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เกี่ยวกับเรา

ขอ้มูลในรายงานฉบับน้ีอ้างอิงจากรายงานผลสํารวจคนยุคดิจทิลัอาเซยีน 
ประจาํปี 2565 (2022 ASEAN Digital Generation Report) ซึง่จดัทาํรว่ม
กับ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) โดยในปีน้ี Sea 
Insights ได้ทาํการสํารวจคนรุน่ดิจทิลักวา่ 90,000 คน ผ่าน แพลตฟอรม์
ของการนีาและชอ้ปป้ี รวมถึงชอ่งทางโซเชยีลมีเดียต่าง ๆ ของบรษัิทฯ

กลุ่มตัวอย่างของเราประกอบด้วยมกลุ่มแรงงานดิจทิลั หรอืผู้ทีม่ีอายุระหวา่ง 
16-60 ปี ทีม่ีความคุ้นเคยกับการใชดิ้จทิลัในระดับหน่ึง ซึง่ทาํให้เราสามารถ
ขยายการสํารวจไปยังกลุ่มคนในชว่งอายุอ่ืน ๆ ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่ขา้มามีส่วนรว่ม
ในโลกออนไลน์มากขึน้
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Executive summary: ‘4 คําถามหลัก’ สู่ ‘10 ขอ้ค้นพบสําคัญ’

3Strong financial digitalisation

1. การเขา้ถึงบรกิารด้านการเงนิมีความสําคัญต่อชวีติของคนไทย
ยุคดิจทิลัมาก เน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีมองบรกิารทางการเงนิเป็น 
“ตาขา่ยรองรบัทางสังคม” เป็นทีพ่ึ่งพิงยามยาก โดยในประเทศไทย 
มีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ล็งเห็นความสําคัญของการ
เขา้ถึงบรกิารทางการเงนิในด้านน้ี มากทีสุ่ดในภมูิภาค ซึง่แตกต่าง
จากประเทศอ่ืนทีใ่ห้ความสําคัญต่อประเด็นการบรหิารสภาพคล่อง
หรอืการออมเงนิเพื่ออนาคต

2. เวลาเลือกผูใ้ห้บรกิารคนไทยยุคดิจทิลัให้ความสําคัญต่อปัจจยั
ด้านความปลอดภัยมากทีสุ่ด รองลงมาคือความสามารถในการตอบ
โจทย์บรกิารทางการเงนิของตน  ซึง่แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆทีผู่้คน
ให้ความสําคัญวา่ผูใ้ห้บรกิารนั้นอยู่ใต้การกํากับของรฐัหรอืไม่ 
นอกจากน้ีการศึกษายังพบวา่ความคุ้นเคยกับผูใ้ห้บรกิารทีเ่คยใช ้
กลับไม่ค่อยมีความสําคัญเทา่ไรสําหรบักลุ่มตัวอย่างในไทย (เพียง 
11% ระบุวา่มีความสําคัญ)

เทรนด์การเงนิดิจทิลัของไทยเป็นอย่างไรหลังโควดิ? 

3. ประเทศไทยมีสัดส่วนคนใชแ้อปพลิเคชนั การเงนิดิจทิลั (อีแบง
ค์ก้ิงและอีวอลเลท) มากทีสุ่ดในภมูิภาค และมีสัดส่วนคนใชแ้อปพลิ
เคชนัประเภทน้ีสูงยิง่กวา่โซเชยีลมีเดีย ยิง่ไปกวา่น้ัน เราพบวา่  94% 
ของคนไทยยุคดิจทิลัต้องการทีจ่ะใชบ้รกิารทางการเงนิผ่านชอ่งทาง
ดิจทิลัเพิม่ขึน้ไปอีกในอนาคต แม้แต่ในกลุ่มคนทีเ่ขา้ถึงบรกิารการเงนิ
อยู่แล้ว 98% ยังระบุวา่อยากใชบ้รกิารทางการเงนิผ่านชอ่งทาง
ดิจทิลัมากขึน้ 

4. เทคโนโลยีทางการเงนิเป็นเสมือนบันไดเชือ่มคนทีป่กติอาจถกูทิง้
ไวข้า้งหลังให้เขา้สู่ระบบการเงนิได้ หน่ึง ชอ่งทางออนไลน์เปิดโอกาสให้
ผู้ทีอ่าศัยอยู่ในพื้นทีห่่างไกลสามารถรบับรกิารทางการเงนิไดใ้นต้นทนุ
ตา สอง ขอ้มูลดิจทิลัและเทคโนโลยีของบรษัิทเทคโนโลยีการเงนิ 
(Fintech) มีส่วนชว่ยให้กลุ่มลกูค้าบางกลุ่มทีป่กติเขา้ไม่ถึงสินเชือ่จาก
ธนาคารพาณิชย์ เชน่ กลุ่มธรุกิจรายย่อย (Micro) กลุ่มคนรุน่ใหม่ 
เขา้ถึงแหล่งเงนิได้มากขึน้

การเงนิในอดุมคติหน้าตาเป็นอย่างไร?



Executive summary: ‘4 คําถามหลัก’ สู่ ‘10 ขอ้ค้นพบสําคัญ’

การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิยังมีชอ่งวา่งตรงไหนบ้าง? เพราะอะไร? 

5. การเขา้ถึงบรกิารการเงนิของคนไทยยุคดิจทิลัยังมีชอ่งวา่งอยู่ในหลายด้าน 
แม้ 90% ของคนยุคดิจทิลัในประเทศไทยจากการศึกษาของเราจะมีบัญชเีงนิ
ฝากธนาคาร แต่ผู้ทีส่ามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีสํ่าคัญ (สินเชือ่ การลงทนุ 
ประกัน) ได้อย่างครบถ้วน มีไม่ถึง 30% ของผู้ถกูสํารวจ โดยกลุ่มบุคคลทีอ่าศัย
อยู่ต่างจงัหวดั ผู้หญิง และผู้ทีไ่ม่ค่อยไดใ้ชอ้ปุกรณ์ดิจทิลั เป็นกลุ่มหลักทีไ่ม่
สามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้อย่างครบถ้วน

6. ในกลุ่มผู้ทีต้่องการสินเชือ่ พบวา่ธนาคารพาณิชย์ให้บรกิารสินเชือ่ไดไ้ม่ถึง 
50% ของผู้ต้องการสินเชือ่ทัง้หมด โดยผู้กู้จาํเป็นต้องไปพึง่พาแหล่งสินเชือ่
อ่ืนๆ ทีไ่ม่ใชส่ถาบันการเงนิ การสํารวจยังพบวา่ธรุกิจขนาดย่อย (Micro 
enterprise) สามารถเขา้ถึงสินเชือ่ได้น้อยกวา่ธรุกิจขนาดเล็กและกลาง (SMEs) 
อย่างชดัเจน ซึง่อปุสรรคสําคัญอันดับหน่ึงในการเขา้ถึงสินเชือ่ของไทยไม่ใชเ่รือ่ง
อัตราดอกเบีย้แต่คือกระบวนการขอสินเชือ่ทีต้่องใชห้ลักประกันทียุ่่งยากและ
ซบัซอ้น 

7. ในขณะเดียวกันด้านการลงทนุ พบวา่ไม่ถึง 30% ของคนไทยดิจทิลัลงทนุใน
ตลาดการเงนิ (หุ้น พันธบัตร กองทนุรวม) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
กวา่ 60% เลือกทีจ่ะเก็บออมเงนิไวใ้นบัญชเีงนิฝากเป็นหลัก นอกจากน้ี เมื่อ
เปรยีบเทยีบในระดับภมูิภาค พบวา่คนไทยครองแชมป์ ในการลงทนุในทองคํา
และซืื้อล็อตเตอรีสู่งทีสุ่ดในภมูิภาค ทีน่่าสนใจคือประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทนุ
ในสกลุเงนิดิจทิลัเป็นอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์

ความรูด้้านการเงนิคนยุคดิจทิลัมีแค่ไหน? เรยีนจากทีใ่ด?

