ผลการศึกษา
สถานะการเข้าถึงบริการทางการเงิน และทักษะทางการเงิน
ของประชากรในพืน้ ที่ห่างไกลในภาคเหนื อ
โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
27 มิถนุ ายน 2559
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หัวข้อนาเสนอ

บทนา
• นิยามและกรอบแนวคิด
• ที่มา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์
• การสารวจและกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษา
• สถานะการเข้าถึงบริการทางการเงิน ช่องทางการใช้
บริการ และ key takeaways
• สถานะทักษะทางการเงิน และ what’s next
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นิ ยามและกรอบแนวคิ ด

การเข้าถึงบริการทางการเงิน และ ทักษะทางการเงิน คืออะไร?
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการเข้าถึงบริการทางการเงิน 1/
ใช้
เข้าถึง
ประชากร
เข้าไม่ถึง

ไม่ใช้ เพราะไม่ต้องการ
(self-exclusion)
ไม่ใช้ เพราะมีอปุ สรรค
(Involuntary exclusion)

 การเข้าถึงบริ การทางการเงิ น (financial access) หมายถึง โอกาสหรือความเป็ นไปได้ของบุคคลหรือธุรกิ จในการใช้
บริ การทางการเงิ น
– ผูเ้ ข้าถึงบริ การทางการเงิ น (access)
• ใช้บริการ
• ไม่ใช้บริการ เพราะไม่ตอ้ งการ เสมือนกับการกันตัวเองออกจากการใช้บริการโดยสมัครใจ (voluntary self-exclusion)
– ผูเ้ ข้าไม่ถึงบริ การทางการเงิ น (no access)
• ไม่ใช้บริการ เพราะมีอุปสรรค เสมือนกับถูกกันออกจากการใช้บริการโดยไม่สมัครใจ (involuntary exclusion)
 ทักษะทางการเงิ น (financial literacy) หมายถึง การตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ ทัศนคติ
และพฤติ กรรมในลักษณะที่ทาให้บคุ คลมีการตัดสิ นใจทางการเงิ นที่ดี และในที่สดุ จะช่วยส่งผลให้มีสขุ ภาพทางการเงิ นที่ดี 2/
ที่มา: 1/ สรุปจาก Demirgüç-Kunt, Beck, and Honohan (2008), 2/ OECD (2011)
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ที่มา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์

ทาไมจึงศึกษาการเข้าถึงบริการทางการเงินและทักษะทางการเงินของประชากรในพืน้ ที่ห่างไกล?
1.
2.
3.

การเข้าถึงบริ การทางการเงิ นและทักษะทางการเงิ นเป็ นกลไกสาคัญช่วยให้เศรษฐกิ จมีการเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(inclusive growth) ลดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิ จและสังคม
การขาดแคลนข้อมูล การสารวจ และงานศึกษาของไทยในด้านนี้
เป็ นการศึกษานาร่อง
รูปที่ 2 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น
ระยะที่ 3 (2559-2563)

ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การ
ทางการเงิ น (access)

ส่งเสริ มการใช้และการชาระเงิ น
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ
(digitization and efficiency)

รูปที่ 3 ลาดับชัน้ ของความจาเป็ น
ของผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ น

ประกันภัย
การลงทุน/
การออมระยะยาว
การกู้ยืม

ช่วยการเติ บโตอย่างมีส่วนร่วม
(inclusive growth)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิ น (enablers)

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559a, 2559b)

เชื่อมต่อการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาค (regionalization)

การชาระเงิ น
อิ เล็คทรอนิ กส์
ซึ่งเริ่มจากความจาเป็ น
ในชีวิตประจาวัน
บัญชีที่ใช้
ในการทาธุรกรรม
ได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งใช้ใน
การรับ/เก็บเงิ นทุน
เช่น เงิ นเดือน เงิ นโอน
ผลประโยชน์
ทีม่ า: MasterCard Advisors Analysis (2014)

ความจาเป็ น
ที่ซบั ซ้อน
มากขึน้ – ลาดับ
อาจต่างกัน
ในแต่ละตลาด
การบริหารเงิ น
ขัน้ พืน้ ฐาน –
เป็ นฐานราก
สาหรับ
ทุกตลาด
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ที่มา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์

เป้ าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการเงิน
และทักษะทางการเงิน
ของประชากรในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนื อ โดยใช้
ข้อมูลด้านครัวเรือน
จากการสารวจภาคสนาม
ในเดือน ก.ย. 58

ระบุสถานะการเข้าถึงบริการทางการเงินของ
ประชากรในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนื อ

- ระดับการเข้าถึง/การใช้บริการทางการเงิน
- การใช้แหล่งบริการทางการเงิน
- ปัญหา อุปสรรค

ระบุระดับทักษะทางการเงิน
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การสารวจและกลุ่มตัวอย่าง

