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บทสรุปผู้บริหาร
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ส ารวจการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการเงินภาคครัวเรือนเป็นประจาทุก 2 ปี เพื่อประเมินและติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของประชาชน รวมถึงน าผลสารวจมาประกอบการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้ส ารวจ
กลุ่ มตัว อย่า งซึ่งเป็น หัว หน้าครัว เรือ นหรือ ตัว แทนครัว เรือ นอายุ 15 ปีขึ้น ไป จานวน 11,121 ครัว เรือน
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยสารวจการใช้บริการทางการเงิน 11 บริการ ได้แก่ (1) เงินฝาก/ เงินออม
(รวม e-Money) (2) สินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) (3) การโอนเงิน (4) การชาระเงิน (5) บัตรเครดิต (6) ประกันชีวิต
(7) ประกันวินาศภัย (8) กองทุนรวม (9) ตราสารการลงทุนภาครัฐ (10) ตราสารการลงทุนภาคเอกชน และ
(11) การเล่นแชร์
ผลสารวจในปี 2561 พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน1 ในภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
98.7 จากร้อยละ 97.3 ในปี 2559 และสัดส่วนครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 89.8 จาก
ร้อยละ 86.4 ในปี 2559 ขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมีสัดส่วนลดลงเป็นร้อยละ 1.3
จากร้อยละ 2.7 ในปี 2559 ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่ใช้บริการจะพบว่า ครัวเรือนเลือกใช้บริการ
จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมากที่สุด ขณะที่กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอื่น ๆ
โดยเฉพาะผู้ ใ ห้ บ ริ การช าระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้ น นอกจากนี้ ครัว เรือนใช้ บริ ก ารจาก
ผู้ ให้ บ ริ การนอกระบบลดลง ซึ่งสะท้อนให้ เห็ นผลจากการดาเนินนโยบายของภาครัฐ ในการสนับสนุ น ให้
ประชาชนใช้บริการจากผู้ให้บริการในระบบ สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินส่วนใหญ่
เป็นครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่าสุด ครัวเรือนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ครัวเรือนในเขต
เมืองและนอกเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัว
ของช่อ งทางการให้บ ริก ารทางการเงิน ที ่ด ีแ ละหลากหลายขึ ้น นอกจากนี ้ ประเทศไทยมิไ ด้ม ีป ั ญ หา
ความเหลื่อ มล้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยสามารถเข้าถึงบริก าร
ทางการเงินได้ร้อยละ 98.5 และร้อยละ 98.8 ตามลาดับ
บริการทางการเงินที่ครัวเรือนเข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ ชาระเงิน โอนเงิน เงินฝาก และสินเชื่อ ตามลาดับ
โดยมีสัดส่วนการเข้าถึงบริการทั้ง 4 ประเภทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 หากพิจารณาแยกรายบริการ พบว่า ครัวเรือน
สามารถเข้าถึงบริการเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.9 จากร้อยละ 94.2 ในปี 2559 และครัวเรือนใช้บริการ
เงินฝากเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.0 จากร้อยละ 72.5 ในปี 2559 ผู้ให้บริการหลักคือธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงิน เฉพาะกิจ โดยครั ว เรื อนใช้บ ริ การกับธนาคารพาณิช ย์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ส าหรับบริการสิ นเชื่อ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 95.8 จากร้อยละ 94.1 ในปี 2559 โดยมีสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเป็นผู้ ให้บริการหลัก ขณะที่สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้บริการสินเชื่อลดลงอยู่ที่ร้อยละ 35.8 จาก
ร้อยละ 41.5 ในปี 2559 โดยกลุ่มครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในทุกกลุ่มรายได้
โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่า อย่างไรก็ดี ในภาพรวมสัดส่วนหนี้ต่อครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจาก
ครัวเรือนที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่แล้วมียอดคงค้างสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการส่งเสริม e-Payment
ทั้ง PromptPay และ QR code รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
1

ผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการทางการเงิน (Usage) และ ผู้ที่เลือกจะไม่ใช้บริการทางการเงิน (Selfexclusion) โดยรายงานผลสารวจฯ นับจานวนผู้ใช้บริการจากแหล่งต่าง ๆ โดยไม่นับซ้า เช่น หากผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการทั้งจากผู้
ให้บริการในระบบและกึ่งในระบบ จะนับว่าใช้บริการกับผู้ให้บริการในระบบเท่านั้น

2
การเงินเฉพาะกิจ ส่งผลให้ครัวเรือนเข้าถึงบริการโอนเงินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.8 จากร้อยละ 97.1 ในปี 2559
รวมถึงครัวเรือนสามารถเข้าถึง บริการชาระเงินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.3 จากร้อยละ 98.8 ในปี 2559 โดย
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ และผู้ให้บริการ e-Money มีบทบาทมากขึ้นในบริการชาระเงิน และครัวเรือน
บางส่ วนยั งเลื อกช าระเงิน โดยตรงกับ ผู้ ให้ บริการสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) แทน
การชาระผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน
สาหรับช่องทางการใช้บริการทางการเงินพบว่า สาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยังคงเป็นช่องทางหลักในการให้บริการทางการเงิ นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้สาขาธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจสาหรับโอนเงินและชาระเงินลดลง เนื่องจากใช้บริการผ่านกองทุนหมู่บ้าน
และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน รวมถึ ง ช่ อ งทางดิ จิ ทั ล (ระบบโมบายแอปพลิ เ คชั่น และอินเทอร์เน็ ต) เพิ่ มขึ้ น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูง กลุ่ม First Jobber ที่อยู่ในช่วงอายุ 23 ถึง 35 ปี และประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนครัวเรือนที่ประสบปัญหาเรื่องจานวนสาขาไม่เพียงพอหรือระยะทางไกล
จากการใช้บริการสาขาของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.82 จากร้อ ยละ 1.16 ในปี 2559
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการทยอยปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในภาพรวมครัวเรือน
ส่ ว นใหญ่ พอใจกั บช่ องทางบริ การในปั จจุ บั น แต่ บางส่ วนยั งต้ องการช่ องทางเพิ่ มเติ ม โดยเฉพาะช่ องทาง
ร้ านสะดวกซื้อหรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ต สาขาธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และตัวแทนหรือ
เจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่
ในด้านคุณภาพของการให้บริการพบว่า ครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงินมีปัญหาจากการใช้บริการ
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่พึงพอใจในบริการของสถาบันการเงิน (เช่น รอคิวนาน
พนักงานไม่สุภาพ และขายผลิตภัณฑ์พ่วง) ขั้นตอนการใช้บริการยุ่งยาก ระยะทางการเดินทางไปใช้บริการไกล
และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม ขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือเลือกจะไม่ใช้บริการจาก
ผู้ให้บริการหลัก2 ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลัก คือ ฐานะการเงินไม่ดีหรื อรายได้ไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบริการ ไม่กล้าไปติดต่อเพราะกลัวถูกปฏิเสธ และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
เมื่อพิจ ารณาพฤติก รรมการใช้ห นี้ น อกระบบของครัว เรื อนไทย พบว่า ครัว เรือนที่ปัจจุบันใช้ ห นี้
นอกระบบคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยครั วเรือนที่ใช้หนี้นอกระบบส่วนใหญ่ใช้เพื่อซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคที่จาเป็น เนื่องจากได้เงินเร็ว สะดวก และไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก นอกจากนี้ ครัวเรือนที่เคยมี
หนี้นอกระบบและปัจจุบันยังมีอยู่ ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และไม่มีเงินออม โดยสัดส่วน
ครัวเรือนที่ปัจจุบันมีหนี้นอกระบบที่สามารถออมเงินก่อนการใช้จ่ายมีเพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 13
ในกลุ่มที่เคยมีหนี้นอกระบบแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว
ทั้งนี้ หากพิจารณาพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือน พบว่า สัดส่วนครัวเรือนที่มีเงินออมเพิ่มขึ้น
เป็ น ร้ อยละ 72.0 จากร้ อยละ 65.4 ในปี 2559 โดยครัว เรือนส่วนใหญ่ออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือ
เจ็บป่วย ใช้ในยามเกษียณ และใช้บริหารรายรับ -รายจ่ายตามล าดับ โดยฝากเงินกับธนาคารพาณิช ย์ห รื อ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นหลัก ทั้งนี้ ครัวเรือนมีการวางแผนและเริ่มออมเงินเพื่อเกษียณเพิ่มขึ้นเป็นร้ อยละ
67 จากร้ อยละ 44 ในปี 2559 โดยผู้ ที่ส ามารถออมเงินเพื่อยามเกษียณได้ส าเร็จตามเป้าหมายส่ วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์หลักในการออมเงินคือเพื่อใช้ในยามชรา และออมเงินในบัญชีเงินออมที่แยกบัญชีสาหรับใช้จ่าย
ผู้ให้บริการหลักของบริการเงินฝาก สินเชื่อ และโอนเงิน คือ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่ผู้ให้บริการหลักของบริการ
ชาระเงิน คือ ธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการรับชาระเงิน
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ผลสารวจข้างต้นนามาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ ธปท. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนควรร่วมกัน
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงินของประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital banking) ผ่านการให้ความรู้ทางการเงิน
ดิจิทัลและมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยต่ างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ
ในรูปแบบที่สะดวก และผู้บริโภคใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมบทบาทของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น
ตัวแทน (Banking agent) เพื่อเติมเต็มช่องว่างการให้บริการสาหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมใช้งานบนระบบดิจิทัล
2. การจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสนับสนุนการใช้บริการสินเชื่อจากผู้ให้บริการที่มิใช่ ธนาคาร
พาณิชย์ (Non-bank) ซึ่งมีกระบวนการกากับดูแลและการคุ้มครองผู้บริโภคที่รัดกุม แทนการใช้สินเชื่อนอกระบบ
รวมถึงส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการออมก่อนใช้
3. การสนับสนุนการออมเพื่อเกษียณ ให้ประชาชนตระหนักและให้ความสาคัญกับการวางแผนทาง
การเงินและการออมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินเพียงพอสาหรับแต่ละช่วงวัยและ
เพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณ รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการออมเงินให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายทางการออมได้ เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ
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1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชาชนจึงได้กาหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง
ไว้ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 (2547-2551) ระยะที่ 2 (2553-2557) และระยะที่ 3 (2559-2563)
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากโครงการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนซึ่งจัดทาขึ้นเป็นประจาทุก 2 ปี
เพื่อประเมินและติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน รวมถึงนาผลสารวจมาประกอบ
การจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป
การสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนในปี 2561 นี้ จัดทาขึ้นเป็นครั้งที่ 63 โดย ธปท.
ร่วมกับสานักงานสถิตแิ ห่งชาติสารวจการใช้บริการทางการเงิน 11 บริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการในระบบ
และผู้ให้บริการนอกระบบ เพื่อให้สามารถประเมินระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่องทางการใช้บริการ
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงิน
1.2 ขอบเขตการสารวจ
การสารวจครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
จานวน 11,121 ครัวเรือนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามของ ธปท.
เกี่ยวกับความต้องการและการใช้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ แบ่งระดับคาถามเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1: การสารวจภาพรวมการเข้าถึงและการใช้บริการ 11 บริการ ดังนี้
(1) เงินฝาก/ เงินออม (รวม e-Money4)
(2) สินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต)
(3) การโอนเงิน
(4) การชาระเงิน
(5) บัตรเครดิต
(6) ประกันชีวิต