8. แม้เทคโนโลยีจะเป็นส่วนหน่ึงของคําตอบการเขา้ถึงการเงนิ แต่อาจไม่
ใชท่ัง้หมด การให้ความรูด้้านการเงนิมีส่วนสําคัญด้วยเชน่กัน เน่ืองจากการ
เพิม่ความเขา้ใจในบรกิารทางการเงนิด้านต่าง ๆ จะนําไปสู่การใชบ้รกิาร
ทางการเงนิทีเ่พิม่มากขึน้ โดยเฉพาะในด้านการลงทนุและบรหิารการเงนิ
ส่วนตัว งานสํารวจยังพบวา่ผลิตภัณฑก์ารเงนิทีค่นขาดความรูค้วามเขา้ใจ
มากทีสุ่ด คือ สินเชือ่และบัตรเครดิต

9. นอกเหนือจากการให้ความรูด้้านการเงนิแล้ว การให้ความรูด้้านดิจทิลัก็
อาจสําคัญไม่แพ้กัน อันเป็นส่ิงทีค่วรทาํควบคู่กัน เพื่อชว่ยลดความเส่ียงด้าน
ความปลอดภัยของเงนิและขอ้มูล ซึง่เป็นความกังวลอันดับต้น ๆ ของคน
ยุคดิจทิลั 

10. คนยุคดิจทิลัมองวา่การเรยีนรูด้้านการเงนิทีไ่ด้ผลทีสุ่ดคือ การเรยีนรู้
จากการลองทาํเอง ตามมาด้วยจากครอบครวัและเพื่อน พนักงานทีข่าย
ผลิตภัณฑท์างการเงนิ ส่ือออนไลน์ และผู้เชีย่วชาญทางการเงนิ แต่ในความ
เป็นจรงิ ยังมีชอ่งวา่งในการเรยีนรู ้โดยคนทีไ่ด้เรยีนรูด้้านการเงนิกับ
พนักงานของสถาบันการเงนิและผู้เชีย่วชาญมีสัดส่วนทีน้่อยมาก เกิดเป็น
ชอ่งวา่งทีต้่องรบีอดุอย่างชดัเจน
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การเงนิในอดุมคติของ
คนไทยยุค
ดิจทิลัมีหน้าตาเป็น
อย่างไร



บรกิารทางการเงนิเป็น “ตาขา่ยรองรบัทางสังคม” ทีสํ่าคัญสําหรบัคนไทยยุคดิจทิลั 
ในขณะที ่บทบาทสําคัญของบรกิารทางการเงนิของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซยีน คือ การการออมเพื่ออนาคต 

42% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชือ่วา่การเขา้ถึงบรกิาร
ทางการเงนิมีบทบาทสําคัญในการเป็น ตาขา่ยรองรบัทาง
สังคม ชว่ยคนรบัความเส่ียงต่างๆทีค่าดไม่ถึง (เชน่ ราย
ได้หด รายจา่ยพุ่ง ตกงาน ธรุกิจล้มเหลว ฯลฯ) 

โดยคนจากทกุกลุ่มอายุ อาชพี และพื้นที ่แม้แต่พนักงาน
ประจาํทีม่ีรายได้ทีม่ัน่คงอยู่แล้ว ต่างก็ให้ความสําคัญใน
ประเด็นการเป็นตาขา่ยรองรบัทางสังคมสูงทีสุ่ด

ผลลัพธข์องประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภมูิภาคอย่างชดัเจน

ในทางกลับกัน คนยุคดิจทิลัส่วนใหญ่ในอาเซยีน จะใช้
ผลิตภัณฑท์างการเงนิเพื่อบรหิารกระแสเงนิสดและออม
เงนิเพื่ออนาคตเป็นหลัก

เมื่อเทยีบกับประเทศอ่ืนในภมูิภาค มีคนไทยยุคดิจทิลั
ในสัดส่วนน้อยกวา่มาก ทีม่องวา่หน้าทีห่ลักของระบบ
การเงนิ คือ การออมเพื่ออนาคตและชวีติหลังเกษียณ

การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิสําคัญสําหรบัคณุอย่างไร?
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เป็นตาขา่ยรองรบัทางสังคม

บรหิารกระเเสเงนิสด

ชาํระค่าใชจ้า่ยในการทาํธรุกิจ

เพิม่รายได้ครวัเรอืน

ชาํระเงนิในการสัง่ซือ้สินค้าจาํนวนมาก

สรา้งความปลอดภัยแก่ทรพัย์สินทีม่ี

ออมเพื่ออนาคต (การเกษียณ)

ทาํธรุกรรมขา้มพรมแดนได้สะดวกขึน้

ขยายธรุกิจปัจจุบัน

ดึงดดูลกูค้าใหม่

ไม่ทราบ



เมื่อต้องเลือกผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ คณุลักษณะทีสํ่าคัญ
ทีสุ่ดทีค่นยุคดิจทิลัในประเทศไทยมองหา คือ ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว ซึง่สอดคล้องกับผลสํารวจระดับภมูิภาค
อาเซยีน 

แต่แค่การให้ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว อาจไม่
เพียงพอ

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิง่กับ
ความสามารถของผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ ในการตอบโจทย์
ความต้องการทางการเงนิส่วนบุคคล ซึง่แตกต่างจากคนใน
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซยีนทีใ่ห้นาหนักกับปัจจยัเชน่วา่ผูใ้ห้
บรกิารนั้นอยู่ใต้การกํากับดแูลของรฐัหรอืไม่

นอกจากน้ี แบบสํารวจยังพบวา่การรวีวิหรอืบอกต่อของคนใกล้
ชดิอาจไม่ใชปั่จจยัสําคัญทีท่าํให้คนไทยยุคดิจทิลัเลือก
ตัดสินใจใชบ้รกิาร

นั่นอาจแปลวา่ คนยุคดิจทิลัชาวไทยไม่ได้ยึดติดกับผูใ้ห้บรกิาร
เดิมๆทีค่นรอบขา้งคุ้นเคย และเปิดกวา้งต่อการหาผูใ้ห้บรกิาร
ทางการเงนิใดใดก็ตาม ทีต่อบโจทย์ความต้องการพวกเขาได้

เวลาเลือกผูใ้ห้บรกิารทางเงนิคนไทยยุคดิจทิลัให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและความ
สามารถในการตอบโจทย์ความต้องการการเงนิของตนเป็นสําคัญ
ความคุ้นเคยและคําแนะนําจากคนใกล้ชดิ
กลับไม่สําคัญเทา่ใดนัก

คนไทยยุคดิจทิลัมองหาคณุสมบัติใดในผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ 
ก่อนตัดสินใจใชบ้รกิาร?

7

มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงนิ

มีบรกิารออฟไลน์และออนไลน์ทีเ่พียงพอ

ถกูกํากับดแูลโดยรฐับาล

มีชือ่เสียง / ก่อตัง้มานาน

มี Application ทีใ่ชง้านงา่ย

เป็นทีนิ่ยมในกลุ่มเพื่อน

สมาชกิในครอบครวัใชบ้รกิารอยู่เดิม

เพื่อนรว่มงานแนะนํา



โลกการเงนิไทย
หมุนเขา้สู่ยุคดิจทิลั
อย่างเต็มตัว



คนไทยยุคดิจทิลั ใชแ้อปพลิเคชนัทางการเงนิมากทีสุ่ดในภมูิภาคอาเซยีน 

9

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสองประเทศในภมูิภาคอาเซยีน 
ทีม่ีสัดส่วนคนใชง้านแอปพลิเคชนัทางการเงนิ (เชน่ อี
แบงก์ก้ิงและอีวอลเล็ท) สูงกวา่โซเชยีลมีเดีย

ซึง่สะทอ้นถึงการเปล่ียนพฤติกรรมผู้บรโิภคในชว่งโค
วดิ-19 บวกกับการทีโ่ครงสรา้งพื้นฐานด้านการชาํระเงนิ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยทีม่ีความพรอ้ม
ค่อนขา้งสูง

คณุมีประสบการณ์ใชแ้อปพลิเคชนัใดบ้าง?