การสารวจภาคสนาม กันยายน 2558
รูปที่ 4 พื้นที่สารวจ
ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
ต.แม่ลาน อ.ลี้
จ.ลาพูน
ต.พบพระ อ.พบพระ
จ.ตาก
ต.หิ นดาด อ.ปางศิ ลาทอง
จ.กาแพงเพชร

ทีม่ า: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ทีม่ า: Maphiill
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การสารวจและกลุ่มตัวอย่าง

Profile กลุ่มตัวอย่าง: ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร วัยทางานกลางคน มีการศึกษาระดับประถม รายได้ไม่สงู
รูปที่ 5 อาชีพ

รูปที่ 6 อายุ

นักเรียน/นักศึกษา

ว่างงาน

ปี

รับจ้างนอกภาคเกษตร
รายได้ประจา

ค้าขาย
เกษตรกร/
รับจ้างภาคเกษตร

รูปที่ 8 รายได้ต่อเดือน

รูปที่ 7 การศึกษา

ป.ตรี
ม.ปลาย ปวช.
ม.ตัน

10,000 บาท

สูงกว่า ป.ตรี

ประถม ไม่มีการศึกษา
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การสารวจและกลุ่มตัวอย่าง

บริการทางการเงินที่สารวจ และ แหล่งบริการทางการเงิน
รูปที่ 9 บริ การทางการเงิ น และ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นจาแนกตามสถานะทางกฎหมายและการกากับดูแลของทางการ1/
1.
เงิ นฝาก/เงิ น
ออม

2.
สิ นเชื่อ

3.
โอนเงิ น/
ชาระเงิ น

บริการทางการเงินพืน้ ฐาน
4.
บัตรเครดิ ต

5.
ประกันชีวิต
สะสมทรัพย์

6.
ประกันชีวิต
แบบอื่น

7.
ตราสารการ
ลงทุนภาครัฐ

8.
ตราสารการ
ลงทุน
ภาคเอกชน

9.
เล่นแชร์

10.
โอนเงิ น/ชาระ
เงิ นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ
หรือ
อิ นเทอร์เน็ต

ในระบบ
(formal
financial service provider)

กึ่งในระบบ
(semi-formal
financial service
provider)

นอกระบบ
(informal
financial service
provider)
เป็ นบุคคลหรือนิ ติบคุ คล
ไม่ได้ถกู จัดตัง้ ขึ้นโดย
กฎหมายเฉพาะ

มีใบอนุญาตประกอบธุรกิ จ
ตามกฎหมาย หรือ ถูก
จัดตัง้ ขึ้นโดยกฎหมาย
เฉพาะ

ถูกจัดตัง้ ขึ้นโดย
กฎหมายเฉพาะ

กากับและตรวจสอบโดย
กระทรวงการคลัง หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.)

กากับและตรวจสอบ
โดยหน่ วยงานราชการ
อื่นที่ไม่ใช่
กระทรวงการคลัง หรือ
ธปท.

ไม่มีผก้ ู ากับและ
ตรวจสอบเป็ นการเฉพาะ

ตัวอย่างเช่น ธนาคาร
พาณิ ชย์ สถาบันการเงิ น
เฉพาะกิ จ บริ ษทั เงิ นทุน/
เครดิ ตฟองซิ เอร์ บริ ษทั
หลักทรัพย์ บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม และบริ ษทั
ประกันชีวิต
ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556)

ตัวอย่างเช่น สหกรณ์
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน
และกองทุนหมู่บ้าน

ตัวอย่างเช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ ธนาคารชุมชน
ญาติ นอกครัวเรือน และ
นายทุน/บุคคลอื่นนอก
ครัวเรือน
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96%
89%
96%
98%
92%
89%
91%
97%
98%
97%

1. เงิ นฝาก/เงิ นออม
2. สิ นเชื่อ
3. โอนเงิ น/ชาระเงิ น
4. บัตรเครดิ ต

5. ประกันชีวิตสะสม
ทรัพย์
6. ประกันชีวิตแบบอื่น
7. ตราสารการลงทุน
ภาครัฐ
8. ตราสารฯ ภาคเอกชน
9. เล่นแชร์

100%
80%
60%
40%
20%
0%
รวม 1.-9.

เข้าถึง

บริการทางการเงินพืน้ ฐาน
10. โอนเงิ น/ชาระเงิ นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ/…

ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

การเข้าถึงบริการทางการเงินทุกประเภทอยู่ในเกณฑ์สงู
รูปที่ 10 การเข้าถึงบริการทางการเงิน
เข้าไม่ถึง

84%
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

การใช้บริการทางการเงินพืน้ ฐานอยู่ในระดับปานกลาง – สูง
การใช้บริการประเภทอื่นอยู่ในระดับตา่
การโอนเงิน/ชาระเงินซึ่งเป็ นรากฐานของการบริหารเงินยังอยู่ในระดับปานกลาง
รูปที่ 11 การใช้บริการทางการเงิน
ใช้