(7) ประกันวินาศภัย
(8) กองทุนรวม
(9) ตราสารการลงทุนภาครัฐ
(10) ตราสารการลงทุนภาคเอกชน
(11) การเล่นแชร์

ส่วนที่ 2: การสารวจเชิงลึกโดยแยกเป็นบริการพื้นฐาน 4 บริการ 5 คือ (1) เงินฝาก/ เงินออม
(2) สินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) (3) การโอนเงิน และ (4) การชาระเงิน โดยจะพิจารณาระดับการเข้าถึงบริการ
จากแหล่งต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงิน ช่องทางการใช้บริการใน
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ครั้งที่ 1 ปี 2546 ธปท. ร่วมกับบริษัท ซี.เอส.เอ็น. แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด จัดทาผลสารวจภายใต้ชื่อ “โครงการศึกษาความต้องการบริการทาง
การเงิน” โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 4,800 ราย
ครั้งที่ 2 ปี 2549 ธปท. จัดทาการสารวจร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 11,162 ราย
ครั้งที่ 3 ปี 2553 ธปท. จัดทาการสารวจร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 11,202 ราย
ครั้งที่ 4 ปี 2556 ธปท. จัดทาการสารวจร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 10,613 ราย
ครั้งที่ 5 ปี 2559 ธปท. จัดทาการสารวจร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 10,866 ราย
4 หมายถึง มูลค่าเงินที่บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ชิพคอมพิวเตอร์ในบัตรพลาสติก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
ซึ่งผู้ใช้บริการได้ชาระเงินล่วงหน้า (Pre-paid) แก่ผู้ให้บริการ และสามารถใช้ชาระค่าสินค้าบริการได้ตามร้านค้าที่รับชาระ
5 ปี 2559 การสารวจเชิงลึกแยกเป็นบริการพื้นฐาน 3 บริการ คือ (1) เงินฝาก/เงินออม (2) สินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) และ (3) การโอนเงินและ
ชาระเงิน
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ปัจจุบันและช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้หนี้นอกระบบ และการวางแผนทางการเงิน
ของครัวเรือนไทย
สาหรับกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงิน ธปท. ได้จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ตามนิยามของธนาคารโลก
(World Bank) ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางกฎหมายและการกากับดูแลโดยทางการ6 ดังนี้
(1) ผู้ให้บริการในระบบ (Formal Sector) หมายถึง สถาบันการเงินที่มีสถานะทางกฎหมาย
ที่ ชั ดเจน (มี การขอใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จตามกฎหมายหรื อมี กฎหมายเฉพาะจั ดตั้ งขึ้ น) และอยู่ ภายใต้
การกากับ/ตรวจสอบโดยกระทรวงการคลังหรือผู้กากับดูแลภาคการเงิน (ธปท. สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัย)
โดยมีหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจ ความมั่นคง และ/ หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย
 ผู้ให้บริการที่รับฝากเงินและให้บริการทางการเงินอื่น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 ผู้ให้บริการสินเชื่อ ได้แก่ บริษัทบัตรเครดิต บริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ และ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกากับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)
 ผู้ให้บริการด้านการชาระเงิน ได้แก่ ผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการ
e-Money
 ผู้ให้บริการด้านการลงทุนและประกันภัย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม
และบริษัทประกันภัย
(2) ผู้ให้บริการกึ่งในระบบ (Semi-formal Sector) หมายถึง สถาบันที่มีสถานะทางกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้การกากั บตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่นที่ นอกเหนือจาก
หน่วยงานกากับดูแลผู้ให้บริการในระบบ ประกอบด้วย บริษัทเช่าซื้อ บริษัทลีสซิ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุม
สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโรงรับจานา
(3) ผู้ใ ห้บริ การนอกระบบ (Informal Sector) หมายถึง ผู้ ให้ บริการทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายภายใต้กฎหมายจัดตั้งเป็นการเฉพาะและไม่มีผู้กากับดูแล ประกอบด้วย
กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรการเงินชุมชน ญาติ นายทุน บุคคลอื่นนอกครัวเรือน และอื่น ๆ (เช่น สวัสดิการบริษัท)
สาหรับกลุ่มผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ได้จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการจาก
ผู้ให้บริการในระบบ (2) ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการกึ่งในระบบ และ (3) ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการนอกระบบ
ทั้งนี้ บทศึกษานี้จะนับจานวนครัวเรือนผู้ใช้บริการทางการเงินจากแหล่งให้บริการต่าง ๆ โดยไม่มีการนับซ้า
กล่าวคือ หากหัวหน้าครัวเรือน ก. ใช้บริการจากทั้งธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการในระบบ และสหกรณ์
ออมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกึ่งในระบบ บทศึกษานี้จะนับว่านาย ก. มีการใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการในระบบเท่านั้น
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ที่มา: Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective และบทความวิชาการ (งานสัมมนาเชิงวิชาการ พ.ศ. 2550)
เรื่อง ความมั่งคั่งและหนี้สินครัวเรือนไทย: การบริหารความเสี่ยงและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
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2. ข้อมูลและวิธีการประมวลผลการสารวจ
2.1 การจาแนกกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ผลการสารวจจาแนกกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 11,121 ราย ดังนี้
(1) ระดับรายได้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยเรียงลาดับรายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือนจากต่าสุด
ไปสูงสุด และกาหนดให้แต่ละกลุ่มรายได้ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่ม จานวนเท่า ๆ กัน คือ
ร้อยละ 20 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนี้
ปี 2561
กลุม่ ที่
1 ระดับตา่ สุด
2
3
4
5 ระดับสูงสุด