ของคนยุคดิจทิลัชาวไทย 
ใชแ้อปฯ การเงนิ83%

เป็นอันดับ 1 ในอาเซยีน

นอกจากน้ี การเติบโตของการใชบ้รกิารดิจทิลัต่างๆ 
เชน่ อีคอมเมิรซ์ บรกิารส่งอาหาร ฯลฯ อาจมีส่วนทาํให้
มีการชาํระเงนิผ่านชอ่งทางดิจทิลัในวงกวา้งมากขึน้

โดยคนไทยโดยเฉล่ียใชแ้อปพลิเคชนัต่างๆมากถึงคนละ 6 
แอปพลิเคชนั มากกวา่ค่าเฉล่ียในภมูิภาคทีใ่ชค้นละ 4 แอป
พลิเคชนั

การเงนิดิจทิลั

Social Media

บรกิารส่งอาหาร

วดีีโอเกม

บรกิารซือ้ของชาํออนไลน์

การเดินทางและการทอ่งเทีย่ว



การนําเทคโนโลยีดิจทิลัเขา้มาใช ้สามารถชว่ยยกระดับคณุภาพของบรกิารทางการเงนิและเพิม่ทางเลือกทีห่ลากหลายมากขึน้ ให้
กับผูใ้ชบ้รกิารเดิม

แม้แต่คนทีเ่ขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้อยู่แล้ว ก็ต้องการใชบ้รกิารในรูปแบบดิจทิลัมากขึน้

1. บุคคลทีม่ี “ความสามารถในการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีสํ่าคัญ” คือผู้ทีส่ามารถเขา้ถึงสินเชือ่ การลงทนุ และการประกันภัย

ในภมูิภาคอาเซยีน ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที ่‘ต้องการใช้
บรกิารทางการเงนิดิจทิลัเพิม่ขึน้อีกในอนาคต’ สูงทีสุ่ด

การให้บรกิารทางการเงนิในรปูแบบดิจทิลัไม่ได้เป็นเพียงการเปล่ียนชอ่งทางการให้
บรกิารจากออฟไลน์เป็นออนไลน์และลดต้นทนุค่าบรกิารให้ถกูลงได้เทา่น้ัน 

แต่ยังเป็นขบัเคล่ือนบรกิารการเงนิด้วยขอ้มูล (Data) ซึง่ชว่ยให้ผูใ้ห้บรกิารสามารถนํา
เสนอผลิตภัณฑท์ีป่รบัให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล ตลอดจนนําเสนอ
ผลิตภัณฑใ์หม่ทีย่ังไม่มีการให้บรกิารแบบออฟไลน์ (เชน่ ประกันภัยดิจทิลัขนาดเล็ก 
หรอื microinsurance, การลงทนุในต่างประเทศ, การเปล่ียนสินทรพัย์ในโลกจรงิให้
เป็นสินทรพัย์ดิจทิลั/โทเคน หรอื Asset Tokenisation เป็นต้น)

ของคนไทยยุคดิจทิลั ต้องการใชบ้รกิาร
ทางการเงนิดิจทิลัมากขึน้ เพื่อรองรบั
กิจกรรมต่างๆ ในชวีติประจาํวนั94%

คนทีม่ี “ความสามารถในการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีสํ่าคัญ”1 ยิง่มีความ
ต้องการใชบ้รกิารทางการเงนิดิจทิลัทีสู่งขึน้

ของคนไทยทีเ่ขา้ถึงบรกิารทางการเงนิอยู่แล้ว 
ต้องการทีจ่ะใชบ้รกิารทางการเงนิดิจทิลัเพิม่
ขึน้อีกในอนาคต

Digitalization เป็นการใชข้อ้มูลเพือ่นํามาซึง่
คณุภาพการให้บรกิารทางการเงนิทีดี่ขึน้

มอบบรกิารทีเ่หมาะสม
กับแต่ละบุคคล 
(Customised services)

ลดต้นทนุให้ตาลง
(Lowering costs)

นําเสนอนวตักรรมและ
ผลิตภัณฑท์างการเงนิใหม่ๆ
(Offering new products)

98%

10



เทคโนโลยีทางการเงนิ ขยายโอกาสให้กลุ่มคนทีไ่ม่สามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้
อย่างครบถ้วน (Underserved) (1) 
ชอ่งทางออนไลน์ ชว่ยให้ผู้ทีอ่าศัยอยู่ในพื้นทีห่่างไกลหรอืไม่สามารถเดินทางมาทีจุ่ดให้บรกิาร สามารถใชบ้รกิารได้

ชอ่งทางออนไลน์อํานวยความสะดวกให้ผู้คนเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้จากทกุทีท่กุเวลา นอกจากน้ี ผลิตภัณฑท์างการเงนิรปูแบบออนไลน์มักถกู
ปรบัให้เขา้ใจงา่ยขึน้ โปรง่ใสและใชง้านงา่ยกวา่ ทัง้ยังมีต้นทนุทีต่ากวา่เมื่อเทยีบกับบรกิารทางการเงนิรปูแบบดัง้เดิม คณุสมบัติเหล่าน้ีชว่ยให้ผู้คน
ทีอ่าศัยอยู่ในพื้นทีห่่างไกลและผู้ประกอบการ MSMEs สามารถเขา้ถึงและใชบ้รกิารทางการเงนิได้งา่ยขึน้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑก์ารเงนิขัน้พื้นฐาน 
เชน่ บัญชอีอมทรพัย์และการชาํระเงนิออนไลน์

ผู้ประกอบการ MSMEs ผู้บรโิภคในพืน้ทีช่นบท

% ของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ชผ้ลิตภัณฑ์
ทางการเงนิส่วนใหญ่ผ่านชอ่งทางออนไลน์

% ของผู้ตอบแบบสอบถามทีใ่ชผ้ลิตภัณฑ์
ทางการเงนิส่วนใหญ่ผ่านชอ่งทางออนไลน์

ผู้ประกอบการ MSMEs และผู้ทีอ่าศัยใน
พืน้ทีช่นบทเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์เป็นหลัก

11



เทคโนโลยีทางการเงนิ ขยายโอกาสให้กลุ่มคนทีไ่ม่สามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้
อย่างครบถ้วน (Underserved) (2)
เทคโนโลยีและขอ้มูลทางเลือก (Alternative data) ชว่ยเติมเต็มชอ่งวา่งทางการเงนิให้กับผู้ทีพ่บขอ้จาํกัดในการเขา้ถึงสินเชือ่

กลุ่มธรุกิจรายย่อยพึง่พา Fintech มากกวา่

คนรุน่ใหม่กู้ยืมจาก Fintech มากกวา่เทคโนโลยีและขอ้มูล สามารถเพิม่โอกาสการเขา้ถึงสินเชือ่ได้ ด้วยการใช้
ขอ้มูลทางเลือก (Alternative data) จากประวติัทางพฤติกรรมบนโลกอิน
เทอรเ์น็ต (Digital footprints) เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชือ่แก่ผู้ทีอ่าจจะ
ขาดหลักประกัน เอกสารรบัรองเงนิเดือน (เชน่ กลุ่มธรุกิจรายย่อย หรอื 
Micro Enterprise) หรอืประวติัเครดิต (เชน่ คนทีเ่พิง่เขา้ทาํงาน)

% ของการใชบ้รกิารสินเชือ่จากแต่ละแหล่งเงนิกู้

% ของการใชบ้รกิารสินเชือ่จากแต่ละแหล่งเงนิกู้

ของคนยุคดิจทิลัเทา่น้ันทีไ่ด้สินเชือ่จากทัง้
ธนาคารพาณิชย์ และ Fintech 

การสํารวจพบวา่ กลุ่มลกูค้าสินเชือ่ของธนาคารและ Fintech น้ันทบัซอ้นกันไม่
มาก แสดงให้เห็นวา่ทัง้สองกลุ่มผูใ้ห้บรกิารอาจมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายทีต่่างกัน 

- ผู้ทีม่ีอายุระหวา่ง 21-40 ปี มักจะกู้ยืมจาก Fintech มากกวา่ และกู้ยืม
จากธนาคารน้อยกวา่เมื่อเทยีบกับคนทีม่ีอายุมากกวา่ 40 ปี 

- กลุ่มธรุกิจรายย่อยสามารถเขา้ถึงสินเชือ่จากธนาคารได้น้อยกวา่ และ
ต้องพึ่งพาสินเชือ่จาก Fintech มากกวา่เมื่อเทยีบกับธรุกิจทีม่ีขนาด
ใหญ่กวา่