เข้าไม่ถึง

35%
8%

10. โอนเงิ น/ชาระเงิ นผ่าน
โทรศัพท์มือถือ/…

3%

9. เล่นแชร์

0%

8. ตราสารฯ ภาคเอกชน

2%

7. ตราสารการลงทุน
ภาครัฐ

6. ประกันชีวิตแบบอื่น

5. ประกันชีวิตสะสม
ทรัพย์

บริการทางการเงินพืน้ ฐาน

10%

21%

4. บัตรเครดิ ต

61%

3. โอนเงิ น/ชาระเงิ น

66%

2. สิ นเชื่อ

75%

1. เงิ นฝาก/เงิ นออม

92%

รวม 1.-9.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Self-exclusion
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

การใช้แหล่งบริการทางการเงิน
รูปที่ 12 การใช้แหล่งบริการทางการเงิน
ใช้
100%

Self-exclusion

เข้าไม่ถึง

80%

ในระบบ
และกึ่งในระบบ

60%
40%

75%

ในระบบ
และกึ่งในระบบ
และนอกระบบ

20%
0%

1. เงิ นฝาก/เงิ น
ออม

ในระบบ
กึ่งใน
ระบบ

ในระบบ
และนอกระบบ

นอก
ระบบ

ในระบบ
ที่เหลือ

กึ่งในระบบและ
นอกระบบ
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

มี gaps ของระดับการใช้บริการระหว่างกลุ่มอาชีพ การศึกษา
รายได้ และอายุ

อายุ
(ปี )

สูงสุด (55+)
Quintile 4 (47-54)
Quintile 3 (39-46)
Quintile 2 (30-38)
ต่าสุด (15-29)

การศึกษา

ป.ตรี
ม.ปลาย/ปวช./ปวส.
ม.ต้น
ประถม

สูงสุด (16,666+)
Quintile 4 (9,000-16,665)
Quintile 3 (6,000-8,999)
Quintile 2 (3,993-5,999)
ต่าสุด (<3,993)

เกษตรกร
รับจ้างภาคเกษตร
ข้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้างนอกภาคเกษตร
พนักงานบริษทั
ไม่มงี านทา
นักเรียน/นักศึกษา

อาชีพ

อาชีพ

รูปที่ 14 ระดับการใช้บริ การสิ นเชื่อ

รายได้
(บาท/เดือน)

อายุ
(ปี )

สูงสุด (16,666+)
Quintile 4 (9,000-16,665)
Quintile 3 (6,000-8,999)
Quintile 2 (3,993-5,999)
ต่าสุด (<3,993)

การศึกษา

สูงสุด (55+)
Quintile 4 (47-54)
Quintile 3 (39-46)
Quintile 2 (30-38)
ต่าสุด (15-29)

รายได้
(บาท/เดือน)

รูปที่ 13 ระดับการใช้บริ การเงิ นฝาก/เงิ นออม

0%

25%

50%

75% 100%

การใช้
หมายเหตุ: ส่วนสีเขียวแสดงการใช้กบั แหล่งในระบบเท่านัน้
ส่วนสีเทาแสดงการใช้กบั แหล่งในระบบร่วมกับแหล่งกึง่ ในระบบ/นอกระบบ และการใช้กบั แหล่งกึง่ ในระบบและ/หรือนอกระบบ

ป.ตรี
ม.ปลาย/ปวช./ปวส.
ม.ต้น
ประถม

เกษตรกร
รับจ้างภาคเกษตร
ข้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้างนอกภาคเกษตร
พนักงานบริษทั
ไม่มงี านทา
นักเรียน/นักศึกษา

0%

25%

50% 75% 100%
การใช้
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

มี gaps ของระดับการใช้บริการระหว่างกลุ่มอาชีพ การศึกษา
รายได้ และอายุ
รูปที่ 16 ระดับการใช้บริ การโอนเงิ น/ชาระเงิ น
ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออิ นเทอร์เน็ต

เกษตรกร
รับจ้างภาคเกษตร
ข้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้างนอกภาคเกษตร
พนักงานบริษทั
ไม่มงี านทา
นักเรียน/นักศึกษา

0%

25%

50%

75% 100%

อายุ
(ปี )
รายได้
(บาท/เดือน)

สูงสุด (16,666+)
Quintile 4 (9,000-16,665)
Quintile 3 (6,000-8,999)
Quintile 2 (3,993-5,999)
ต่าสุด (<3,993)

การศึกษา

อาชีพ

ป.ตรี
ม.ปลาย/ปวช./ปวส.
ม.ต้น
ประถม

สูงสุด (55+)
Quintile 4 (47-54)
Quintile 3 (39-46)
Quintile 2 (30-38)
ต่าสุด (15-29)

ป.ตรี
ม.ปลาย/ปวช./ปวส.
ม.ต้น
ประถม

อาชีพ

อายุ
(ปี )

สูงสุด (16,666+)
Quintile 4 (9,000-16,665)
Quintile 3 (6,000-8,999)
Quintile 2 (3,993-5,999)
ต่าสุด (<3,993)