รายได้ตา่ สุด
0
8,348
12,812
19,001
30,931

รายได้สงู สุด
8,347
12,811
19,000
30,930
600,000

รายได้เฉลีย่
5,735
10,487
15,737
24,309
56,606

(2) เพศ ได้แก่
ปี 2559
 เพศหญิ
รายรายได้ตา่ สุด
กลุม่ ง ที6,556
่
รายได้สงู สุด
รายได้เฉลีย่
0
8,500
5,742
 เพศชาย
1 ระดับต4,565
า่ สุด ราย
13,140 วของสานั10,727
2
(3) ภูมิภาค ครอบคลุ
ม 5 ภูมิภาค7 8,501
ตามวิธีการสุ่มการกระจายตั
กงานสถิติแห่งชาติ ได้แก่
13,141
19,674
16,137
3
 กรุงเทพมหานคร จานวน 626 ราย
19,675
30,774
24,484
4
 ภาคกลาง จานวน 3,231 ราย
30,775
800,000
58,521
5 ระดับสูงสุด
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2,928 ราย
 ภาคเหนือ จานวน 2,616 ราย
 ภาคใต้ จานวน 1,720 ราย
(4) เขตการปกครอง แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่
 ในเขตเทศบาล 6,781 ราย
 นอกเขตเทศบาล 4,340 ราย
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ใช้หลักเกณฑ์ตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็น 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้แยกกรุงเทพมหานครออกมาจากภาคกลาง เนื่องจากเป็นจังหวัดทีม่ ีประชากรมากที่สดุ
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2.2 คาจากัดความของการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ที่มา: Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access ปี 2008 ของ World Bank

(1) ผู้ที่เข้าถึงบริการทางการเงิน (Access) หมายถึง ผู้ที่ใช้บริการทางการเงิน (Usage) และ
ผู้ทเี่ ลือกจะไม่ใช้บริการทางการเงิน (Self Exclusion)8
(2) ผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน (No Access) หมายถึง ผู้ที่ต้องการใช้บริการแต่ไม่สามารถ
ใช้บริการทางการเงินได้
2.3 วิธีประมวลผลการสารวจ
การสารวจนี้ป ระมวลผลในลักษณะสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics ) โดยโปรแกรม
Tableau ซึ่งผลการสารวจในส่วนแรกกล่าวถึงการเข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวม ตามด้วยการประเมิน
ระดับการเข้าถึงบริ การทางการเงิน พื้นฐาน 4 บริการ ได้แก่ เงินฝาก/ เงินออม สิ นเชื่อ การโอนเงิน และ
การชาระเงิน การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงิน จากธนาคารพาณิชย์
สถาบั น การเงิน เฉพาะกิจ และผู้ ให้ บ ริ การช าระเงินอิเล็ กทรอนิ กส์ ช่องทางการใช้บริการในปัจจุบั น และ
ที่ต้องการเพิ่มเติม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้หนี้นอกระบบ การวางแผนทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
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ไม่ต้องการใช้บริการและไม่มีการใช้บริการ
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3. ผลการสารวจและบทวิเคราะห์
3.1 ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
จากการสอบถามหัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนทั้งสิ้น 11,121 ราย ถึงความต้องการและการใช้
บริการทางการเงิน ทั้ง 11 บริการ พบว่า ในภาพรวมครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้ร้อยละ
98.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร้อยละ 97.3) ซึ่งในสัดส่วนนี้ประกอบด้วยกลุ่มครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงิน
(Usage) ร้อยละ 89.8 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลสารวจปี 2559 (ร้อยละ 86.4) และกลุ่มครัวเรือน
ที่ เ ลื อ กจะไม่ ใ ช้ ห รื อ ไม่ ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารทางการเงิ น (Self Exclusion) ร้ อ ยละ 8.9 ขณะที ่ส ัด ส่ว นของ
ครัวเรือนทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (No access) ลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 2.7) เป็นร้อยละ 1.3
ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีการใช้บริการทางการเงิน พบว่า ธนาคารพาณิช ย์แ ละ
สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ยั งเป็ น ผู้ ให้ บ ริ การหลั ก โดยครั ว เรื อนที่ ใช้ บริ การจากธนาคารพาณิ ช ย์ ไทยและ
ต่างประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 57.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร้อยละ 52.5) และใช้บริการจากสถาบัน การเงิน
เฉพาะกิจร้อยละ 23.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร้อยละ 22.5) (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1: ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (11 บริการ)

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2559 และปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ

สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มี ระดับ
รายได้ต่าสุด และหากพิจ ารณาตามเขตที่อ ยู่อ าศัย พบว่า ครัว เรือ นในเขตเมือ งและนอกเขตเมือ งเข้า ถึง
บริการทางการเงินในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของช่องทางการให้บริการทางการเงิน
ที่ดีและหลากหลายขึ้น รวมถึงครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมีสัดส่วนลดลงในทุกภาคของไทย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2559 อย่ า งไรก็ ต าม ครั ว เรื อ นในภาคใต้ แ ละภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี อั ต รา
การไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ การทางการเงินสู งสุ ด โดยมีสั ดส่ วนอยู่ ที่ร้ อยละ 2.3 และร้อยละ 2.2 ตามล าดั บ
นอกจากนี้ ผลสารวจระบุว่า ครัวเรือนไทยไม่มีปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างเพศ
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โดยเพศชายและเพศหญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 1.5 และร้อยละ
1.2 ตามลาดับ (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2: การเข้าถึงบริการทางการเงิน 11 บริการ แยกตามรายได้ ภูมิภาค เขตการปกครอง และเพศ

เมื่อพิจารณาความหลากหลายในการใช้บริการ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินไม่เกิน
3 ประเภท โดยผู้มีรายได้สู งจะใช้บริ การทางการเงินหลากหลายกว่าผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ บริการทางการเงิ นที่
ครัว เรือนใช้บ ริการสูงสุด 4 อัน ดับ แรก ได้แก่ (1) เงินฝาก (ร้อยละ 80.0) (2) ชาระเงิน (ร้อยละ 67.9)
(3) โอนเงิน (ร้อยละ 44.5) และ (4) สินเชื่อ (ร้อยละ 35.8) (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3: จานวนบริการทางการเงิน และสัดส่วนการใช้บริการทางการเงินของครัวเรือน
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3.2 การเข้าถึงบริการพื้นฐาน 4 บริการ
3.2.1 บริการด้านเงินฝาก
ภาพรวมการเข้าถึงบริการ
ในปี 2561 ครัวเรือนสามารถเข้าถึงและใช้บริการเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 โดย
เข้าถึงบริการเงินฝากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 96.9 ในปี 2561 และใช้บริการเงินฝาก
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 80.0 ในปี 2561 ผู้ให้บริการหลักคือ ธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ
54.3) และสถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จ (ร้ อยละ 22.3) ทั้ งนี้ ครั วเรื อนใช้ บริ การกั บธนาคารพาณิ ชย์ เพิ่ ม ขึ้ น
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ 46.0) ขณะที่ครัวเรือนใช้บริการเงินฝากกับสถาบันการเงินกึ่งในระบบ
และนอกระบบลดลง นอกจากนี้ ครัวเรือนที่เลื อกไม่ใช้ บริ การเงินฝากและครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงบริการเงิ นฝาก
มีสัดส่วนลดลงเป็นร้อยละ 16.9 และ ร้อยละ 3.1 ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
ภาพที่ 4: ภาพรวมการเข้าถึงบริการด้านเงินฝาก

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2559 และปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ

สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเงินฝาก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่าที่สุด
และครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ อย่างไรก็ดี สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
เงินฝากลดลงในทุกกลุ่มรายได้และทุกภูมิภาค อีกทั้ง ครัวเรือนในเขตเมืองและนอกเขตเมืองเข้าถึงบริการ
เงินฝากได้ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เช่นเดียวกับ การเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างเพศชายและเพศหญิง
ที่ไม่พบความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง โดยสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเงินฝากอยู่ที่
ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.1 ตามลาดับ (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 5: การเข้าถึงบริการด้านเงินฝากแยกตามรายได้ ภูมิภาค เขตการปกครอง และเพศ

ปัญหาจากการใช้บริการเงินฝาก
เมื่อพิจารณาครัวเรื อนที่ใช้บริการเงินฝากพบว่า สัด ส่ว นครัว เรือ นที่มีปัญ หาในการใช้
บริการเงินฝากต่อครัวเรือนที่ใช้บริการเงินฝากทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 5.6)
แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่พึงพอใจในการใช้บริการเงินฝากมากขึ้น ทั้งนี้ ครัวเรือนที่ประสบปัญหาจาก
การใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากระยะทางไปใช้บริการไกลหรือจานวนสาขาน้อย (ร้อยละ
41.8) การบริการไม่เหมาะสม เช่น รอคิวนาน พนักงานไม่สุภาพ (ร้อยละ 34.5) และผู้ให้บริการให้ข้ อมูล
ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 12.5) ขณะที่ครัวเรื อนที่ ใช้ บริ การกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสบปัญหาการบริ ก าร
ไม่เหมาะสมเป็นลาดับแรก (ร้อยละ 40.9) ตามด้วยระยะทางในการไปใช้บริการไกลหรือสาขามีน้อย (ร้อยละ
34.2) และผู้ให้บริการให้ข้อมูลไม่เพียงพอ (ร้อยละ 7.4) ตามลาดับ
ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการเงินฝาก
ผลสารวจครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการเงินฝาก ทั้งครัวเรือนที่เลือกจะไม่ใช้บริการและครัวเรือน
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พบว่าครัวเรือนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการเงินฝากส่วนใหญ่มีฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ ขณะที่ครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้ บริการ
มีสาเหตุหลักมาจากฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 43.2 / สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจร้อยละ 48.5) และไม่จาเป็นต้องใช้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 40.7 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ร้อยละ 32.2) (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 6: ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการเงินฝาก

3.2.2 บริการด้านสินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต)
ภาพรวมการเข้าถึงบริการ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) ร้อยละ 95.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2559 (ร้อยละ 94.1) แต่สัดส่วนการใช้สินเชื่อลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 35.8 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ร้อยละ
41.5) เนื่องจากครัวเรือนที่เลือกจะไม่ใช้บริการด้านสินเชื่อมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร้อยละ 52.6) มาอยู่ที่
ร้อยละ 60.0 ทั้งนี้ การที่ครัวเรือนใช้สินเชื่อลดลงแต่สัดส่วนหนี้ครัวเรือ นของไทยในภาพรวมยังอยู่ในระดับสูง
ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากครัวเรือนที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่แล้วมียอดคงค้างสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น ครัวเรือนทีใ่ ช้บริการ
สินเชื่อส่วนใหญ่ใช้บริการกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้ อยละ 12.6) ธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 7.6) และ
กองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละ 6.4) และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า ครัวเรือนใช้บริการสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินในระบบและกึ่ง ในระบบลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 21.9 และ ร้อ ยละ 12.3 ตามลาดับ ขณะที่ก ารใช้
สินเชื่อนอกระบบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (จากร้อยละ 1.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 1.6) (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7: ภาพรวมการเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อ

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2556 และปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ

ครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อมีสัดส่วนลดลงจากปี 2559 โดยครัวเรือนที่มีรายได้
ปานกลางถึงสูง ครัวเรือนในเขตเมือง และครัวเรือนในกรุงเทพมหานครจะมีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่
กลุ่มครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่า
นอกจากนี้ ไม่พบความเหลื่อมล้าระหว่างเพศในการเข้าถึงบริการสินเชื่อ โดยสัดส่วนเพศชายและเพศหญิง
ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 4.5 ตามลาดับ (ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 8: การเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อแยกตามรายได้ ภูมิภาค เขตการปกครอง และเพศ

ปัญหาจากการใช้บริการสินเชื่อ
สั ด ส่ ว นของครั ว เรื อ นที่ มี ปั ญ หาการใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ต่ อ ครั ว เรื อ นที่ ใ ช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 3.7 ซึ่งต่ากว่าผลสารวจปี 2559 (ร้อยละ 5.5) แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่พึงพอใจ
การใช้บริการสินเชื่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่ใช้บริการสินเชื่อและมีปัญหาในการใช้
บริ การจากธนาคารพาณิช ย์ และสถาบั น การเงินเฉพาะกิจพบว่า ครัว เรือนที่ใช้บริการสิ นเชื่อ กับธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่มีปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนการขอสินเชื่อมีความยุ่งยาก (ร้อยละ 28.6) สาขามีน้อย
หรือตั้งอยู่ห่ างไกล (ร้อ ยละ 27.1) และอัต ราดอกเบี้ย หรือ ค่า ธรรมเนีย มสูง เกิน ไป(ร้อยละ 25.7) ขณะที่
ครั ว เรื อนที่ใช้ บ ริ การสิ น เชื่อ จากสถาบั น การเงินเฉพาะกิจ มีปัญหาจากความไม่พึงพอใจการให้ บริการ เช่น
รอคิวนาน พนักงานไม่สุภาพ (ร้อยละ 30.2) อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมสูงเกินไป (ร้อยละ 23.8) และสาขา
มีน้อยหรือตั้งอยู่ห่างไกล (ร้อยละ 23.8)
ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการสินเชื่อ
สาเหตุที่ค รัว เรือ นส่ว นใหญ่ไ ม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อ จากทั้งธนาคารพาณิชย์และ
สถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ คือ ฐานะการเงิ น ไม่ดี ห รื อ รายได้ ไ ม่ เ พีย งพอ (ธนาคารพาณิช ย์ ร้ อยละ 41.4 /
สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 39.4) ไม่กล้าไปติดต่อกับผู้ให้บริการโดยคิดว่าจะถูกปฏิเสธ (ธนาคารพาณิชย์
ร้ อ ยละ 18.8 / สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ร้ อ ยละ 20.4) และไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจในผลิต ภัณ ฑ์
(ธนาคารพาณิ ชย์ ร้ อยละ 14.3 / สถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จร้ อยละ 10.2) ขณะที่ ครั วเรื อนที่ เ ลื อ กจะไม่ ใ ช้
บริ ก ารสิ น เชื่ อ จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั นการเงิ นเฉพาะกิ จ ส่ ว นใหญ่ มีส าเหตุ ม าจากไม่ จาเป็นต้อง
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ใช้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 66.3 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 67.6) ฐานะทางการเงินไม่ ดีหรือ
รายได้ไม่ เพียงพอ (ธนาคารพาณิชย์ร้ อยละ 13.7 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 11.6) และไม่มีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 8.6 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 9.8) (ภาพที่ 9)
ภาพที่ 9: ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการสินเชื่อ

3.2.3 บริการด้านโอนเงิน
ภาพรวมการเข้าถึงบริการ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการโอนเงินร้อยละ 97.8 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 (ร้อยละ
97.1) โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้บริการโอนเงินร้อยละ 44.5 และครัวเรือนที่เลือกจะไม่ใช้บริการร้อยละ 53.3
ซึ่ ง หากพิ จ ารณาเฉพาะครั ว เรื อ นที่ ใ ช้ บ ริ ก ารพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในระบบ ได้ แ ก่
ธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 36.9) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้อยละ 5.8) ซึง่ อาจเป็นผลจากนโยบายส่งเสริม
การใช้ Promptpay และการลดค่ า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น
เฉพาะกิจ ทั้งนี้ หากพิจารณาครัวเรือนที่ เลือกไม่ใช้บริการโอนเงินมีสัดส่วนลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 56.6)
เป็นร้อยละ 53.3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนมีความต้องการใช้บริการโอนเงินเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 10)
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ภาพที่ 10: ภาพรวมการเข้าถึงบริการด้านโอนเงิน

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2556 และปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ

สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการโอนเงิน มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ซึ่งลดลงจาก
ผลสารวจปี 2559 (ร้อยละ 2.9) ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีรายได้ต่า และครัวเรือนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัด ส่ว นการเข้า ไม่ถึง บริก ารโอนเงิน สูง สุด นอกจากนี้ ผลสารวจระบุว่า ครัว เรือ นในเขตเมือ งและนอก
เขตเมืองไม่มีความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง เช่นเดียวกับ ความเหลื่อมล้าระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดย
สัดส่วนของเพศชายและหญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการอยู่ที่ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 2.4 ตามลาดับ (ภาพที่ 11)
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ภาพที่ 11: การเข้าถึงบริการโอนเงินแยกตามรายได้ ภูมิภาค เขตการปกครอง และเพศ

ปัญหาจากการใช้บริการโอนเงิน
ครั ว เรื อนมีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น โดยสั ดส่ วนของครัว เรื อนที่มีปัญหา
การใช้บริการต่อครัวเรือนที่ใช้บริการโอนเงินทั้งหมดลดลงจากร้อยละ 5.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.6 ในปี
2559 อย่างไรก็ดี ครัวเรือนที่ประสบปัญหาการใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความไม่พึงพอใจในบริการ เช่น รอคิวนาน และพนักงานไม่สุภาพ (ธนาคารพาณิชย์
ร้อยละ 41.0 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 42.9) ปัญหาระยะทางในการเดินทางไปใช้บริการหรือสาขา
มีน้อย (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 30.6 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 23.8) และค่าธรรมเนียมสูง (ธนาคาร
พาณิชย์ร้อยละ 14.9 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 16.7)
ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการโอนเงิน
ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการโอนเงินมีสาเหตุมาจากฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้
ไม่เพียงพอ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 35.8 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 40.8) ระยะทางไกลทาให้ไม่สะดวก
ในการเดินทางไปใช้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 21.6 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 16.9) และไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์การโอนเงิน (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 19.5 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 13.8)
ขณะที่ ผ ลส ารวจปั ญ หาของครั ว เรื อ นที่ เ ลื อ กจะไม่ ใ ช้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ระบุ ว่ า มี ส าเหตุ ส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ไม่จาเป็นต้องใช้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 77.6 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 77.3) (ภาพที่ 12)
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ภาพที่ 12: ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการโอนเงิน

3.2.4 บริการด้านชาระเงิน
ภาพรวมการเข้าถึงบริการ
ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการชาระเงินร้อยละ 99.3 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2559 (ร้อยละ
98.8) โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้บริการชาระเงิน ร้อยละ 67.9 และครัวเรือนที่เลือกจะไม่ใช้บริการร้อยละ
31.4 ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะครัว เรื อนที่ใช้บริการพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการจากผู้ให้บริการในระบบ อาทิ
ธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 24.6) ผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์
(ร้ อยละ 20.99) สถาบั น การเงิน เฉพาะกิจ (ร้อยละ 13.5) ทั้งนี้ แม้ธ นาคารพาณิช ย์และสถาบันการเงิ น
เฉพาะกิจยังเป็นผู้ให้บริการหลักแต่ครัวเรือนใช้บริการผ่านผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคาน์เตอร์
เซอร์วิส ไปรษณีย์ และผู้ให้บริการ E-money) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.99 จากปี 2559 (ร้อยละ 18.73) ซึ่งเป็นผล
จากนโยบายส่งเสริมการใช้ Promptpay และ QR code นอกจากนี้ พบว่าครัวเรือนบางส่วนยังเลือกชาระเงิน
โดยตรงกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) แทนการชาระผ่านผู้ให้บริการทาง
การเงิน (ภาพที่ 13)
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ภาพที่ 13: ภาพรวมการเข้าถึงบริการด้านชาระเงิน

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2556 และปี 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ

สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการชาระเงิน มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ซึ่งน้อยกว่า
ผลสารวจปี 2559 (ร้อยละ 1.2) โดยภาคใต้มีสัดส่วนครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงบริการชาระเงินสูงที่สุด นอกจากนี้
ไม่พบความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงบริการชาระเงินระหว่างครัวเรือนในแต่ละกลุ่มรายได้ ครัวเรือนในและนอก
เขตเมือง และระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
อยู่ที่ร้อยละ 0.5 และร้อยละ 0.8 ตามลาดับ (ภาพที่ 14)
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ภาพที่ 14: การเข้าถึงบริการชาระเงินแยกตามรายได้ ภูมิภาค เขตการปกครอง และเพศ

ปัญหาจากการใช้บริการชาระเงิน
ครัวเรือนพึงพอใจในการใช้บริการชาระเงิน มากขึ้น โดยสัดส่วนของครัวเรือนที่มีปัญหา
การใช้บริการชาระเงินต่อครัวเรือนที่ใช้บริการชาระเงิน ทั้งหมดลดลงจากร้อยละ 4.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ
3.5 ในปี 2561 สาหรับ ครัว เรือนที่ป ระสบปัญหาจากการใช้บริการกับธนาคารพาณิช ย์ ส่วนใหญ่มีปัญหา
ไม่พึงพอใจในบริการ เช่น รอคิวนาน และพนักงานไม่สุภาพ (ร้อยละ 40.8) ปัญหาระยะทางในการเดินทางไป
ใช้บริการหรือจานวนสาขามีน้ อย (ร้อยละ 26.8) และค่าธรรมเนียมสู ง (ร้อยละ 20.4) ขณะที่ครัวเรือนที่
ใช้บริการกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสบปัญหาระยะทางในการเดินทางไปใช้บริการหรือจานวนสาขา
มีน้อยเป็นลาดับแรก (ร้อยละ 31.2) ตามด้วยไม่พึงพอใจในบริการ (ร้อยละ 29.7) และค่าธรรมเนียมสูง (ร้อยละ
17.2) ทั้งนี้ ครัวเรือนที่ใช้บริการชาระเงินผ่านผู้รับชาระ (เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์) ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาค่าธรรมเนียมสูง (ร้อยละ 43.7) ไม่สะดวกไปใช้บริการเนื่องจากสาขามีน้อยหรืออยู่ไกล (ร้อยละ 21.5)
และไม่พึงพอใจการให้บริการ เช่น รอคิวนาน และพนักงานไม่สุภาพ (ร้อยละ 16.3)
ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการชาระเงิน
เมื่อพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการชาระเงินจากธนาคารพาณิชย์และผู้ให้บริการ
รับชาระเงินซึ่งเป็นผู้ให้บริการหลัก พบว่า ครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากธนาคารพาณิชย์ มีสาเหตุ
จากไม่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 29.2) ฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 25.0)
และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ (ร้อยละ 25.0) สาหรับครัวเรือนที่เข้าไม่ถึง ผู้ให้บริการรับชาระเงิน
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ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 32.4) และค่าธรรมเนียมสูง (ร้อยละ 20.6)
ขณะที่ผลสารวจปัญหาของครัวเรื อนที่เลือกไม่ใช้บริการชาระเงิน ระบุว่า มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากไม่จาเป็น
ต้องใช้บริการกับ สถาบัน การเงิน (ธนาคารพาณิช ย์ร้อยละ 73.3 / ผู้ให้บริการรับชาระเงินร้อยละ 73.7)
(ภาพที่ 15)
ภาพที่ 15: ปัญหาการเข้าถึงและการเลือกไม่ใช้บริการชาระเงิน

3.3 ช่องทางการใช้บริการทางการเงิน
แม้ว่าสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงเป็นช่องทางหลักในการให้บริการ
ทางการเงินพื้นฐาน แต่สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้บริการผ่านช่องทางสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจสาหรับธุรกรรมสินเชื่อ โอนเงิน และชาระเงินลดลง เนื่องจากใช้บริการสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน/
กลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงินชุมชน และใช้บริการโอนเงินและชาระเงิน ผ่านช่องทางดิจิทัล (ระบบโมบาย
แอปพลิเคชัน และอินเทอร์เน็ต) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มรายได้สูง กลุ่ม First Jobber ที่อยู่ในช่วงอายุ 23 ถึง
35 ปี และประชาชนในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง อย่างไรก็ตาม มีครัวเรือนบางส่วนที่ประสบปัญหา
จากการใช้บริการสาขาของธนาคารพาณิชย์เนื่องจากจานวนสาขาไม่เพียงพอหรือระยะทางไกล คิดเป็นร้อยละ
1.82 ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น จากร้อ ยละ 1.16 ในปี 2559 ส่ว นหนึ่ง อาจเป็น ผลจากการทยอยปิด สาขาของธนาคาร
พาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในภาพรวมครัวเรือนส่วนใหญ่พอใจกับ ช่องทางบริการในปัจจุบัน มีครัวเรือน
เพีย งบางส่ว นยังต้องการช่องทางเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อหรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และตัวแทนของบริษัทมาให้บริการ สรุปรายละเอียดผลสารวจ
ช่องทางการให้บริการเงินฝาก สินเชื่อ โอนเงิน และชาระเงิน ดังนี้
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3.3.1 ช่องทางการใช้บริการเงินฝาก
ช่องทางการใช้บริการในปัจจุบัน
จากการสอบถามผู้ใช้บริการเงินฝากทั้งสิ้น 8,913 ราย9 พบว่า ช่องทางการใช้บริการเงินฝาก
3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รวมถึงสาขาในห้างสรรพสินค้า)
ร้อยละ 87.2 (2) กองทุนหมู่บ้าน/ กลุ่มออมทรัพย์/ องค์กรการเงินชุมชน ร้อยละ 6.1 และ (3) ตู้เอทีเอ็ม/
ตู้ฝาก-โอนเงินอัตโนมัติ ร้อยละ 2.6 ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจในปี 2559 (ภาพที่ 16)
ภาพที่ 16: ช่องทางการใช้บริการเงินฝากในปัจจุบัน

ช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาช่องทางการฝากเงินที่ครัวเรือนต้องการเพิ่มเติม พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่
(ร้อยละ 79.9) ไม่ต้องการช่องทางบริ การเพิ่มเติม บางส่วนต้อ งการให้มีส าขาธนาคารพาณิช ย์แ ละสถาบัน
การเงิน เฉพาะกิจ (ร้อยละ 5.1) ตู้เอทีเอ็ม/ ตู้ฝาก-โอนเงินอัตโนมัติ (ร้อยละ 3.5) และร้านสะดวกซื้อหรือ
ซุป เปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 2.9) เพิ่มขึ้น ตามลาดับ (ภาพที่ 17) นอกจากนี้ หากพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย
พบว่าครัวเรือนในเขตเมืองต้องการสาขาธนาคารเพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางรับฝากเงินมากที่สุด ขณะที่ครัวเรือน
นอกเขตเมืองต้องการใช้บริการจากรถ/เรือเคลื่อนที่หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการตามชุมชนมากที่สุด