ดังน้ัน ผลการสํารวจจงึบ่งชีว้า่ Fintech มีบทบาทเป็นส่วนเติมเต็มชอ่งวา่ง
ทางการเงนิ ให้แก่ผู้ทีไ่ม่สามารถเขา้ถึงบรกิารสินเชือ่จากธนาคารได้

18%
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คนไทยยุคดิจทิลัจาํนวนมากยัง
เขา้ไม่ถึงบรกิารทางการเงนิ
ทีสํ่าคัญ



คนไทยยุคดิจทิลัจาํนวนมาก ยังเขา้ถึงเพียงแค่บรกิารทางการเงนิขัน้พืน้ฐาน

แม้วา่คนส่วนใหญ่จะเขา้ถึงบรกิารออมทรพัย์และการชาํระเงนิ
ออนไลน์ซึง่เป็นบรกิารขัน้พื้นฐานได้ แต่ส่วนใหญ่ยังเขา้ไม่ถึง
บรกิารอ่ืนๆทีสํ่าคัญ เชน่ สินเชือ่ การลงทนุ และการทาํประกัน

กลุ่มคนที ่"เขา้ไม่ถึงบรกิารทางการเงนิ" มักจะเป็น
ผู้หญิง ผู้ทีม่ีอายุตากวา่ 30 ปี ผู้ทีอ่าศัยอยู่ชนบท ผู้ทีม่ีวฒุิ
การศึกษาตากวา่ระดับปรญิญาตร ีและผู้ทีไ่ม่ค่อยใช้
บรกิารดิจทิลั (Non-active digital users)

สําหรบัผู้ประกอบธรุกิจนั้น กลุ่มธรุกิจรายย่อยมักจะเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิได้น้อยกวา่ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

ผู้หญิง อาศัยอยู่ชนบท

กลุ่มธรุกิจรายย่อย 
(Micro Enterprise) 

บุคคลทีม่ักเขา้ไม่ถึงบรกิารทางการเงนิ

ใชบ้รกิารดิจทิลัน้อยมีวฒุิการศึกษาตากวา่
ระดับปรญิญาตรี

อายุตากวา่ 30 ปี

71%
ของคนไทยยุคดิจทิลั 
เขา้ไม่ถึงผลิตภัณฑท์างการเงนิขัน้ที่
สําคัญ เชน่ สินเชือ่ การลงทนุ และการ
ทาํประกัน

72%
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3 อปุสรรคสําคัญต่อการเขา้ถึงบรกิารด้านการเงนิ

คนไทยยุคดิจทิลัต้องเผชญิความทา้ทายหลักๆ 3 ด้าน
ในการชาํระเงนิ การลงทนุ และขอสินเชือ่ 

ค่าธรรมเนียม-ดอกเบีย้แพงและผลตอบแทน
ตา เป็นหน่ึงในอปุสรรคสําคัญเมื่อใชบ้รกิาร
สินเชือ่และบรกิารด้านการลงทนุ ของผู้ทีเ่ขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิต่างๆ ได้อยู่แล้ว

แต่ปัญหาด้านค่าบรกิาร-ดอกเบีย้กลับไม่ใช่
อปุสรรคหลักสําหรบักลุ่มผู้ทีย่ังเขา้ไม่ถึง
บรกิารการเงนิ  ทีอ่าจจะไม่ได้รบับรกิารเลย
ตัง้แต่ต้น

กวา่ครึง่ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย ระบุ
วา่กระบวนการสมัครทีย่ากและซบัซอ้นเป็นปัญหาที่
ใหญ่ทีสุ่ดสําหรบัการขอสินเชือ่
 
สําหรบัการชาํระเงนิ การขาดความรูค้วามเขา้ใจทาํให้
ผู้คนกลัววา่จะทาํผิดพลาด เชน่ โอนผิด หรอื ชาํระ
เงนิไดไ้ม่ถกูต้องตามขอ้กําหนด
 
ในทาํนองเดียวกัน ปัญหาหลักสําหรบัการลงทนุ คือ 
การขาดความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสัญญาและ
เงือ่นไขการลงทนุ

ผู้ตอบแบบสอบถามกังวลเก่ียวกับการฉ้อโกง 
(Fraud) และการหลอกลวง (Scam) โดยพวก
เขามีความเป็นห่วงเรือ่งการรกัษาความ
ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้านขอ้มูลส่วน
บุคคลของพวกเขา

ความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นความ
ทา้ทายอันดับหน่ึง สําหรบัการใชบ้รกิารชาํระ
เงนิและการลงทนุในประเทศไทย

กังวลด้านความปลอดภัยของ
เงนิและขอ้มูล 2 ความยุ่งยากและซบัซอ้นของ

ผลิตภัณฑ/์ สัญญา/ ขัน้ตอน
การสมัคร 3 ค่าธรรมเนียมสูง/ผล

ตอบแทนตา1
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การลงทนุ: คนไทยยุคดิจทิลัส่วนใหญ่ไม่ได้มีการลงทนุในผลิตภัณฑต์ลาดการเงนิ 
แต่ลงทนุใน บัญชเีงนิฝากธนาคาร ทองคํา และลอตเตอรี่

โดยหากมีการลงทนุ ผู้ตอบแบบสอบถามมักลงทนุใน
ผลิตภัณฑท์างการเงนิทีม่ีความเส่ียงตา เชน่ เงนิฝาก
ธนาคาร 

นอกจากน้ี ทองคําและลอตเตอรยีังเป็นทีนิ่ยมอย่างมาก
ประเทศไทยมีจาํนวนผู้ตอบแบบสอบถามทีล่งทนุใน
ลอตเตอรีม่ากถึง 28% และสูงสุดในภมูิภาคอาเซยีน 
โดยนับเป็น 3 เทา่ของค่าเฉล่ียในภมูิภาค

นอกจากการลงทนุ 3 อันดับแรกน้ี คนยุคดิจทิลัชาวไทยยัง
ลงทนุในหุ้น สกลุเงนิดิจทิลั (Cryptocurrency) 
สินทรพัย์ดิจทิลั (NFTs) กองทนุรวม และ Exchange 
Traded Fund (ETF)

คนไทยยุคดิจทิลั นําเงนิเก็บไปลงทนุทีใ่ดบ้าง?
(ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้สูงสุด 4 ขอ้)ของคนยุคดิจทิลัในประเทศไทย 

ไม่ได้ลงทนุกับอะไรเลย~1/5 

#1 ในอาเซียน

16

เงนิฝากธนาคาร
ทองคํา

ล๊อตเตอรี่
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การลงทนุ: ใครบ้างทีล่งทนุในตลาดการเงนิและสินทรพัย์ดิจทิลั?

Thai crypto investors may be well informed than 
expected as Thailand has the smallest share of 
crypto investors who did not learn finances in 
ASEAN.  

57%
ของคนไทยยุคดิจทิลัทีล่งทนุในสกลุ
เงนิดิจทิลั (Crypto) เป็นผู้ทีล่งทนุใน
ตลาดการเงนิด้วยเชน่กัน

29%
ของคนไทยยุคดิจทิลั 
มีการลงทนุในตลาดการเงนิ 
(หุ้น พันธบัตร กองทนุรวม)

มีเพียงประมาณ 30% ของคนไทยยุคดิจทิลั ทีเ่คยลงทนุในตลาด
การเงนิมาก่อน และน้อยกวา่ 15% ทีม่ีพอรต์การลงทนุทีก่ระจาย
ความเส่ียงด้วยการลงทนุในผลิภัณฑท์ีห่ลากหลาย1

คนทีล่งทนุในตลาดการเงนิมักเป็น
ผู้ทีม่ีอายุ 41 -60 ปี  ผู้ชาย พนักงานประจาํ ผู้ทีอ่าศัยในเมือง 
และเคยเรยีนรูเ้ก่ียวกับการบรหิารการเงนิส่วนบุคคล

กลุ่มบุคคลทีล่งทนุในตลาดการเงนิและกลุ่มบุคคลลงทนุในสกลุ
เงนิดิจทิลั มีความทบัซอ้นกันมากพอสมควร 

People who invest in financial markets tend to be 
older generation, male, those who live in a city area, 
and those with high educations. 