การศึกษา

สูงสุด (55+)
Quintile 4 (47-54)
Quintile 3 (39-46)
Quintile 2 (30-38)
ต่าสุด (15-29)

รายได้
(บาท/เดือน)

รูปที่ 15 ระดับการใช้บริ การโอนเงิ น/ชาระเงิ น

เกษตรกร
รับจ้างภาคเกษตร
ข้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้างนอกภาคเกษตร
พนักงานบริษทั
ไม่มงี านทา
นักเรียน/นักศึกษา

หมายเหตุ: ส่วนสีเขียวแสดงการใช้กบั แหล่งในระบบเท่านัน้
การใช้
ส่วนสีเทาแสดงการใช้กบั แหล่งในระบบร่วมกับแหล่งกึง่ ในระบบ/นอกระบบ และการใช้กบั แหล่งกึง่ ในระบบและ/หรือนอกระบบ

0%

25%

50% 75% 100%
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การใช้

ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

ใช้กบั แหล่งบริการทางการเงินในระบบแต่เพียงแหล่งเดียวมากที่สดุ
รองลงมาใช้ในระบบควบคู่กบั กึ่งในระบบ ใช้นอกระบบแต่เพียงแหล่งเดียวน้ อย
รูปที่ 17 การใช้บริการทางการเงินพื้นฐานจาแนกตามแหล่งบริการทางการเงิน

ในระบบ
79.8%

12.5%
2.7%
1.8%
กึ่งในระบบ
นอกระบบ
2.7%
0.9%
0.3%
บริการเงินฝาก/เงินออม

ในระบบ
42.4%
25.5%

2%

4.8%
กึ่งในระบบ นอกระบบ
4.8%
18.3%
2.4%
บริการสินเชื่อ

ในระบบ
88.5%

3.7%
นอกระบบ
7.4%
บริการโอนเงิน/ชาระเงิน
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

เงินฝาก/เงินออม โอนเงิน/ชาระเงิน ใช้บริการกับแหล่ง
ในระบบเป็ นสาคัญ และการใช้อยู่ในระดับปานกลาง
สินเชื่อใช้บริการกับแหล่งในระบบมากที่สดุ แต่การใช้อยู่ในระดับตา่
ตารางที่ 1 การใช้บริ การทางการเงิ นพืน้ ฐานจาแนกตามแหล่งบริ การทางการเงิ น
หน่วย: ร้อยละ

การใช้กบั แหล่ง

บริ การทางการเงิ น
พืน้ ฐาน

เงิ นฝาก/เงิ นออม
สิ นเชื่อ
โอนเงิ น/ชาระเงิ น

ในระบบแต่เพียง
แหล่งเดียว
(1)

60
29
54

ในระบบและกึ่งในระบบ
กึ่งในระบบ
หรือ
หรือ
ในระบบและนอกระบบ
นอกระบบ
หรือ
หรือ
ทัง้ สามแหล่ง
กึ่งในระบบและนอกระบบ
(2)
(3)
12
3
22
15
2
5

รวมทัง้ หมด
(1+2+3)

ทีม่ า: การคานวนของคณะผูว้ จิ ยั โดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินและทักษะทางการเงินของประชากรในพืน้ ทีห่ ่างไกลในภาคเหนือ กันยายน 2558

75
66
61
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

ใช้สินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการบริโภค?
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการลงทุน
รูปที่ 17 การใช้บริการสินเชื่อจาแนกตามวัตถุประสงค์และแหล่งบริการ1/ 2/
การเกษตร/ทุนหมุนเวียน
ในระบบและกึ่งในระบบ หรือ
ในระบบและนอกระบบ หรือ
อุปโภคบริ โภค
กึ่งในระบบและ/หรือนอกระบบ หรือ
การศึกษา
ทัง้ 3 แหล่ง
ในระบบ
แต่เพียงแหล่งเดียว

รวมทัง้ หมด

129

การเกษตร/ทุนหมุนเวียน
อุปโภคบริ โภค
การทาธุรกิ จที่ไม่ใช่เกษตร

91

การเกษตร/ทุนหมุนเวียน
อุปโภคบริ โภค
การศึกษา

220

0
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100
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250

หมายเหตุ: 1/ จานวนคาตอบอาจมีการนับซ้า 2/ จาแนกวัตถุประสงค์เป็ นเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการบริโภคตามแนวคิดของ Ellish, Lemma and Rud (2010)
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

ต้นทุนการเดินทางถึงแหล่งบริการเงินฝาก/เงินออม
สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ตารางที่ 2 ต้นทุนการเดินทาง
Sหน่วย:ร้อยละ

ต้นทุนการเดิ นทางถึงแหล่งบริ การทางการเงิ น1/

บริ การทางการเงิ น
ในระบบ
แต่เพียงแหล่งเดียว

ในระบบและกึ่งในระบบ หรือ
ในระบบและนอกระบบ หรือ
กึ่งในระบบและ/หรือนอกระบบ หรือ
ทัง้ 3 แหล่ง

