
ผลการส ารวจภาระหนี้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (สสว.) เป็นหน่วยงำนของรัฐที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพื่อก ำกับดูแลงำนที่เกี่ยวข้องกับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตำม  พรบ.ส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม พ.ศ.2543 โดยมีวิสัยทัศน์ในกำร “เป็นผู้น ำในกำรก ำหนด
นโยบำยและเป็นศูนย์กลำงประสำนระบบกำรท ำงำน  เพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมของประเทศ” อีกทั้งกำรที่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้เข้ำมำมีบทบำท
ในกำรพัฒนำประเทศมำกขึ้นเป็นล ำดับนับตั้งแต่ช่วงหลังจำกกำรเกิดวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในปี 
2540 เป็นต้นมำ  ซ่ึงเมื่อจะพิจำรณำถึงควำมส ำคัญของวิสำหกิจขนำดลำงและขนำดย่อมสำมำรถ
พิจำรณำได้ว่ำในช่วงปลำยปี 2553 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 99.69 
ของวิสำหกิจทั้งประเทศ ในขณะที่วิสำหกิจขนำดใหญ่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.31 เท่ำนั้น และเมื่อ
พิจำรณำในส่วนของกำรจ้ำงแรงงำน วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีสัดส่วนปริมำณกำรจ้ำง
แรงงำนในสัดส่วนที่สูงถึงประมำณร้อยละ 77.86 ของปริมำณกำรจ้ำงงำนทั้งประเทศ นอกจำกนี้
หำกพิจำรณำถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 37.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศนอกภำคกำรเกษตรทั้งหมด ซ่ึง
จำกข้อมูลสถิติข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศค่อนข้ำงมำก ซ่ึงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจะมีข้อจ ำกัดค่อนข้ำงมำกในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนเมื่อเทียบกับธุรกิจขนำดใหญ่ เพรำะฉะนั้นกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมถึงภำระหนี้และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม จะมีส่วนช่วยให้ทรำบถึงสถำนะด้ำนกำรเงินของกิจกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม และมีสว่นช่วยในกำรออกมำตรกำรในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น     
 

กำรด ำเนินกำรส ำรวจภำระหนี้และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดใหญ่ โดยใช้
ฐำนข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงเดียวกับกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคกำรค้ำและบริกำรรำยเดือน ซ่ึงจะ
เป็นกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมถึง
สอบถำมเกี่ยวกับภำระหนี้สินและกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของกิจกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง ซ่ึงสำมำรถ
พิจำรณำผลกำรส ำรวจในส่วนต่ำง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
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ผลการส ารวจภาระหนี้และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs  
 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
กำรส ำรวจภำระหนี้และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ

ผู้ประกอบกำรทั้งส้ิน 805 ตัวอย่ำง ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำงใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

1.1 ประเภทธุรกิจ  
ประเภทของธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำรวจประกอบด้วยกิจกำรภำคกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก และ

บริกำร โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจในครั้งนี้จ ำนวนทั้งส้ิน 805 ตัวอย่ำง ประกอบด้วยกลุ่ม
ตัวอย่ำงในกิจกำรภำคกำรค้ำส่งร้อยละ 6.83 ภำคกำรค้ำปลีกร้อยละ 48.70 และภำคบริกำรร้อยละ 
44.47  

แผนภาพที่ 1 แสดงประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

1.2 ลักษณะกิจการ 
ลักษณะของกิจกำรจะเป็นกำรสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบกำรจดทะเบียนของกิจกำร โดย

กลุ่มตัวอย่ำงจดทะเบียนพำณิชย์ร้อยละ 37.68 บริษัทจ ำกัดร้อยละ 33.03 ห้ำงหุ้นส่วนร้อยละ 23.87 
และกิจกำรไม่จดทะเบียนร้อยละ 3.74  

แผนภาพที่ 2 แสดงลักษณะกิจกำรของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 

บริษัทจ ากัด 
33.03% 

ห้างหุ้นส่วน 
23.87% 

จดทะเบียนพาณิชย ์
37.68% 

กิจการไม่จด
ทะเบียน 
3.74% 

อื่นๆ 
1.68% 



3 

 

1.3 ขนาดธุรกิจ 
ในกำรด ำเนินกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงได้ด ำเนินกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มเดียวกับกำร

ด ำเนินกำรจัดท ำดัชนีควำมเช่ือมั่นภำคกำรค้ำและบริกำรรำยเดือน โดยจะด ำเนินกำรส ำรวจกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งกิจกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก เพื่อสำมำรถน ำผลกำรส ำรวจที่ได้มำท ำกำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกิจกำรขนำดต่ำงๆ ได้ โดยในกำรด ำเนินกำรส ำรวจครั้งนี้แบ่งเป็น
กิจกำรขนำดใหญ่ร้อยละ 5.85 กิจกำรขนำดกลำงร้อยละ 9.45 และกิจกำรขนำดเล็กร้อยละ 84.70  