ลงทนุในตลาดการเงนิ ลงทนุในสกลุเงนิดิจทิลั

ผู้ทีล่งทนุในสกลุเงนิดิจทิลั มีแนวโน้มเป็นคนรุน่ 21-40 ปี, ผู้ชาย 
ผู้ประกอบการ ผู้ทีอ่าศัยอยู่ในเมือง และเคยเรยีนรูเ้ก่ียวกับการ
บรหิารการเงนิส่วนบุคคล

อายุ 41-60 ปี
พนักงาน

ประจาํ ผู้ชาย ผู้ทีอ่าศัย
ในเมือง

ผู้ทีเ่คยศึกษา
เรือ่งการจดัการ

ด้านการเงนิ
อายุ 21-40 ปี ผู้ประกอบการ เพศชาย ผู้ทีอ่าศัย

ในเมือง
ผู้ทีเ่คยศึกษาเรือ่ง

การจดัการด้าน
การเงนิ

1 ผู้ทีม่ีพอรต์การลงทนุทีก่ระจายความเส่ียงด้วยการลงทนุในผลิภัณฑท์ีห่ลากหลาย เชน่ ลงทนุใน ETF หรอื ลงทนุในหุ้น และพันธบัตร
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แบบสํารวจพบวา่กวา่ครึง่ของผู้ทีต้่องการเงนิกู้ยัง
เขา้ไม่ถึงสินเชือ่จากธนาคารพาณิชย์ 

โดยธนาคารของรฐัและสถาบันการเงนิทีไ่ม่ใช่
ธนาคาร (Non-bank) มีส่วนเขา้มาชว่ยเติมเต็ม
ให้ผู้คนเขา้ถึงบรกิารสินเชีอ่ได้มากขึน้ แต่ก็ยังคง
มีคนไทยยุคดิจทิลัจาํนวนไม่น้อย 
ทีเ่ขา้ไม่ถึงบรกิารสินเชือ่จนต้องไปเพิง่สินเชือ่
นอกระบบ

สินเชือ่: ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสําคัญด้านบรกิารสินเชือ่ แต่คนไทยยุค
ดิจทิลัส่วนหน่ึงยังเขา้ไม่ถึงบรกิาร

1 ขอ้มูลจากผู้ทีร่ะบุวา่ต้องการเงนิกู้

คนรุน่ดิจทิลัในประเทศไทยกู้เงนิจากทีไ่หน?1 

เขา้ไม่ถึงสินเชือ่เงนิกูใ้น
ทกุชอ่งทาง20%
ต้องกู้ยืมเงนิจากแหล่ง
สินเชือ่นอกระบบการเงนิ 
(เชน่ ยืมจากครอบครวั 
และเพื่อน รวมทัง้ผูใ้ห้กู้
นอกระบบ)

31%
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อปุสรรคในการขอสินเชือ่ในประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืนในอาเซยีน :
คนไทยพบปัญหาเก่ียวกับขัน้ตอนการสมัครมากกวา่ปัญหาด้านอัตราดอกเบีย้

อปุสรรคในการขอสินเชือ่ทีพ่บมากทีสุ่ดคือ กระบวนการสมัครทีต้่องใช้
หลักประกัน ยุ่งยากและซบัซอ้น แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซยีนทีร่ะบุ
วา่ปัญหาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในการขอสินเชือ่คือความกังวลด้านปลอดภัยและการ
รกัษาความเป็นส่วนตัว

อุปสรรคสําคัญในการเขาถึงสินเชื่อ

ปัจจยัใดในการสมัครขอสินเชือ่
ทีท่าํให้คณุเขา้ไม่ถึงสินเชือ่?

น่าสนใจวา่อัตราค่าธรรมเนียมทีสู่งกลับไม่ใชอ่ปุสรรคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในการ
เขา้ถึงสินเชือ่ โดยเป็นปัญหาทีไ่ด้รบัการระบุวา่เป็นอปุสรรคมากทีสุ่ด
เป็นอันดับส่ี 

โดยผู้ทีร่ะบุวา่อัตราดอกเบีย้สูงเป็นปัญหาต่อการขอสินเชือ่นั้น เป็นผู้ที่
สามารถเขา้ถึงเงนิกูไ้ด้อยู่แล้ว ดังนั้นคนเหล่าน้ีจงึให้ความสําคัญกับ
อัตราค่าธรรมเนียมมากกวา่การได้รบัสิทธิข์อสินเชือ่
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ไม่มีหลักประกันหรอื
รายได้ตากวา่เกณฑ์

ขัน้ตอนการสมัครที่
ยุ่งยาก/ซบัซอ้น

ใชเ้วลาอนุมัตินาน

ขัน้ตอนการสมัคร

ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว

สัญญาทีเ่ขยีนไม่ชดัเจน

อัตราค่าธรรมเนียมสูง



การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ
ของผู้ประกอบการ MSMEs 
เป็นอย่างไร



เชน่เดียวกับบุคคลทัว่ไป ผู้ประกอบการไทยเชือ่วา่การเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิมีบทบาทสําคัญทีจ่ะชว่ยให้พวกเขามี
“ตาขา่ยรองรบั”ความเส่ียงต่างๆทีอ่าจมากระทบธรุกิจโดยไม่คาด
คิดได้

นอกจากน้ีบรกิารทางการเงนิยังมีบทบาทสําคัญในการชว่ยให้ผู้
ประกอบการสามารถชาํระค่าใชจ้า่ยทางธรุกิจและขยายธรุกิจได้
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ MSMEs ไทยมีใชบ้รกิารทางการเงนิผ่านชอ่งทางดิจทิลัสูง

ของ MSMEs อยากใชบ้รกิารทางการ
เงนิรปูแบบดิจทิลัมากขึน้อีก

ทาํไมการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิจงึสําคัญสําหรบั MSMEs
เป็นตาขา่ยรองรบั

ทางสังคม 
(42%)

ขยายธรุกิจ 
(35%)

ชาํระค่าใชจ้า่ย
ในการทาํธรุกิจ (36%)

83% 95%
ของ MSMEs เคยใช้

แอปพลิเคชนัในการทาํธรุกรรม
ทางการเงนิ

ของ MSMEs ชาํระเงนิ
ผ่านชอ่งทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่

72%

การใชบ้รกิารทางการเงนิดิจทิลัของ MSMEs ไทย 
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อย่างไรก็ตาม MSMEs ยังคงเผชญิปัญหาในการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีจ่าํเป็น 
โดยเฉพาะด้านการชาํระเงนิระหวา่งประเทศและการขอสินเชือ่

1) แหล่งเงนิกู้นอกระบบการเงนิ ได้แก่ ผูใ้ห้บรกิารทีเ่ป็น Fintech  เพื่อนและครอบครวั และแหล่งเงนิกู้นอกระบบ

44%
ของ MSMEs ประสบปัญหา
การชาํระเงนิระหวา่งประเทศ 

ซึง่จาํกัดโอกาสในการซือ้ขายสินค้าใน
ตลาดต่างประเทศ

54%

การเขา้ถึงสินเชือ่ยังคงเป็นความทา้ทายหลักสําหรบัผู้
ประกอบการ MSMEs ไทย โดยน้อยกวา่ครึง่หน่ึงของผู้ทีร่ะบุ
วา่ต้องการสินเชือ่ ได้รบัเงนิกู้จากธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่
บรษัิท Consumer finance ธนาคารของรฐั และบรษัิท 
FIntech มีบทบาทสําคัญในการเติมเต็มชอ่งวา่งตรงน้ีแก่ผู้
ประกอบธรุกิจ (ดหูน้าถัดไป)

ของ MSMEs ทีต้่องการสินเชือ่
ไม่สามารถกู้เงนิได้ หรอื 

จาํเป็นต้องกู้จากแหล่งสินเชือ่อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากธนาคาร1

การชาํระเงนิระหวา่งประเทศ การขอสินเชือ่

ผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ประสบปัญหาเมื่อต้องชาํระเงนิ
ระหวา่งประเทศ โดยพวกเขาไม่สามารถขายสินค้าหรอืบรกิาร
ได้ เน่ืองจากขาดชอ่งทางการชาํระเงนิทีเ่หมาะสม นอกจากน้ี 
ธรุกิจทีย่ังคงใชเ้งนิสดในการทาํธรุกรรมเป็นหลัก อาจทาํ
ธรุกรรมขา้มประเทศได้ยากเมื่อต้องซือ้สินค้าจากต่างประเทศ