รวมทัง้ หมด

เงิ นฝาก/เงิ นออม

3.86

7.27

4.96

สิ นเชื่อ

0.15

0.16

0.15

โอนเงิ น/ชาระเงิ น

2.65

4.29

3.01
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

Self-exclusion เกิดจาก
การไม่มีความจาเป็ นต้องใช้บริการ เป็ นสาคัญ

เงิ นฝาก/
เงิ นออม

ไม่จาเป็ น
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
สมาชิ กในครอบครัวใช้อยู่แล้ว

สิ นเชื่อ

ไม่จาเป็ น
ไม่อยากเป็ นหนี้
สมาชิ กในครอบครัวใช้อยู่แล้ว
ไม่จาเป็ น
สมาชิ กในครอบครัวใช้อยู่แล้ว
เงื่อนไข/ขัน้ ตอนยุ่งยาก

โอนเงิ น/
โอนเงิ น/
ชาระเงิ นผ่าน ชาระเงิ น
โทรศัพท์มือถือ/
อิ นเทอร์เน็ต

สาเหตุรองแตกต่างกันในบริการแต่ละประเภท
 เงินฝาก/ออมเงิน
• รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
 สินเชื่อ
• ไม่อยากเป็ นหนี้
 โอนเงิน/ชาระเงิน
• เงือ่ นไข/ขัน้ ตอนยุง่ ยาก
 บริการทางการเงินพื้นฐาน 3 ประเภท
• สมาชิกในครอบครัวใช้อยูแ่ ล้ว (indirect
access)
 โอนเงิน/ชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ/
อินเทอร์เน็ต
• ขาดความเข้าใจและไม่มนใจระบบความ
ั่
ปลอดภัย

รูปที่ 18 สาเหตุของการเลือกที่จะไม่ใช้บริ การทางการเงิ น
(self-exclusion)

ไม่จาเป็ น
ไม่มีข้อมูล/ไม่เข้าใจบริ การ
ไม่มนใจความปลอดภั
ั่
ย

หมายเหตุ: จานวนคาตอบอาจมีการนับซ้า

0

200

400
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ผลการศึกษาสถานะการเข้าถึง

อุปสรรคที่ทาให้เข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน
คือ อุปสรรคที่ไม่ใช่ด้านราคา

สินเชื่อ

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย
เงินไม่พอเปิ ดบัญชี/เงินฝากขัน้ ค่าสูง
เดินทางไกล/สาขาน้อย/ไม่สะดวก
เอกสารในการกูไ้ ม่พอ
เดินทางไกล/สาขาน้อย/ไม่สะดวก
ไม่มขี อ้ มูล/ไม่เข้าใจบริการ

โอนเงิน/
ชาระเงิน

เงินฝาก/
เงินออม

รูปที่ 19 อุปสรรคที่ทาให้เข้าไม่ถึงบริ การทางการเงิ น

เดินทางไกล/สาขาน้อย/ไม่สะดวก
ไม่มขี อ้ มูล/ไม่เข้าใจบริการ
เงือ่ นไข/ขัน้ ตอนยุง่ ยาก

โอนเงิน/
ชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ/
อินเทอร์เน็ต

 เงินฝาก/เงินออม
– รายได้น้อยกว่ารายจ่าย เงินไม่พอเปิดบัญชี
 สินเชื่อ
– เอกสารในการกูไ้ ม่พอ
– ไม่มขี อ้ มูล/ไม่เข้าใจบริการ
 โอนเงิน/ชาระเงิน
– ขาดข้อมูล/ขาดความเข้าใจบริการ
 บริการทางการเงินพื้นฐาน 3 ประเภท
– เดินทางไกล/สาขาน้อย/ไม่สะดวกในการ
เดินทาง
 บริการโอนเงิน/ชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ
อินเทอร์เน็ต
– ไม่รวู้ า่ มีบริการนี้ ขาดข้อมูล ขาดความเข้าใจใน
บริการ

ไม่รวู้ ่ามีบริการ
ไม่มขี อ้ มูล/ไม่เข้าใจบริการ
เงือ่ นไข/ขัน้ ตอนยุง่ ยาก

หมายเหตุ: จานวนคาตอบอาจมีการนับซ้า

0

50
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ผลการศึกษาช่องทางการใช้บริ การ

ช่องทางการใช้บริการทางการเงินที่สาคัญคืออะไร?
รูปที่ 20 การใช้ช่องทางบริ การทางการเงิ น

• ใช้สาขาธนาคารเฉพาะกิจ เช่น ธกส. เป็ น
สาคัญ

500

• รองลงมาคือ ATM ธนาคารพาณิชย์ และที่
ทาการกองทุนหมู่บา้ น

300

• ใช้ช่องทางที่เป็ นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในเกณฑ์ตา่ มาก ส่วนใหญ่เนื่ องจากไม่ร้จู กั
หรือไม่ร้วู ่ามีบริการนี้

