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กลุ่มคนฐานรากกับปัญหาทางการเงนิ: สถาบนัการเงนิจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร 

เม่ือพดูถึงกลุม่คนฐานราก หลายทา่นอาจนกึถึงพอ่ค้า แมค้่าในตลาดหรือหาบเร่แผงลอย ซึ่งใช้เงิน

วนัชนวนัและมีหนีส้ินมากมาย ผู้อ่านเคยสงสยัหรือไม่ว่าท าไมพวกเขาจึงมีชีวิตเช่นนี ้ ปัญหาทางการเงิน

ของพวกเขาเกิดขึน้ด้วยสาเหตุใด และสถาบนัการเงินจะช่วยเหลือพวกเขาในการยกระดบัคุณภาพชีวิต

อยา่งไร  

ปัญหาทางการเงินของกลุ่มคนฐานรากส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การเงินและวีถีการด าเนินชีวิตของพวกเขาเอง กลุ่มคนฐานรากส่วนใหญ่ใช้ชีวิตยุ่งอยู่กับการท างานหรือ

ค้าขายตลอดทัง้วนั เม่ือได้เงินมาในหนึง่วนั พวกเขาจะใช้เงินหมดไปโดยไมมี่การเก็บออมและไม่ได้ค านึงถึง

การวางแผนทางการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ท าให้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินท่ีต้องใช้เงิน เช่น เจ็บป่วยหรือ

ประสบอุบัติเหตุ พวกเขาจะประสบปัญหาอย่างหนัก และจ าเป็นต้องหาเงินมาใช้อย่างเร่งด่วน โดย 

ร้อยละ 93.7 ของคนฐานรากเป็นผู้ ท่ีมีหนี ้1  

เม่ือเกิดความต้องการในการใช้เงิน แหล่งเงินทุนหลกัท่ีกลุ่มคนฐานรากมกันึกถึงคือ การหยิบยืม

จากคนรอบตัว การกู้ จากธนาคาร และการกู้ นอกระบบ แม้ว่าการหยิบยืมจากคนรอบตวัจะเป็นแหล่ง

เงินทุนท่ีกลุ่มคนฐานรากนึกถึงเป็นอนัดบัแรก พวกเขามกัไม่ได้รับความไว้ใจหรือเคยหยิบยืมบ่อยเกินไป  

จึงไม่สามารถยืมเงินจากคนรอบตัวได้อีก และเม่ือพวกเขานึกถึงการกู้ จากธนาคาร ก็มีความเช่ือหรือ

ทัศนคติจากท่ีเคยได้รับการบอกต่อจากคนรอบตัวว่า การกู้ จากธนาคารเป็นเร่ืองยาก ต้องใช้เอกสาร

หลกัฐานมากมาย ใช้เวลานานไม่ทนัน าเงินไปใช้ และคิดเสมอว่าตนเองไม่มีคณุสมบตัิเพียงพอท่ีจะผ่าน

การอนมุตั ิแม้วา่จะไมเ่คยลองขอกู้จากธนาคารด้วยตนเองก็ตาม จึงตดัสินใจไม่เข้าหาธนาคารเพ่ือขอกู้ เม่ือ

มีความต้องการใช้เงิน ทัง้นี ้กลุ่มคนฐานรากส่วนใหญ่ท่ีเคยติดต่อกับธนาคารเพ่ือขอกู้ เงิน ก็ยงัคงประสบ

ปัญหาไมไ่ด้รับการอนมุตัเิงินกู้  เน่ืองจากไมมี่หลกัประกนัหรือเครดติทางการเงิน  

ดงันัน้ เม่ือกลุม่คนฐานรากมองวา่ ตนเองไมส่ามารถกู้ ยืมจากคนรอบตวัและธนาคารได้ พวกเขาจึง

หนัเข้าหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ หรือท่ีกลุ่มคนฐานรากคุ้นเคยกบัการเรียกว่า "กู้อาบงั” “กู้อาเจ๊” “กู้หมวก

กนัน็อค” หรือ “กู้ ร้อยละย่ีฯ” ซึง่พวกเขามกัได้รับการแนะน า “เจ้า” ตา่งๆ มาจากคนรอบตวัของพวกเขาและ
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มกัได้รับค าแนะน าว่า “กู้ ง่าย ได้เร็ว” พวกเขาจึงตดัสินใจท่ีจะกู้ จากแหล่งเงินกู้นอกระบบเหล่านี ้ซึ่งจะเห็น

ได้วา่ การบอกเลา่ของคนรอบตวัมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินของพวกเขามาก  

กว่าร้อยละ 56 ของกลุ่มคนฐานรากท่ีมีหนีมี้การกู้ ยืมนอกระบบ2 โดยกลุ่มคนเหล่านีไ้ม่ได้มองว่า

เงินกู้นอกระบบเป็นแหล่งเงินทนุท่ีน่ากลวั แตก่ลบัมองว่า เป็นแหล่งเงินทนุท่ีสะดวก (ได้เงินรวดเร็ว ไม่ต้อง

ใช้เอกสารหลกัฐาน มีคนมาเก็บเงินค่าผ่อนถึงท่ี) และไม่ได้มองว่าเงินกู้ นอกระบบมีอตัราดอกเบีย้ท่ีแพง  

(อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 20 ต่อเดือน) พวกเขาไม่ได้สนใจว่า อตัราดอกเบีย้เป็นเท่าใด แตม่องว่า แต่ละวนั