22



กลุ่มธรุกิจรายย่อย (Micro enterprises) ต้องด้ินรนยิง่กวา่ SMEs ในการเขา้ถึงสินเชือ่

 1 กลุ่มธรุกิจรายย่อย (Micro Enterprise) คือธรุกิจทีม่ีพนักงาน 1 ถึง 10 คน
 2 จากผู้ทีต้่องการเงนิกู้ทัง้หมด

ขอ้มูลน้ีอาจสามารถสะทอ้นให้เห็นปัญหาของกลุ่ม
ธรุกิจรายย่อย (Micro enterprises)1 ทีม่ักทาํ
ธรุกิจค้าปลีกทีม่ีปัญหาหลักในการเขา้ถึงสินเชือ่ 
คือ การขาดหลักประกันในการคาประกันเงนิกู้

ผู้ประกอบการ MSMEs ในประเทศไทย ได้รบัเงนิกู้จากทีไ่หน?2  

Fintech เป็นแหล่งสินเชือ่เพียง
แหล่งเดียวทีก่ลุ่มธรุกิจรายย่อย 
(Micro enterprises) สามารถ
เขา้ถึงสินเชือ่ได้มากกวา่บรษัิท
ขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(SMEs)

ของกลุ่มธรุกิจรายย่อย 
เขา้ไม่ถึงสินเชือ่เลยไม่วา่
ชอ่งทางใด21%

27%
ของกลุ่มธรุกิจรายย่อย 
กู้ยืมเงนินอกระบบการเงนิ

<50%
ของกลุ่มธรุกิจรายย่อย
ได้รบัสินเชือ่จาก
ธนาคารพาณิชย์
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ความรูด้้านการเงนิ
เป็นอีกหน่ึงกญุแจ
ในการขยายการเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิ 



บทสํารวจน้ีชีใ้ห้เห็นวา่เทคโนโลยีนั้นสําคัญแต่อาจยังไม่เพียงพอ
ในการสรา้งการเขา้บรกิารการเงนิทีท่ัว่ถึง 

การสรา้งเสรมิความรูท้างการเงนิและทกัษะดิจทิลั (Financial 
and digital literacy) ยังเป็นกญุแจสําคัญในขยายการเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิให้ครอบคลมุได้สําหรบัทกุคน

ผลการสํารวจแสดงให้เห็นวา่ การมีความรูด้้านการบรหิารจดัการ
การเงนินั้น สามารถชว่ยเพิม่ระดับความเขา้ใจในผลิตภัณฑแ์ละ
บรกิารทางการเงนิประเภทต่างๆ และนําไปสู่การเขา้ถึงบรกิาร
ทางการเงนิทีดี่ขึน้ โดยเฉพาะบรกิารด้านการเงนิทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
การบรหิารการเงนิส่วนบุคคลและการลงทนุ1

ในขณะเดียวกัน ทกัษะเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจทิลั
ชว่ยให้ผู้คนใชบ้รกิารทางการเงนิในปัจจุบันได้อย่างปลอดภัย
และมัน่คง เน่ืองจากบรกิารต่าง ๆ มีความเป็นดิจทิลัมากขึน้ใน
ปัจจุบัน ดังนั้น การสรา้งเสรมิความรูแ้ละทกัษะดิจทิลัให้แก่คน
ไทยจงึสามารถชว่ยลดความเส่ียงต่าง ๆ จากการใชบ้รกิารทางการ
เงนิในยุคปัจจุบันได้ เชน่ การถกูหลอกลวง (Scam) และปัญหา
ความปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cybersecurity)

ความรูด้้านการเงนิและทกัษะดิจทิลั มีส่วนสําคัญในการชว่ยให้คนเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ 

1  อ่านเพิ่มเติมจากภาคผนวก

Investment

Loans

Budgeting

การมีความรูค้วามเขา้ใจด้านการเงนิ ชว่ยเพิม่โอกาสทีแ่ต่ละบุคคล
จะเขา้ถึงและใชผ้ลิตภัณฑท์างการเงนิ เชน่ ผู้ทีม่ีความรูด้้าน
การเงนิมีแนวโน้มจะใชบ้รกิารด้านการลงทนุ มากกวา่ผู้ทีไ่ม่มีค
วามรูถึ้ง 81% 

การให้ความรูด้้านการเงนิ
ชว่ยเพิม่โอกาสการเขา้ถึงและใชบ้รกิารทางการเงนิ

แนวโน้มทีค่นคนหน่ึงจะเขา้ถึง/ใช้
บรกิารการเงนิต่างๅหากเขาเคย 
เรยีนเรือ่งการบรหิารการเงนิ
ส่วนตัวมาก่อน
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Financial X Digital Literacy 

การบรหิารเงนิ
ส่วนบุคคล

การลงทนุ การประกันภัย สินเชือ่



ระดับความเขา้ใจผลิตภัณฑท์างการเงนิมีความแตกต่างกันไปตามพื้นทีอ่ยู่อาศัยในเมืองและพื้นทีช่นบท

สินเชือ่เป็นผลิตภัณฑท์างการเงนิทีผู่้คนขาดความรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ด

คนไทยยุคดิจทิลัส่วนใหญ่ระบุวา่พวกเขามีความรูเ้พียงพอที่
จะใชผ้ลิตภัณฑท์างการเงนิขัน้พื้นฐาน โดยมากกวา่ 90% 
ระบุวา่พวกเขารูว้ธิใีชบ้ัญชอีอมทรพัย์และการชาํระเงนิ

แต่ในขณะเดียวกันก็มี ผู้ตอบแบบสํารวจจาํนวนไม่น้อยที่
เชือ่วา่พวกเขายังขาดความรูท้ีจ่าํเป็นในการใชผ้ลิตภัณฑ์
ทางการเงนิบางประเภทโดยเฉพาะในด้านสินเชือ่และการ
ลงทนุ

ของคนยุคดิจทิลัในไทย 
ระบุวา่ มีความรูไ้ม่เพียงพอ
เก่ียวกับการขอสินเชือ่

32%

ของคนยุคดิจทิลัในไทย 
ระบุวา่ มีความรูไ้ม่เพียงพอ
เก่ียวกับการลงทนุ27%

ผู้ทีอ่าศัยในพืน้ทีช่นบทขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในการใชผ้ลิตภัณฑท์างการเงนิขัน้สูง มากกวา่คนเมือง

% สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามทีร่ะบุวา่ขาดความรูใ้นแต่ละด้าน
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คนทีอ่ยู่ในพื้นทีช่นบท  เชือ่วา่การเรยีนรู้
ทางการเงนิจากเพื่อนและครอบครวัเป็น
หน่ึงในวธิทีีม่ีประสิทธภิาพมากทีสุ่ด

คนรุน่ใหม่ให้ความสําคัญกับการ
เรยีนรูผ้่านวดีิโอและโซเชยี
ลมีเดียมากกวา่การเรยีนรู้
พนักงานของผูใ้ห้บรกิารการเงนิ

เมื่อสอบถามถึงวธิทีีดี่ทีสุ่ดในการเรยีนรูเ้ก่ียวกับการบรหิารจดัการ
การเงนิผู้ตอบแบบสํารวจระบุวา่ประสบการณ์จากการลงมือทาํจรงิ
สําคัญทีสุ่ด ตามมาด้วยการเรยีนรูจ้ากคนใกล้ตัวเชน่ครอบครวัและ
เพื่อนฝูง ส่วนการเรยีนรูจ้ากการศึกษาในโรงเรยีนนั้น ไม่ติดแม้แต่ 5 
อันดับแรก

นอกจากน้ีเมื่อเจาะลึกไปแต่ละกลุ่มพบวา่ แต่ละกลุ่มต่างมีความชอบ
ทีแ่ตกต่างกันในแงข่องวธิกีารเรยีนรูต้ามทีย่กตัวอย่างด้านล่าง

คนไทยยุคดิจทิลัต้องการเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการการเงนิจากไหน?
แต่ละกลุ่มมีความชอบทีแ่ตกต่างกัน แต่ทกุคนมองวา่การลงมือปฏิบัติจรงิสําคัญ