ช่องทางที่ใช้

200
100
0

สาขาธนาคารพาณิ ชย์
สาขาธนาคารเฉพาะกิ จ
ATM
รถเคลื่อนที่
ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน
ที่ทาการสหกรณ์
องค์กรการเงิ นชุมชน
ผ่านตัวแทน
ร้านสะดวกซื้อ
ตู้อตั โนมัติ
อิ นเทอร์เน็ต
Mobile banking
แจ๋ว
TrueMoney Wallet
AIS M-Pay
Paysbuy

• ใช้ช่องทางรถเคลื่อนที่น้อย

400

หมายเหตุ: จานวนคาตอบอาจมีการนับซา้

Mobile
payment
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ผลการศึกษาช่องทางการใช้บริ การ

Mobile payment, internet banking กับ
ความพร้อมของประชากรในพืน้ ที่ห่างไกลในภาคเหนื อ?
รูปที่ 21 การใช้โทรศัพท์มือถือ
และ การใช้โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่ออิ นเทอร์เน็ต

• มีการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ smart
phone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่ง
เอื้อต่อบริการทางการเงินที่เป็ น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• แต่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากความ
พร้อมข้างต้นเพื่อเข้าถึงบริการทาง
การเงินมากนัก

9 ใน 10 คน
ใช้โทรศัพท์มอื ถือ

การใช้มือถือ
การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
เป็ นสิ่งที่มีพร้อม
อยู่แล้ว

ในจานวนผูใ้ ช้
โทรศัพท์มอื ถือ
5 คน
ใช้ smart phones

ในจานวนผูใ้ ช้
smart phones
4 คน
ใช้มอื ถือเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
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Key takeaways
ผลการศึกษา

ระดับการเข้าถึง?

สูง (84% – 98%)

ระดับการใช้?

•
•
•
•

ใช้กบั แหล่งใด?

กับแหล่งระบบแต่เพียงแหล่งเดียวเป็ นหลัก

ระดับการใช้กบั แหล่งในระบบ
เพียงแหล่งเดียว?

• ปานกลาง (54% – 60%) เงิ นฝาก/เงิ นออม และโอนเงิ น/ชาระเงิ น
• ตา่ (29%) สิ นเชื่อ
• สิ นเชื่อใช้เพื่อการลงทุนมากกว่าเพื่อการบริ โภค

ต้นทุนการเดิ นทางถึงแหล่งใน
ระบบ?

• ตา่ กว่าต้นทุนการเดิ นทางถึงแหล่งอื่นๆ
• ต้นทุนการเดิ นทางถึงแหล่งบริ การเงิ นฝาก/เงิ นออมในระบบสูงกว่าอัตรา
ดอกเบีย้ เงิ นฝาก

สาเหตุของ self-exclusion?

ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้บริ การ

อุปสรรคที่ ทาให้เข้าไม่ถึง?

อุปสรรคที่ ไม่ใช่ด้านราคา คือ รายได้ไม่พอ การขาดข้อมูล/ความเข้าใจบริ การ
ระยะทางไกลถึงแหล่งบริ การ

ช่องทางการใช้บริ การ?

• สาขาธนาคารเฉพาะกิ จ ATMs สาขาธนาคารพาณิ ชย์ และกองทุนหมู่บา้ น
• ไม่ค่อยใช้ช่องทางที่ เป็ นนวัตกรรม/เทคโนโลยีเพราะไม่ร้จู กั /ไม่ร้วู ่ามี
• มีความต้องการใช้ช่องทางรถเคลื่อนที่

Mobile payment, internet
banking?

Platform พร้อม แต่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อการใช้บริ การทางการเงิ น

ปานกลาง – สูง (61% – 75%) บริ การทางการเงิ นพื้นฐาน
ตา่ มาก – ตา่ (0% – 35%) บริ การที่ เหลือ
ตา่ มาก (8%) โอนเงิ น/ชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออิ นเทอร์เน็ ต
Gaps ของระดับการใช้ระหว่างกลุ่มรายได้, การศึกษา, อายุ, อาชีพ

What’s next?

เพิ่ มระดับการใช้บริ การเงิ นฝาก/
เงิ นออม โอนเงิ น/ชาระเงิ นของ
ประชากรในพื้นที่ ห่างไกล?
• Products ที่ เหมาะกับ profiles
ของผู้ใช้
• ช่องทางสาหรับการฝากเงิ น/
ออมเงิ น ความคุ้มค่าด้าน
ต้นทุนในการตัง้ outlets ใน
พื้นที่ ห่างไกล และ/หรือการ
ให้บริ การรถเคลื่อนที่

เทคโนโลยีในปัจจุบนั น่ าจะช่วยให้
เข้าถึงบริ การทางการเงิ นได้ง่ายขึน้
• พร้อมแต่ยงั ขาดความรู้เพื่อใช้
บริ การทางการเงิ น?
ศึกษาต่อยอดใน phase ต่อไป
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โครงสร้างการวัดระดับทักษะทางการเงิน
ความรู้
ทางการเงิน