พวกเขาจะต้องผอ่นจา่ยเทา่ไหร่และมีก าลงัพอจะผอ่นจา่ยได้หรือไม ่

ทัง้นี ้ในความเป็นจริงแล้ว เงินกู้นอกระบบเป็นแหล่งเงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูมาก โดยเม่ือคิดเป็น

รายปีแล้ว มีอัตราดอกเบีย้สูงถึงร้อยละ 240 ต่อปี สูงกว่าแหล่งเงินกู้ ในระบบท่ีมีอัตราดอกเบีย้อยู่ท่ี

ประมาณร้อยละ 15-28 ตอ่ปี ถึง 10 เท่า  เม่ือกลุ่มคนฐานรากเร่ิมใช้เงินกู้นอกระบบ พวกเขาจะมีภาระหนี ้

สงูมาก ท าให้เม่ือเวลาผา่นไป พวกเขาจะมีเงินไมพ่อใช้ และท้ายท่ีสดุ มกัจะกลับไปกู้นอกระบบเพิ่มอีกเพ่ือ

ใช้หนีส้ินเดมิ เป็นวฏัจกัรเชน่นีต้อ่ไปเร่ือยๆ 

 

แผนภาพแสดงวัฏจักรการกู้นอกระบบของกลุ่มคนฐานราก 

เพ่ือเป็นการชว่ยเหลือกลุม่คนฐานรากให้หลดุพ้นจากวฏัจกัรเงินกู้นอกระบบท่ีท าให้พวกเขามีภาระ

หนีส้ินมากขึน้เร่ือยๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลง ผู้ เขียนมองว่าสถาบนัการเงินต่างๆ สามารถช่วยเหลือ 

พวกเขาได้ด้วย 4 แนวทางหลกั ได้แก่  
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1) ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเงิน ทัง้ด้านการวางแผนทางการเงิน และ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่กลุ่มคนฐานราก โดยอาจใช้ส่ือโทรทัศน์เป็นช่องทางหลักในการ

ส่ือสาร เน่ืองจากเป็นชอ่งทางท่ีกลุม่คนฐานรากใช้รับข้อมลูมากท่ีสดุ (ร้อยละ 86 ของกลุ่มคน

ฐานรากรับข้อมูลในชีวิตประจ าวันผ่านโทรทัศน์มากท่ีสุด ) ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ อาจ

ส่ือสารในรูปแบบของละครซีรีส์สัน้หรือเกมส์โชว์ท่ีให้ความรู้ด้านการเงิน หรืออาจใช้ตวัละคร

การ์ตนูท่ีเข้าใจง่าย 

2) ชกัจูงและกระตุ้นให้กลุ่มคนฐานรากมีการออมเงินอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ส าหรับเหตฉุกุเฉินท่ีอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ีไม่คาดฝัน โดยอาจส่งเสริมให้มีการแบ่งรายได้

ส่วนหนึ่งมาเก็บออมก่อนท่ีจะน าไปใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการแบ่งเงินจากค่าใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย 

เชน่ การซือ้ลอตเตอร่ีหรือหวยตา่งๆ มาเก็บเป็นเงินออม  

3) ช่วยสร้างตวัตนหรือเครดิตทางการเงินของกลุ่มคนฐานรากเพ่ือให้สามารถขอสินเช่ือจาก

ธนาคารได้ โดยนอกจากการส่งเสริมให้มีเงินออมเป็นหลกัประกันกับธนาคารตามท่ีได้กล่าว

ไว้ในข้อ 2 แล้ว อาจสง่เสริมให้มีการเดนิบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 

4) มีบริการรับฝากเงินและช าระหนีถ้ึงท่ี โดยเฉพาะตามตลาดต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวย 

ความสะดวก สร้างระเบียบวินยัทางการเงิน และลดความเส่ียงท่ีกลุ่มคนฐานรากจะใช้ เงิน

หมดไปในแตล่ะวนัก่อนท่ีจะได้เข้ามาฝากเงินท่ีธนาคาร 

โดยการช่วยเหลือกลุ่มคนฐานรากด้วยแนวทางเหล่านี ้จะเป็นการขยายฐานลูกค้าของสถาบัน

การเงินให้สามารถท าตลาดผลิตภณัฑ์เงินฝากและสินเช่ือในกลุ่มลกูค้าฐานรากได้ โดยกลุ่มลกูค้าฐานราก

เป็นหนึ่งในตลาดท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีใหญ่ โดยมีจ านวนประชากรฐานรากในประเทศไทยกว่า 

31 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48 ของประชากรไทยทัง้หมด3 อีกทัง้ ยงัมีสถาบนัการเงินท่ีท าตลาดกลุ่มนี ้

ค่อนข้างน้อย โดยนอกจากจะเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีดีส าหรับสถาบนัทางการเงิน4  ยงัเป็นการแสดง
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ความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสถาบนัทางการเงินตา่งๆ (Corporate Social Responsibility - CSR) อีกทาง

หนึง่ด้วย 

 

 

เก่ียวกับผู้เขียน: คณุกานต์ ปิลนัธนดลิก ด ารงต าแหนง่นกัวิเคราะห์ (Analyst) ประจ าศนูย์วิจยัและให้

ค าปรึกษา สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีความรู้ ความเช่ียวชาญ

ทางด้านการจดัท าวิจยัทางการตลาด (Marketing Research) และกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing 

Strategy) รวมถึงประสบการณ์การท าวิจยัให้กบัธนาคาร 