แผนภาพที่ 3 แสดงขนำดธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

1.4 ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำร 1-5 ปี ร้อยละ 1.18 ระยะเวลำในกำร

ประกอบกิจกำร 6-10 ปี ร้อยละ 16.43 ระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำร 11-15 ปี ร้อยละ 23.52 
ระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำร 16-20 ปี ร้อยละ 29.83 และระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำร
มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 29.04  

แผนภาพที่ 4 แสดงระยะเวลำในกำรประกอบกิจกำรของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

1.5 สถานที่ตั้งของกิจการ 
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ ำ ง ที่ กิ จ ก ำ ร ตั้ ง อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ ก รุ ง เ ทพแล ะปริ มณฑล ร้ อ ย ล ะ  19.03 

ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 21.89 ภำคกลำงร้อยละ 29.73 ภำคเหนือร้อยละ 17.29 และภำคใต้ร้อย
ละ 12.06  
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แผนภาพที่ 5 แสดงสถำนที่ตั้งของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2. ลักษณะทั่วไปในการด าเนินการ ภาระหนี้ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกิจการ  
 ในส่วนนี้จะพิจำรณำถึงรูปแบบในกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไปของกิจกำร ซ่ึงประกอบด้วย
กำรจัดท ำแผนธุรกิจ กำรวำงแผนกำรตลำด และกำรจัดท ำบัญชีของกิจกำร เป็นต้น ภำระหนี้ของ
กิจกำร ซ่ึงประกอบด้วย ภำระหนี้คงค้ำงของกิจกำร และกำรช ำระหนี้ของกิจกำรในแต่ละเดือนเป็น
ต้น รวมถึงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของกิจกำร ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบกำรกู้ยืมของกิจกำร กำร
ได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเป็นต้น ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำรำยละเอียดในด้ำนต่ำงๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 การจัดท าแผนธุรกิจของกิจการ 
กำรจัดท ำแผนธุรกิจแสดงให้เห็นถึงแบบแผนในกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร โดยกิจกำร

ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.21 ไม่มีกำรจัดท ำแผนธุรกิจ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 5.79 มีกำรจัดท ำแผน
ธุรกิจ โดยกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 5.03 จัดท ำแผนธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.76 จัดท ำ
แผนธรุกิจเกิน 3 ปี  

แผนภาพที่ 6 แสดงกำรจัดท ำแผนธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
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2.2 การจัดท าแผนการตลาดของกิจการ  
กิจกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 88.92 ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรตลำด ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 11.08 

มีกำรจัดท ำแผนกำรตลำด  
 

แผนภาพที่ 7 แสดงกำรจัดท ำแผนกำรตลำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2.3 การจัดท าบัญชีของกิจการ   
กิจกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 70.53 จัดท ำบัญชีด้วยตนเอง ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 29.47 มีกำร

จ้ำงบริษัทบัญชีในกำรจัดท ำบัญชี  

แผนภาพที่ 8 แสดงกำรจัดท ำบัญชีของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2.4 ประเภทของสถาบันการเงินที่กิจการใช้บริการเป็นประจ า  
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 53.78 ใชบริกำรจำกธนำคำรพำณิชย์ของเอกชน จ ำนวน 2 
แห่ง รองลงมำร้อยละ 40.45 ใช้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ของรัฐ และธนำคำรของรัฐบำล  จ ำนวน 1 
แห่ง กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 5.01 ใช้บริกำรธนำคำรพำณิชย์ที่มีหุ้นต่ำงประเทศ และสำขำของธนำคำร
พำณิชย์ต่ำงประเทศ จ ำนวน 1 แห่ง กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.34 ใช้บริกำรธนำคำรพำณิชย์เพื่อรำยย่อย 
จ ำนวน 1 แห่ง และกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.41 ใช้บริกำรสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ จ ำนวน 1 แห่ง 
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ตารางท่ี 1 แสดงประเภทของสถำบันกำรเงินที่กิจกำรใช้บริกำรเป็นประจ ำ 

ประเภทธนาคาร ร้อยละ จ านวนแห่ง 

ธนาคารพาณิชย์ของเอกชน  53.78 1.96 

ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และธนาคารของรัฐบาล  40.45 1.07 

ธนาคารพาณิชย์ที่มีหุ้นต่างประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  5.01 1.11 

ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย  0.34 1.00 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  0.41 1.00 

 
 2.5 แหล่งเงินทุนหลักของกิจการ  
 กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 40.28 ใชแ้หล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน  รองลงมำกลุ่มตัวอย่ำง
ร้อยละ 32.27 ใช้แหล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 26.18 ใช้แหล่ง
เงินทุนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.89 ใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินจำกหุ้นส่วน และ
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.38 ใชแ้หล่งเงินทุนจำกเงินทุนนอกระบบ  