ทักษะทางการเงิน
Financial Literacy

พฤติกรรม
ทางการเงิน

• การหาร
• มูลค่าของเงินตามกาลเวลา
• คานวณดอกเบี้ยของสินเชื่อ
• เครดิตบูโร
• นโยบายคุ้มครองเงินฝาก
• ไตร่ตรองก่อนซื้อ
• จ่ายบิลตรงเวลา
• จัดทาบัญชี
• เปรียบเทียบข้อมูลก่อนซื้อ
• การบริหารจัดการเงินเมื่อเงินไม่พอใช้

ทัศนคติ
ทางการเงิน

• การใช้เงิน กับ การออม

27/06/59
ทีม่ า: โครงสร้างการวัดระดับทักษะทางการเงิน - OECD
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พฤติกรรมทางการเงินของคนในเขตพืน้ ที่ห่างไกลของภาคเหนื อ
มีค่าเฉลี่ยตา่ กว่าภาพรวมประเทศ
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการตอบคาถามทั ก ษะทางการเงิ น
4
3

ภาคเหนื อ พื้นที่ห่างไกล (ปี 58)

ประเทศ (ปี 56)

คะแนนเฉลีย่

3.4
2.5

3.2

3.0

2.7

3.1

2
1
0
ความรู้ทางการเงิ น

ทักษะทางการเงิ น
ความรูท้ างการเงิ น
พฤติ กรรมทางการเงิ น
ทัศนคติ ทางการเงิ น

27/06/59

พฤติ กรรมทางการเงิ น

N

จานวนข้อ

คะแนนเต็ม

442
442
442
442

11
5
5
1

16
5
6
5

ทัศนคติ ทางการเงิ น

Mean ปี 2556
(ประเทศ)
9.47
2.54
3.40
3.23

Mean ปี 2558
(พืน้ ที่ห่างไกล ภาคเหนื อ)
8.87
2.76
3.01
3.10
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ทีม่ า: ธปท. – การสารวจทักษะทางการเงินของไทย ปี 2556 (ปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนน) และ การสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงิน และทักษะทางการเงินฯ ปี 2558

ทักษะทางการเงินของคนในพืน้ ที่ห่างไกลในภาคเหนื อ
มีค่าเฉลี่ยตา่ กว่าภาพรวมของภาคเหนื อ
ผลการสารวจทักษะทางการเงินของ
ประชาชนในภาคเหนื อปี 2556

เชียงใหม่
8.90

เชียงใหม่
9.81
ลาพูน
10.02

ลาพูน
8.40

ตาก
8.90

ตาก
8.98
กาแพงเพชร
9.22

27/06/59

ผลการสารวจทักษะทางการเงินของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลภาคเหนื อปี 2558

กาแพงเพชร
9.30
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ควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้ อ
และการปรับพฤติกรรมด้านการจัดการทางการเงิน
ด้านความรู้ทางการเงิ น

หน่วย: ร้อยละ

คาถาม
นโยบายคุม้ ครองเงินฝาก
การผิดนัดชาระหนี้

ผลการสารวจปี 2556 (ภาคเหนือ)
12
88
61
39
72
28
25
75
85
15

อัตราดอกเบีย้
เงินเฟ้อ
การหาร

0%

20%

40%

60%

80%

การจัดการเงิน

0.4
0.1

30
30

70
70

ถูก

70

30

ผิด

10

90
0%

20%

40%

60%

80%

100%

คะแนนเฉลีย่

1.1

0.7
0.7

ปี 2556 (ภาคเหนือ)
ปี 2558 (ครัง้ นี้)

0.2

0.9
0.9
1
0.9

การชาระค่าใช้จา่ ย
การไตร่ตรอง

27/06/59

80

ด้านทัศนคติ ทางการเงิ น

การเปรียบเทียบ

0

20

สัดส่วนผูต้ อบ

100%

ด้านพฤติ กรรมทางการเงิ น

การทาบัญชี

ผลการสารวจปี 2558 (ครัง้ นี้)

0.5

1

1.5

คะแนนเฉลีย่

5
4
3
2
1
0

3.4

3.1

ผลการสารวจปี 2556 (ภาคเหนื อ) ผลการสารวจปี 2558 (ครังนี
้ ้)
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ความรู้ทางการเงิน และพฤติกรรมทางการเงิน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
คะแนนเฉลี่ย
5

คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
คะแนนเฉลี่ยพฤติ กรรม

4

3

• การพัฒนาความรูท้ างการเงินมีส่วนช่วย
ให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเงินดีขึ้น
สอดคล้องกับงานศึกษาของ Loke (2014)
และ Hilgert et al. (2003)

2

1
0
0

1

2

คะแนนความรู้ทางการเงิ น
3
4
5
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ระดับทักษะทางการเงิน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อทักษะทางการเงินแตกต่างกัน