9

ผู้ใช้บริการ 1 ราย สามารถเลือกช่องทางที่ใช้บริการได้ 1 ช่องทาง
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ภาพที่ 17: ช่องทางการใช้บริการเงินฝากที่ครัวเรือนต้องการเพิ่มเติม

3.3.2 ช่องทางการใช้บริการสินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต)
ช่องทางการใช้บริการในปัจจุบัน
จากการสอบถามผู ้ใ ช้บ ริก ารสิน เชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต) ทั้ง สิ ้น 3,975 ราย 10 พบว่า
ช่องทางที่ครัวเรือนใช้บริการสินเชื่อ 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(รวมถึงสาขาในห้างสรรพสินค้า) (ร้อยละ 59.3) (2) กองทุนหมู่บ้าน/ กลุ่มออมทรัพย์/ องค์กรการเงินชุมชน
(ร้อยละ 21.6) และ (3) สหกรณ์ออมทรัพย์/ ชุมนุมสหกรณ์ / เครดิตยูเนี่ยน (ร้อยละ 6.2) (ภาพที่ 18) โดย
ครัวเรือนใช้บริการสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์/องค์ก รการเงินชุมชนเพิ่มมากขึ้นและใช้บริการ
ผ่านสาขาลดลง ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะช่องทางสาขาธนาคาร โดยแยกเป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์และ
สาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พบว่า ครัวเรือนใช้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางสาขาของธนาคารพาณิชย์
สูงกว่าสาขาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเล็กน้อย โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 30.8 และร้อยละ 28.4 ตามลาดับ

10

ผู้ใช้บริการ 1 ราย สามารถเลือกช่องทางที่ใช้บริการได้ 1 ช่องทาง
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ภาพที่ 18: ช่องทางการใช้บริการสินเชื่อในปัจจุบัน

ช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติม
ผลสารวจระบุว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.5) ไม่ต้องการช่องทางใช้บริการสินเชื่อเพิ่มเติม
และบางส่วนต้องการใช้บริการสินเชื่อผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รวมถึงสาขาใน
ห้างสรรพสินค้า) (ร้อยละ 4.0) ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์ มาร์เก็ต (ร้อยละ 3.0) และตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่
ของบริษัทตัวแทนซึ่งมาให้บริการตามบ้านหรือที่ทางาน (ร้อยละ 2.5) นอกจากนี้ ผลสารวจระบุว่า ครัวเรือน
ในเขตเมืองต้องการร้านสะดวกซื้อหรื อซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นช่องทางการใช้บริการสินเชื่อมากที่สุด ในขณะที่
ครัวเรือนนอกเขตเมืองต้องการให้มีตัวแทน/เจ้าหน้าที่หรือรถ/เรือมาให้บริการสินเชื่อที่ชุมชนมากที่สุด (ภาพที่ 19)
ภาพที่ 19: ช่องทางการใช้บริการสินเชื่อที่ครัวเรือนต้องการเพิ่มเติม
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3.3.3 ช่องทางการใช้บริการโอนเงิน
จากการสอบถามผู้ใช้บริการโอนเงินทั้งสิ้น 4,936 ราย11 พบว่า ช่องทางการใช้บริการโอนเงิน
ที่ครัวเรือนใช้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(รวมถึงสาขาในห้ างสรรพสินค้า) (ร้อยละ 78.3) (2) ตู้เอทีเอ็ม/ตู้ฝาก-โอนเงินอัตโนมัติ (ร้อยละ 11.0) และ
(3) การใช้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ นตด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ห รือ ผ่ า นโมบายแอปพลิ เ คชั่ น (ร้ อ ยละ 2.6) ซึ่ ง ทั้ ง
3 ช่องทางยังเป็นช่องทางหลักที่ครัวเรือนใช้บริการโอนเงินเช่นเดียวกับปี 2559 แต่ครัวเรือนเลือกใช้บริการ
ผ่ า นช่ อ งทางโมบายแอปพลิ เ คชั่ น และอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การใช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ
Promptpay ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.05 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 1.6 ในปี 2561 ขณะที่ครัวเรือนใช้บริการผ่าน
สาขาลดลง (ภาพที่ 20)
ภาพที่ 20: ช่องทางการใช้บริการโอนเงินในปัจจุบัน

ช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติม
ครั วเรื อนส่ วนใหญ่ ไม่ต้ องการช่ องทางโอนเงิ นเพิ่ มเติ ม (ร้อยละ 81.1) อย่างไรก็ ตาม
ครัวเรือนบางส่วนต้องการให้มีส าขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้อยละ 3.9) ตู้เอทีเอ็ม/
ตู้ฝาก-โอนเงินอัตโนมัติ (ร้อยละ 3.8) และร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 3.3) (ภาพที่ 21) ทั้งนี้
หากพิจารณาความต้องการของครัวเรือน โดยจาแนกจากเขตที่อยู่อาศัยจะพบว่า ครัวเรือนในเขตเมืองต้องการ
ให้มีการให้บริการผ่านร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มเติมมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากครัวเรือนนอก
เขตเมืองที่ส่วนใหญ่ต้องการให้มีตู้เอทีเอ็ม/ ตู้ฝาก-โอนเงินอัตโนมัติเพิ่มเติมมากที่สุด

11 ผูใ้ ช้บริการ

1 ราย สามารถเลือกช่องทางที่ใช้บริการได้ 1 ช่องทาง
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ภาพที่ 21: ช่องทางการใช้บริการโอนเงินที่ครัวเรือนต้องการเพิ่มเติม

3.3.4 ช่องทางการใช้บริการชาระเงิน
จากการสอบถามผู้ ใช้บริการชาระเงินทั้งสิ้ น 8,451 ราย12 พบว่า ช่องทางที่ครัว เรื อน
ส่วนใหญ่ใช้บริการชาระเงิน 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) สาขาธนาคารพาณิช ย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(รวมถึ ง สาขาในห้ างสรรพสิ นค้ า) ร้ อยละ 40.3 (2) ร้ านสะดวกซื้ อ/ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต ร้ อยละ 27.5 และ
(3) กองทุนหมู่บ้ าน/ กลุ่มออมทรั พย์/ องค์กรการเงินชุมชน ร้อยละ 8.5 เช่นเดียวกับผลสารวจในปี 2559
แต่ครัวเรือนเลือกใช้บริการผ่านช่องทางกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์/องค์กรการเงินชุมชนเพิ่มขึ้น รวมถึง
การใช้บริการผ่านระบบ Promptpay ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 0.7 ในปี 2561 ขณะที่
การใช้บริการผ่านสาขาลดลง (ภาพที่ 22)

12

ผูใ้ ช้บริการ 1 ราย สามารถเลือกช่องทางที่ใช้บริการได้ 1 ช่องทาง
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ภาพที่ 22: ช่องทางการใช้บริการชาระเงินในปัจจุบัน

ช่องทางที่ต้องการเพิ่มเติม
ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ต้องการช่องทางการชาระเงินเพิ่มเติม (ร้อยละ 79.9) ขณะที่
บางส่ว นต้อ งการให้ม ีช ่อ งทางช าระเงิน ผ่า นร้า นสะดวกซื ้อ /ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต (ร้อ ยละ3.5) ตัว แทน/
เจ้าหน้าที่ของบริษัทตัวแทนมาให้บริการที่บ้านหรือที่ทางาน (ร้อยละ 3.3) และตู้เอทีเอ็ม/ตู้ฝ าก-โอนเงิน
อัตโนมัติ (ร้อยละ 2.3) (ภาพที่ 23) นอกจากนี้ ผลสารวจพบว่า ครัวเรือนในเขตเมืองต้องการช่องทางบริการ
ชาระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ตมากที่สุด ขณะที่ครัวเรือนนอกเขตเมืองต้องการใช้บริการชาระเงิน
ผ่านรถ/เรือหรือเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมากที่สุด
ภาพที่ 23: ช่องทางการใช้บริการชาระเงินที่ครัวเรือนต้องการเพิ่มเติม

28
3.4 การใช้หนี้นอกระบบ
ครัวเรือนที่ปัจจุบันใช้หนี้นอกระบบคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีครัวเรือนที่เคย
ใช้หนี้นอกระบบและปัจจุบันยังใช้อยู่ ร้อยละ 0.5 หรือคิดเป็น 61 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้หนี้นอกระบบเพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็น (ร้อยละ 78.0) ชาระหนี้นอกระบบ (ร้อยละ 9.4) และจ่ายค่าใช้จ่ายบุตร (ร้อยละ
8.2) โดยมีเหตุผลหลักคือได้เงินเร็ว สะดวก และไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก (ภาพที่ 24)
ภาพที่ 24: วัตถุประสงค์และเหตุผลหลักในการใช้หนี้นอกระบบ