คนรุน่ใหม่ชอบเรยีนรูผ้่านโซ
เชยีลมีเดีย

คนในชนบทชอบเรยีนรูจ้าก
ครอบครวัและเพือ่นฝูง

5 วธิทีีดี่ทีสุ่ดในการเรยีนรูก้ารเงนิ
จากผู้ตอบแบบสอบถามของเรา
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เรยีนรูด้้วย
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และเพือ่น
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media

ทีป่รกึษา
ทางการเงนิ



ในปัจจุบัน ยังคงมีชอ่งวา่งในการศึกษาด้านการเงนิ โดยมี ผู้
ตอบแบบสอบถามจาํนวน 16% ทีไ่ม่เคยเรยีนรูว้ธิจีดัการด้าน
การเงนิใดๆเลย 

นอกจากน้ี ในกลุ่มคนทีเ่คยเรยีนก็ยังมีชอ่งวา่งระหวา่ง การ
เรยีนรูแ้บบทีพ่วกเขาเชือ่วา่มีประสิทธภิาพกับประสบการณ์
จรงิ ตัวอย่างเชน่ 73% เชือ่วา่การเรยีนรูโ้ดยการลงมือทาํเป็น
วธิทีีดี่ทีสุ่ด แต่มีเพียง 57% เทา่นั้นทีเ่คยเรยีนรูจ้ากวธิน้ัีน

โดยชอ่งวา่งทีช่ดัเจนทีสุ่ด คือ การเรยีนรูจ้ากพนักงานของผู้
ให้บรกิารทางการเงนิ และการเรยีนรูจ้ากทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ทีค่นมองวา่ดีแต่เกิดขึน้จรงิน้อยมาก

ยังคงมีชอ่งวา่งระหวา่งการเรยีนรูด้้านการเงนิใน “อดุมคติ”และ “ความเป็นจรงิ” of Thai DGs use deposits mostly 
through online channels

คนไทยยุคดิจทิลัจาํนวนมากต้องการเรยีนรูจ้ากพนักงานของผูใ้ห้บรกิาร
ทางการเงนิ (35%) และทีป่รกึษาทางการเงนิ (34%) ขณะทีใ่นความเป็นจรงิ
แล้ว น้อยกวา่ 12% ได้เรยีนรูผ้่านชอ่งทางเหล่าน้ีจรงิๆ

‘วธิใีนอดุมคติ’ กับ ‘วธิทีีใ่ชจ้รงิ’ ในการเรยีนรูด้้านการเงนิ
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เชือ่วา่เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีม่ีประสิทธภิาพ เรยีนรูด้้านการเงนิจากชอ่งทางน้ี



บทสรปุ: ประเทศไทยจาํเป็น
ต้องสรา้งทัง้ “บันได”และ 
“ราวจบั” เพื่อให้ทกุคนเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิได้ดีขึน้ 



ระบบการเงนิปัจจุบัน = อาคารสูงทีไ่รท้างขึน้สู่ชัน้บน

การเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิ

Informal 
Finance

ระบบการเงนิในปัจจุบันของประเทศไทยเปรยีบเสมือนกับอาคารสูง ทีช่ัน้ล่างมีผลิตภัณฑก์ารเงนิ
ขัน้พื้นฐาน เชน่ บัญชอีอมทรพัย์ และบรกิารชาํระเงนิ ในขณะทีผ่ลิตภัณฑข์ัน้แอดวานซ ์เชน่ 
สินเชือ่ การลงทนุ ประกันภัย อยู่บนชัน้ทีสู่งขึน้ไป

ความทา้ทายในปัจจุบัน คือ ไม่มีลิฟต์หรอืบันไดเชือ่มระหวา่งชัน้ล่างกับชัน้บน ดังนั้น ในขณะที ่
90% ของคนไทยยุคดิจทิลัมีบัญชอีอมทรพัย์และเขา้ถึงการชาํระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ได้ คนอีก
หลายกลุ่มยังคงเขา้ไม่ถึงบรกิารทางการเงนิขัน้แอดวานซท์ีม่ีความสําคัญเชน่กัน  โดยเฉพาะ ผู้
ประกอบการ MSMEs ผู้หญิง คนรุน่ใหม่ และคนทีอ่าศัยในพื้นทีช่นบท

พวกเขาจงึต้องหันไปพึ่งพาบรกิารทางการเงนินอกระบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงนิ
ของตน หลายคนระบุวา่ต้องกู้ยืมจากครอบครวัและเพื่อนฝูง และ/หรอื ลงเอยด้วยการพึ่งพา
บรกิารทางการเงนินอกระบบ (Informal finance) ซึง่เต็มไปด้วยการฉ้อโกงและความไม่เป็นธรรม

กลุ่มทีย่ังเขา้ไม่ถึง
คนในพื้นทีช่นบท

ผู้ประกอบธรุกิจ MSMEs
คนรุน่ใหม่

ผู้หญิง

เพียง 28% เทา่น้ัน
ทีเ่ขา้ถึงสินเชือ่ 

การลงทนุ 
และประกัน 

อย่างครบถ้วน

90% ใชบ้รกิาร
ชาํระเงนิและ

การออมเงนิใน
บัญชธีนาคาร

หันไปพึ่งพาแหล่งเงนิทนุภายนอก เชน่ 
จากครอบครวัและเพื่อนฝูง หรอืเงนิกู้

นอกระบบ

45% เขา้ถึงสินเชือ่
ธนาคารได้

29% ลงทนุใน
ตลาดการเงนิ
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83% ใชแ้อปฯ การเงนิดิจทิลั

การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัมาใชใ้นการเงนิสามารถชว่ยนําไปสู่การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีค่รอบ
คลมุ (financial inclusion) มากขึน้ผ่านสองชอ่งทาง

1.การเงนิดิจทิลัเปรยีบเสมือนเป็น“บันได”ทีช่ว่ยให้ผู้ขาดโอกาสสามารถเขา้ถึง “ชัน้ทีสู่งขึน้” ได้ 

การทีม่ีคนเขา้ถึงบรกิารการเงนิมากขึน้เป็น win-win สําหรบัทกุฝ่าย เพราะเมื่อคนจาํนวนมากขึน้
สามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิบน “ชัน้ทีสู่งขึน้” ผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิแบบดัง้เดิม เชน่ ธนาคาร 
ก็จะมีฐานลกูค้าทีใ่หญ่ขึน้ด้วย โดยดึงกลุ่มลกูค้าใหม่มาจากผูใ้ห้บรกิารทางการเงนินอกระบบ

2.การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัยังชว่ยยกระดับผลิตภัณฑท์างการเงนิทีม่ีอยู่แล้วบนชัน้สูง ให้ตอบโจทย์
ความต้องการเฉพาะบุคคลของแต่ละคนได้แม่นยําขึน้ด้วยการใชด้าต้า เชน่ Insurtech และ 
Wealthtech ทีส่ามารถคัดเลือกและนําเสนอผลิตภัณฑท์ีเ่หมาะกับความต้องการและระดับความ
เส่ียงของแต่ละบุคคลได้ 

การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั = บันไดสู่บรกิารทางการเงนิทีค่รอบคลมุมากขึน้

มีผลิตภัณฑท์ีต่อบโจทย์
ความต้องการเฉพาะบุคคล

มากขึน้ และมาจาก
ผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ

หลากหลายราย:

การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลัทาํให้เกิดการเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิทีค่รอบคลมุได้อย่างไร 
- เขา้ถึงได้จากทกุที่
- ผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการทีเ่ขา้ใจและเขา้ถึงได้งา่ยขึน้
- Alternative data ชว่ยให้ผู้คนเขา้ถึงสินเชือ่ได้ครอบคลมุขึน้

การใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั  
ยกระดับบรกิารทีม่ีอยู่

98% ของผู้ทีใ่ชบ้รกิาร
ทางการเงนิแบบดิจทิลัอยู่

แล้ว ต้องการใชบ้รกิารแบบ
ดิจทิลัมากขึน้อีก

สินเชือ่ดิจทิลั
Insuretech
Wealthtech

สินทรพัย์ดิจทิลั
การชาํระเงนิแบบดิจทิลั

สรา้ง “บันได” ด้วย
เทคโนโลยีดิจทิลั
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ความรูด้้านการเงนิและทกัษะดิจทิลั 
เปรยีบเสมือน“ราวจบั”