* บาทต่อเดือน

อาชีพ
สถานภาพ
สมรส

ปริญญาตรี
มัธยมปลาย/ปวช/ปวส
มัธยมต้น
ประถม

ชนเผ่า

รายได้ *

สูงสุด (16,666+)
Quintile 4 (9,000-16,665)
Quintile 3 (6,000-8,999)
Quintile 2 (3,993-5,999)
ต่าสุด (<3,993)

27/06/59

คะแนนเฉลีย่

สูงสุด (55+)
Quintile 4 (47-54)
Quintile 3 (39-46)
Quintile 2 (30-38)
ต่าสุด (15-29)

การศึกษา

อายุ
(ปี )

เพศ

หญิง
ชาย

0 2 4 6 8 10 12
ทักษะทางการเงิ น

คะแนนเฉลีย่

เกษตรกร
รับจ้างภาคเกษตร
ข้าราชการ
ค้าขาย
รับจ้างนอกภาคเกษตร
พนักงานบริษทั
ไม่มงี านทา
นักเรียน/นักศึกษา
โสด
สมรส/เคยมีครอบครัว
คนเมือง
ปกาเกอะญอ
ม้ง
เย้า
0

2

4

6

8 10 12

ทักษะทางการเงิ น

Slide 28 of 32

ทักษะทางการเงินของผูใ้ ช้บริการอยู่ในระดับสูง
การใช้บริ การทางการเงิ น

บริ การทางการเงิ น
ใช้บริ การทาง
การเงิ น
10

เงิ นฝาก/เงิ นออม

5
0
10

สิ นเชื่อ

5
0

โอนเงิ น/ชาระเงิ น
27/06/59

10
5
0

9.2
3.2
3.1
2.9

เลือกที่จะไม่
ใช้บริ การทาง
การเงิ น
(selfexclusion)
7.8
3.1
2.6
2.1

เข้าไม่ถึงบริ การ
(no access)
ในระบบแต่เพียง
แหล่งเดียว (1)
8.1
2.7
2.7
2.7

10
5
0

9.1
3.2

8.4

3.0
2.8

2.9
2.9
2.6

9.3

8.2

3.2
3.2
2.9

3.0
2.8
2.4

9.3
3.1

10

3.4

5

2.8
8.0

2.5
2.5
2.9

0
10

9.2

0

กึ่งในระบบ และ/
หรือนอกระบบ (3)

8.9

9.1

3.1
3.2
3.0

3.3
3.0
2.6

3.9

พฤติ กรรม

2.9
2.3

ความรู้

9.3
3.1
3.2
3.1

8.9

9.0

3.3
2.9
2.7
11.0

3.4
3.0
2.7
9.4

9.2
3.1

5

ในระบบและ
แหล่งอื่น (2)

3.2
2.9

4.2
3.3
3.5

3.6
3.1
2.8

ทัศนคติ

ทัศนคติ
พฤติ กรรม
ความรู้

ทัศนคติ
พฤติ กรรม
ความรู้

Slide 29 of 32

ระดับทักษะทางการเงิน แตกต่างกัน
ตามจานวนบริการทางการเงินที่ใช้
ทักษะทางการเงิน
12
10
8
6
4
2
0
N=

ความรู้ทางการเงิ น

พฤติ กรรมทางการเงิ น

7.9

8.1

8.1

9.0

2.9

2.9

2.9

ทัศนคติ ทางการเงิ น
9.8

10.1

3.2

3.3

3.2

3.3

3.4

2.7

2.7

2.9

3.0

2.3

2.5

2.3

2.8

3.2

3.5

ไม่ใช้บริ การ

1 บริ การ

2 บริ การ

3 บริ การ

4 บริ การ

5 บริ การขึน้ ไป

38

49

94

126

106

29

• คนทีม่ ที กั ษะทางการเงินสูง มีความสามารถทีจ่ ะเลือกใช้บริการทางการเงินทีห่ ลากหลาย เพือ่ บริหารจัดการการเงิน
ของตนเอง (สอดคล้องกับงานศึกษาของ Loke, 2014 และ Klapper & Zia, 2009)
• ในขณะทีป่ ระสบการณ์การใช้บริการทางการเงินมีกส็ ว่ นช่วยพัฒนาให้คนมีทกั ษะทางการเงินทีเ่ พิม่ สูงขึน้
(สอดคล้องกับงานศึกษาของ Worthington, 2006) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาด้านความรูท้ างการเงิน
27/06/59
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What’s Next?
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และทักษะทางการเงิน
ที่มีผลต่อระดับการใช้บริการทางการเงิน จาแนกตามบริการทางการเงิน
3 ประเภท (1) บริการเงินฝาก (2) บริการสินเชื่อ (3) บริการโอนเงิน

27/06/59
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เพื่อความเป็ นอยู่ที่ดี อย่างยังยื
่ นของไทย

พฤติกรรม
ทางการเงิน
ทัศนคติ
ทางการเงิน

27/06/59
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ขอบคุณค่ะ
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