หากพิจารณาถึงการเข้าถึงสินเชื่อของครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอกระบบ และเปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ไม่เคยใช้หนี้นอกระบบ (ทั้งอดีตและปัจจุบัน) พบว่า ครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอกระบบมีสัดส่วนเข้าไม่ถึงบริการ
ทางการเงิน จากธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ ผู้ให้บริการ Nano finance และ Pico
Finance มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้หนี้นอกระบบอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอก
ระบบไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อทั้งจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ เกิดจากปัญหาด้านฐานะ
การเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 46 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 27) และ
ไม่กล้าไปติดต่อสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 19 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 21) เป็นสาคัญ
(ภาพที่ 25)
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ภาพที่ 25: การเข้าถึงสินเชื่อของครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอกระบบ

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมระหว่างครัวเรือน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มครัวเรือนที่
เคยใช้หนี้นอกระบบและปัจจุบันยังใช้อยู่ (2) กลุ่มครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอกระบบแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว และ
(3) กลุ่มครัวเรือนที่ไม่เคยใช้หนี้นอกระบบ พบว่า ร้อยละ 59 ของกลุ่ม (1) มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
โดยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ถึงร้อยละ 23 (เช่น มีรายได้ 100 บาท แต่มีค่าใช้จ่าย 123 บาท) ขณะที่สัดส่วน
กลุ่ม (2) และกลุ่ม (3) ที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจะอยู่ในระดับต่ากว่า คือ ร้อยละ 43 และ ร้อยละ 38
ตามลาดับ นอกจากนี้ กลุ่ม (1) มีสัดส่วนการออมก่อนใช้เพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับกลุ่ม (2) และกลุ่ม (3) ทีม่ ี
สัดส่วนการออมก่อนใช้ร้อยละ 13 และร้อยละ 24 ตามลาดับ ทั้งนี้ คาดว่าการใช้หนี้นอกระบบอาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการออมของครัวเรือน เนื่องจากครัวเรือนที่เคยมีหนี้นอกระบบแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมีสัดส่วน
เงินออมร้อยละ 54 ซึ่งมากกว่าครัวเรือนที่เคยมีหนี้นอกระบบและปัจจุบันยังมีอยู่ทมี่ ีสัดส่วนเงินออมร้อยละ 41
แต่สัดส่วนครัวเรือนที่มีเงินออมทั้งสองกลุ่มยังต่ากว่าครัวเรือนที่ไม่เคยใช้หนี้ครัวเรือนที่มีสั ดส่วนเงินออมสูงถึง
ร้อยละ 72 (ภาพที่ 26)
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ภาพที่ 26: พฤติกรรมการออมและการใช้หนี้นอกระบบ

3.5 การวางแผนทางการเงิน
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย พบว่า สัดส่วนครัวเรือนที่มีเงินออมเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 72 จากร้อยละ 65 ในปี 2559 ส่วนใหญ่ออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย (ร้อยละ 33.3) ออมเงิน
เพื่อใช้ในยามเกษียณ (ร้อยละ 29.9) และใช้สาหรับบริหารรายรับ-รายจ่าย (ร้อยละ 13.1) ตามลาดับ โดย
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้อยละ 40.9) ตามด้วยถือเงินสด (ร้อยละ 40.0)
และออมกั บ สหกรณ์ ห รื อ สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน (ร้ อ ยละ 10.5) นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาการวางแผน
ทางการเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 67 มีการวางแผนและเริ่มออมเงิน
เพื่อยามชราหรือเกษียณอายุแล้ว โดยสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากผลสารวจปี 2559 (ร้อยละ 44) (ภาพที่ 27)
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ภาพที่ 27: พฤติกรรมการออมเงินเพื่อยามเกษียณ
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ผู้ที่สามารถออมเงินเพื่อยามเกษียณได้ตามเป้าหมายส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักคือออมเงินเพื่อ
ใช้ในยามชรา (ร้ อยละ 60) และออมเงิน ในบัญชีเงินออมที่แยกจากบัญชีส าหรับใช้จ่าย ทั้งนี้ ครัว เรือนที่
วางแผนและออมเงินได้ตามแผนมีวิธีการเก็บเงินที่ต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็ นได้ชัดคือ เก็บในบัญชีเงินออม
และลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (ภาพที่ 28)
ภาพที่ 28: วัตถุประสงค์หลักและวิธีการเก็บออมเงิน
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4. สรุปผลการสารวจ
ผลการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวม พบว่าครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 97.3 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 98.7 แบ่ง เป็นครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงินร้อยละ 89.8
และครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้บริการร้อยละ 8.9 หากพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่ใช้บริการพบว่า ครัวเรือนใช้บริการ
จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เฉพาะกิจเป็นหลัก ขณะที่กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินอื่น ๆ
โดยเฉพาะผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทเพิ่มขึ้น สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินมีสัดส่วนลดลงเป็นร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 2.7 ในปี 2559 โดยครัวเรือนระดับรายได้ต่าสุด และ
ครัวเรือนในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนการเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมากที่สุด นอกจากนี้
ไม่พบปัญหาความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงบริการทางการเงินระหว่างครัวเรือนในเขตเมืองและนอกเขตเมือง
เช่ น เดี ย วกั บ ครั ว เรื อนเพศชายและหญิ ง ซึ่ ง สามารถเข้ าถึ งบริ การทางการเงิ น ได้ ร้ อยละ 98.5 และ 98.8
ตามลาดับ ทั้งนี้ มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
 ความหลากหลายในการใช้ บริการทางการเงิน: ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินไม่เกิน 3

ประเภท โดยครัวเรือนที่มีรายได้สูงจะใช้บ ริการทางการเงินหลากหลายกว่า ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้
บริการทางการเงินที่ครัวเรือนเข้าถึงมากสุด ได้แก่ ชาระเงิน โอนเงิน เงินฝาก และสินเชื่อ ตามลาดับ
 การเข้าถึงบริการพื้นฐาน

- ด้านเงินฝาก: ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการเงินฝากเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 94.2 ในปี 2559
เป็นร้อยละ 96.9 และใช้บริการเงินฝากเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 72.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 80.0 โดยใช้บริการ
ผ่านธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็น ส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมาก ขณะที่การใช้บริการกับสถาบันการเงินกึ่ง ในระบบและนอกระบบลดลง
- ด้านสินเชื่อ (ไม่รวมบัตรเครดิต): ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 94.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 95.8 โดยส่วนใหญ่ใช้บริการกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สัดส่วน
การใช้บริการสินเชื่อลดลงอยู่ที่ร้อยละ 35.8 จากร้อยละ 41.5 ในปี 2559 โดยกลุ่มครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้บริการ
สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในทุกกลุ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ต่า ทั้งนี้ ในภาพรวมสัดส่วนหนี้ต่อครัวเรือน
อยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากครัวเรือนที่ใช้บริการสินเชื่ออยู่แล้วมียอดคงค้างสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น
- ด้านโอนเงิน: ครัวเรือนเข้าถึงบริการโอนเงินร้อยละ 97.8 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ร้อยละ 97.1
และใช้บ ริ การเพิ่มขึ้น จากร้ อยละ 40.6 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 44.5 โดยใช้บริการผ่ านธนาคารพาณิชย์
เป็นหลัก ซึ่งอาจเป็นผลจากโยบายส่งเสริมการใช้ Promptpay และการลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
- ด้านชาระเงิน: ครัวเรือนเข้าถึงบริการชาระเงินร้อยละ 99.3 ใกล้เคียงกับปี 2559 (ร้อยละ 98.8)
โดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ บ ริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารในระบบ ได้ แ ก่ ธนาคารพาณิ ช ย์ และ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารช าระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เคาเตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ และผู้ให้บริการ E-money) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการใช้
Promptpay และ QR code อย่ างไรก็ดี พบว่าครัว เรือนบางส่ วนยังเลื อกชาระเงินโดยตรงกับผู้ ให้ บริการ
สาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) แทนการชาระผ่านผู้ให้บริการทางการเงิน
 ช่ องทางการใช้ บริ การ: ธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ยั ง คงเป็ น ช่ องทางหลั ก