● ทกัษะด้านการเงนิและดิจทิลั ชว่ยสรา้ง “ภมูิคุ้มกัน”
● ลดปัญหาการฉ้อโกงและการหลอกลวง
● การรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลอย่างรดักมุ 

ความรูด้้านการเงนิและทกัษะดิจทิลั เป็น “ราวจบั” ทีสํ่าคัญควบคู่ไปกับบันได

แต่การใชเ้ทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่สามารถตอบโจทย์การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิได้ทัง้หมด

ในยุคทีบ่รกิารทางการเงนิถกูปรบัเป็นรปูแบบดิจทิลัมากขึน้ นอกจากการรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลอย่าง
รดักมุแล้วยังต้องส่งเสรมิให้ผู้คนมีทัง้ความรูท้างด้านการเงนิ (Financial literacy) และทกัษะดิจทิลั (Digital 
literacy) ควบคู่กันเพื่อทาํหน้าทีเ่ป็น “ราวจบั”ทีป้่องกันคนไทยจากความเส่ียงและภัยต่างๆ ในยุคดิจทิลั

ทกัษะดิจทิลั (Digital literacy) จะเป็นภมูิคุ้มกันภัยคกุคามในโลกออนไลน์ได้ เชน่ ด้านความปลอดภัยทางไซ
เบอร ์และด้านการรกัษาความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบุคคล ในขณะเดียวกัน ความรูด้้านการเงนิ (Financial 
literacy) จะเป็นเกราะป้องกันการฉ้อโกงทางการเงนิ การหลอกลวง และการกู้เงนิเกินความจาํเป็น ซึง่เป็น
ปัญหาทีพ่บไดใ้นชว่งทีผ่่านมา

คนรุน่ดิจทิลัชาวไทยมีความกังวลด้านความปลอดภัย
โดย 49% ไม่เขา้ใจผลิตภัณฑท์างการเงนิขัน้สูง1

มีเพียง 27% ทีไ่ด้รบัการศึกษาเก่ียวกับการจดัการด้านการเงนิอย่างเป็น
ทางการ

1  ผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่มีความรูม้ากเพียงพอจะเขา้ถึงบรกิารสินเชือ่ การลงทนุ หรอืประกัน

การเขา้ถึง
บรกิารทางการเงนิ

สรา้ง “บันได” ด้วย
เทคโนโลยีดิจทิลั
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3 ส่ิงทีเ่ราควรต้องเรง่ทาํเพือ่เพิม่การเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิในยุคดิจทิลั

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยด้าน 
Open competition, Open 
Infrastructure และOpen Data (ด ู
Financial Landscape paper)

ซึง่จะชว่ยเรง่Digitalisationทางการเงนิ 
จากทัง้การเขา้มาของผู้เล่นใหม่ๆc]tการ
ปรบัตัวของผูใ้ห้บรกิารในปัจจุบัน

ส่งเสรมิความรู้
ด้านการเงนิและดิจทิลั

เพิม่มาตรการรกัษา
ความปลอดภัย

นําเทคโนโลยีดิจทิลั
เขา้มาชว่ยมากขึน้

การสรา้งเครอืขา่ย "อาสาสมัครการเงนิ
ดิจทิลัในพื้นที"่

อาสาสมัครเหล่าน้ีต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความรูด้้านดิจทิลัและการเงนิ
ให้คนในชุมชนได้อย่างถกูต้อง ทัง้ในด้านการ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิลั เชน่ วธิใีชแ้อปฯ อย่าง
ปลอดภัย ตลอดจนด้านการเงนิ เชน่ วธิจีดัการ
ด้านการเงนิส่วนบุคคลและการจบัสังเกตการ
ฉ้อโกง

ตัว
อย

่าง

หน่วยงานรฐัและสถาบันการเงนิทาํงาน
รว่มกันและการแบ่งปันขอ้มูล เพื่อรว่ม
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและขัน้
ตอนการปฏิบัติเพื่อจดัการความเส่ียง
ด้านไซเบอรแ์ละชอ้มูล
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ภาคผนวก



Appendix

ภาคผนวก: ระเบียบวธิวีจิยั

● ในปี 2564 เราได้ทาํการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 86,000 คน ผ่านแพลตฟอรม์การนีาและชอ้ปป้ี รวมถึงโซเชยีลมีเดียต่าง ๆ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเยาวชน (ประมาณ 76%) ทีม่ีอายุในชว่ง 16-35 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนทีเ่หลือมีอายุ 36-60 ปี 

● การสํารวจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และแนวโน้มของโลกหลังโรคระบาด รวมถึงการปรบัใช้
เทคโนโลยีดิจทิลัทีเ่พิม่มากขึน้ในอนาคต

รายงานผลการสํารวจเยาวชนอาเซยีนประจาํปี 2564 (ASEAN Youth Survey – 2021):

รายงานผลสํารวจคนยุคดิจทิลัในอาเซยีนประจาํปี 2565 (ASEAN Digital Generation Survey – 2022):

● ผลสํารวจทีนํ่าเสนอในรายงานน้ีอ้างอิงรายงานผลสํารวจคนยุคดิจทิลัในอาเซยีนประจาํปี 2565 (Annual ASEAN Digital Generation 
Survey) ซึง่จดัทาํรว่มกับสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) 

● ในปีน้ี เราได้ทาํการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจาํนวนมากกวา่ 90,000 คน จาก 6 ประเทศในอาเซยีน ผ่านแพลตฟอรม์การนีาและชอ้ปป้ี รวมถึงโซ
เชยีลมีเดียต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเยาวชน (70%) ทีม่ีอายุในชว่ง 16-35 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 52% เป็นเพศ
หญิง และ 27,000 คน เป็นผู้ประกอบการ MSMEs

● ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทยมีจาํนวนส้ิน 8,441 คน โดยในจาํนวนน้ี 1,400 คน เป็นผู้ประกอบการ MSMEs

35

Santi Tony



 ภาคผนวก – รายงานผลสํารวจคนไทยยุคดิจทิลั 2565

เป็นผู้ประกอบการ MSMEs

ประมาณ1,400 คน

มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด (อายุ 16-60 ปี)

กวา่ 8,400คน 51%
มีอายุในชว่ง 16 - 35 ปี

53%
เพศหญิง

ประมาณ1,300 คน 

มาจากกลุ่มธรุกิจรายย่อย
(Micro Enterprise) 

51%
มีวฒุิระดับ

ปรญิญาตรขีึน้ไป 

อ่ืนๆ

ภาคอตุสาหกรรม

การค้า

การทอ่งเทีย่ว

อตุสาหกรรมพืน้ฐาน

ประเภทธรุกิจของผู้ประกอบการ MSMEs
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Appendix

ภาคผนวก: หมายเหตุ

การวเิคราะห์การถดถอยโลจสีติก (Logit regression) : ความรูท้างการเงนิและการเขา้ถึงทางการเงนิ

● เราใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยโลจสีติก  (Logit regression) เพื่อหาความสัมพันธร์ะหวา่งการเรยีนรูด้้านการเงนิและการใชผ้ลิตภัณฑ์
ทางการเงนิ  โมเดลทางสถิติน้ีควบคมุอายุ เพศ สถานที ่ระดับการศึกษา งานปัจจุบัน และระดับเงนิออมในปัจจุบัน ตัวแปรตาม คือ 
ตัวแปรจาํลอง ซึง่เทา่กับ 1 หากบุคคลน้ันสามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ และ 0 หากไม่สามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงนิ ตัวแปรอิสระ 
เทา่กับ 1 หากบุคคลนั้นมีความรูด้้านการเงนิ และ 0 หากยังไม่มีความรูด้้านการเงนิ

● การศึกษาพบวา่ค่าสัมประสิทธิม์ีนัยสําคัญในทกุผลิตภัณฑท์างการเงนิ ซึง่บ่งชีว้า่ความรูท้างการเงนิชว่ยเพิม่แนวโน้มทีบุ่คคลหน่ึงจะ
เขา้ถึงผลิตภัณฑท์างการเงนิได้

ค่าสัมประสิทธิ ์“มีความรูด้้านการเงนิ”
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