ในการให้บริการทางการเงินพื้นฐาน (เงินฝาก สินเชื่อ โอนเงิน และชาระเงิน) อย่างไรก็ดี สัดส่วนครัวเรือนที่ใช้
บริการผ่านช่องทางสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจสาหรับ บริการสินเชื่อ โอนเงิน และ
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ชาระเงินลดลง เนื่องจากใช้บริการสินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านและองค์กรการเงินชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่
ครัวเรือนที่ใช้บริการโอนเงินและชาระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล (ระบบโมบายแอปพลิเคชั่น และอินเทอร์เน็ต)
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ร ายได้ สู ง กลุ่ ม First Jobber ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 23 ถึ ง 35 ปี และประชาชน
ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนครัวเรือนที่ประสบปัญหาเรื่องจานวนสาขาไม่เพียงพอ
หรือระยะทางไกลจากการใช้บ ริการผ่านสาขาของธนาคารพาณิช ย์เพิ่มขึ้น เล็กน้อยจากร้อยละ 1.16 ในปี
2559 เป็นร้อยละ 1.82 ของจานวนครัวเรือนที่ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจาก
การทยอยปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่พอใจกับช่องทางบริการใน
ปัจจุบัน โดยมีบางส่วนต้องการช่องทางเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่องทางร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่
 ปัญหาในการใช้และการเข้าถึงบริการทางการเงิน

- ปัญหาจากการใช้บริการ: ในภาพรวม พบว่า ครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงินมีปัญหาจาก
การใช้บริการลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปัญหาส่วนใหญ่ คือ ไม่พึงพอใจในบริการของสถาบันการเงิน (เช่น
รอคิวนาน พนักงานไม่สุภาพ และขายผลิตภัณฑ์พ่วง) ขั้นตอนการให้บริการยุ่งยาก ระยะทางการเดินทางไป
ใช้บริการไกล และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม
- ปัญหาการเข้า ถึงบริการ: สาเหตุสาคัญที่ทาให้ ครัวเรือนไม่สามารถเข้าถึง หรือเลื อกจะไม่ ใช้
บริการจากผู้ให้บริการหลัก คือ ฐานะการเงินไม่ดีหรือรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบริการ ไม่กล้า
ไปติดต่อสถาบันการเงินเพราะกลัวถูกปฏิเสธ และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ
 พฤติ ก รรมการใช้ ห นี้ น อกระบบ: มี ค รั ว เรื อ นที่ ปั จ จุ บั น ใช้ ห นี้ น อกระบบคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.4

ของครั ว เรื อนทั้ งหมด โดยใช้ห นี้ น อกระบบเพื่ อซื้ อสิ นค้ า อุปโภคบริโ ภคที่จ าเป็นเป็นส่ ว นใหญ่ เนื่องจาก
ได้เงินเร็ว สะดวก และไม่มีขั้นตอนยุ่ งยาก ขณะที่ผลการวิเคราะห์ การเข้าถึงสิ นเชื่อของครัว เรือนที่ เ คยมี
หนี้นอกระบบ พบว่า ครัวเรือนที่เคยใช้หนี้นอกระบบยังมีสัดส่วนการเข้าไม่ถึงสินเชื่ อในระบบสูงกว่า เมื่ อ
เทียบกับครัวเรือนที่ไม่เคยใช้หนี้นอกระบบในทุกผู้ให้บริการทางการเงิน โดยเหตุผลหลักที่ไม่สามารถเข้าถึง
สินเชื่อในระบบได้ คือ มีฐานะหรือรายได้ไม่เพียงพอ ไม่กล้าไปติดต่อสถาบันการเงิน เป็นสาคัญ นอกจากนี้
ครัวเรือนที่เคยมีหนี้นอกระบบและปัจจุบั นยังมีอยู่ ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อีกทั้ง สัดส่วน
ครัวเรือนที่มีการออมก่อนใช้ มีเพียงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 13 ในกลุ่มครัวเรือนที่หลุดพ้นจากการมี
หนี้นอกระบบแล้ว
 พฤติ ก รรมการออม: ในภาพรวม พบว่ า สั ด ส่ ว นครั ว เรื อ นที่ มี เ งิ น ออมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 72

จากปี 2559 (ร้อยละ 65.4) โดยครัวเรือนส่วนใหญ่ออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย ใช้ในยามเกษียณ
และใช้บ ริ ห ารรายรั บ -รายจ่ าย ตามล าดับ โดยฝากเงินกับธนาคารพาณิช ย์ห รื อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็นหลัก อีกทั้ง ครัวเรือนมีการวางแผนและเริ่มออมเงินเพื่อเกษียณเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67 จากร้อยละ 44
ในปี 2559 นอกจากนี้ ครัวเรือนที่วางแผนและสามารถออมเงินได้ตามแผนมีวิธีการเก็บเงินที่ต่างจากกลุ่มอื่น ๆ
อย่างเห็นได้ชัดคือ เก็บในบัญชีเงินออม และลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
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5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงิน ภาคครัวเรือน ปี 2561 พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึง
บริการทางการเงิน และมีความพึงพอใจในการใช้บริการทางการเงิน เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนบางส่วน
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงิน จึงนามาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ ธปท. หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนควรร่วมกันดาเนินการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการทางการเงินของประชาชน
โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ด้าน ดังนี้
1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมดิจิทัลแบงกิ้ง (Digital banking) โดยการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้
บริการควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) Digital financial Literacy: ส่งเสริม Digital Financial Literacy โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มี
รายได้ต่า และประชาชนในภูมิภาค เพื่อให้ (1) เกิดการใช้งานบริการทางการเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
และ (2) ผู้บริโภคใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีกลไก Self-protection ที่สามารถแก้ปัญหา
และป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
2) ช่องทาง: ส่งเสริมให้สามารถชาระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบดิจิทัลได้มากขึ้น โดยครอบคลุม
ทุกกิจกรรมในชีวิตประจาวัน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น banking agent
เพื่อเติมเต็มช่องว่างการให้บริการสาหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมใช้งานบนระบบดิจิทัล
2. การจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ
1) การสนั บ สนุ น การใช้ บ ริ การสิ นเชื่ อ จากผู้ ให้ บริ ก ารที่มิ ใช่ธ นาคารพาณิ ช ย์แ ทนการใช้ สิ น เชื่ อ
นอกระบบ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากั บ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ยระดั บ จั ง หวั ด ภายใต้ ก ารก ากั บ และกองทุ น หมู่ บ้ า น เนื่ อ งจาก
มีกระบวนการที่ง่ายกว่าและใช้เอกสารน้อยกว่าสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิช ย์ เพื่อส่ งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินกึ่ง ในระบบและในระบบมากขึ้น
2) การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อลดโอกาสการใช้หนี้นอกระบบ รวมถึงสามารถชาระหรือปิด
หนี้นอกระบบได้ โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงินและการออมเงิน เช่น
การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
ส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินก่อนใช้
3. การสนั บ สนุ น การออมเพื่ อ เกษี ย ณ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางแผน
ทางการเงินและการออมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเงินเพียงพอสาหรับแต่ละ
ช่วงวัยและเพียงพอสาหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณ รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน
การออมเงินให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการออมได้ เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
ผู้จัดทา
ส่วนนโยบายการพัฒนาสถาบันการเงิน
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
www.bot.or.th
FSMP3@bot.or.th
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1: ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน 4 บริการ
ผลสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน 4 บริการหลัก ได้แก่ บริการเงินฝาก บริการ
สินเชื่อ (รวมบัตรเครดิต) บริการโอนเงิน และบริการชาระเงิน พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริกา รทาง
การเงินพื้นฐานที่ร้อยละ 98.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 (ร้อยละ 97.5) โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้บริการร้อยละ
88.9 และครัวเรือนที่เลือกไม่ใช้บริการร้อยละ 9.6 ทั้งนี้ ครัวเรือนยังคงใช้บริการกับธนาคารพาณิ ชย์ไทย
และต่างประเทศ (ร้อยละ 57.3) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ร้อยละ 23.1) เป็นหลัก โดยสัดส่วนการใช้
บริการจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นค่ อนข้างมากจากปี 2559 (ร้อยละ 52.4) ขณะที่กองทุนหมู่บ้าน และ
สถาบันการเงินอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1: ภาพรวมการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน

หมายเหตุ: ผู้ตอบแบบสอบถามในปี 2559 และปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 10,866 คน และ 11,121 คน ตามลาดับ
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สาหรับครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน พบว่า มีสัดส่วนลดลงค่อนข้างมาก
จากร้อยละ 2.5 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 1.4 ในปี 2561 โดยครัวเรือนที่มีรายได้ต่าสุด และครัวเรือนในภาคใต้
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มีสั ดส่ ว นการเข้า ไม่ ถึ งบริก ารทางการเงิน พื้ นฐานมากที่สุ ด อย่างไรก็ ต าม
ครั ว เรื อ นในเขตเมื อ งและนอกเขตเมื อ งไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ได้ ใ นสั ด ส่ ว นใกล้ เ คี ย งกั น
เช่ น เดี ย วกั บ เพศชายและเพศหญิ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการ เงิ น (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2: การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น พื้ น ฐานแยกตามรายได้ ภู มิ ภ าค เขตการปกครอง และเพศ