แผนภาพที่ 9 แสดงแหล่งเงินทุนหลักของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 
 2.5.1 แหล่งเงินทุนแบ่งตามขนาดธุรกิจ  
 กิจกำรขนำดใหญ่ร้อยละ 53.33 ใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน ในขณะที่กิจกำร
ขนำดใหญ่ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.67 ใช้แหล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร โดยกิจกำร
ขนำดใหญ่ไม่มีกำรใช้แหล่งเงินทุนในส่วนของเงินทุนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน เงินทุนจำกหุ้นส่วน 
และเงินทุนนอกระบบ 
 กิจกำรขนำดกลำงร้อยละ 72.00 ใชแ้หล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน รองลงมำร้อยละ 
26.67 ใชแ้หล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร และร้อยละ 1.33 ใช้แหล่งเงินทุนจำกตนเอง/
ญำติ/เพื่อน โดยกิจกำรขนำดกลำงไม่มีกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกหุ้นส่วน และเงินทุนนอกระบบ 

เงินทุนจากก าไร
สะสม 
32.27% 

เงินกู้จากสถาบัน
การเงิน 
40.28% 

เงินของตนเอง/ญาติ/
เพื่อน 
26.18% 

เงินทุนจากหุ้นส่วน 
0.89% 

เงินทุนนอกระบบ 
0.38% 
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กิจกำรขนำดเล็กร้อยละ 35.74 ใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน รองลงมำร้อยละ
31.98 ใช้แหล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร ร้อยละ 30.78 ใช้แหล่งเงินทุนจำกตนเอง/
ญำติ/เพื่อน ร้อยละ 1.05 ใช้แหล่งเงินทุนจำกหุ้นส่วน และร้อยละ 0.45 ใช้แหล่งเงินทุนนอกระบบ 

แผนภาพที่ 10 แสดงแหล่งเงินทุนหลักแบ่งตำมขนำดธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2.5.2 แหล่งเงินทุนแบ่งตามประเภทธุรกิจ  
 กิจกำรภำคกำรค้ำส่งร้อยละ 38.89 ใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน รองลงมำร้อย
ละ 31.48 ใช้แหล่งเงินทุนในส่วนของเงินทุนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน และร้อยละ 29.63 ใช้แหล่ง
เงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
 กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกร้อยละ 44.53 ใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน รองลงมำ
ร้อยละ 27.34 ใช้แหล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร และร้อยละ 27.34 ใช้แหล่งเงินทุน
จำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน และร้อยละ 0.78 ใช้แหล่งเงินทุนนอกระบบ 

กิจกำรภำคบริกำรร้อยละ 38.11 ใช้แหล่งเงินทุนหลักจำกก ำไรสะสมของกิจกำร รองลงมำ
ร้อยละ 35.82 ใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน และร้อยละ 24.07 ใช้แหล่งเงินทุนจำก
ตนเอง/ญำติ/เพื่อน และร้อยละ 2.01 ใช้แหล่งเงินทุนจำกหุ้นส่วน 
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แผนภาพที่ 11 แสดงแหล่งเงินทุนหลักแบ่งตำมประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2.6  แหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักของกิจการ  
 กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 73.38 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร รองลงมำ
กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 23.06 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ  
3.06 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.38 ใช้แหล่งเงินทุน
หมุนเวียนจำกเงินจำกหุ้นส่วน และกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 0.13 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกเงินทุน
นอกระบบ 

แผนภาพที่ 12 แสดงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 
 2.6.1 แหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักแบ่งตามขนาดธุรกิจ  
 กิจกำรขนำดใหญ่ร้อยละ 70.45 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
รองลงมำร้อยละ 27.27 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน และร้อยละ 2.27 ใช้
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกหุ้นส่วน 

กิจกำรขนำดกลำงร้อยละ 64.00 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
รองลงมำร้อยละ 36.00 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน  

เงินทุนจากก าไร
สะสม 
73.38% 

เงินกู้จากสถาบัน
การเงิน 
23.06% 

เงินของตนเอง/ญาติ/
เพื่อน 
3.06% 

เงินทุนจากหุ้นส่วน 
0.38% เงินทุนนอกระบบ 
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เงินทุนจากก าไรสะสม เงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินทุนของตนเอง/ญาติ/เพื่อน 

เงินทุนจากหุ้นส่วน เงินทุนนอกระบบ 



9 

 

กิจกำรขนำดเล็กร้อยละ 74.74 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
รองลงมำร้อยละ 21.20 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน ร้อยละ 3.61 ใช้แหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน ร้อยละ 0.30 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกหุ้นส่วน และ
ร้อยละ 0.15 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกเงินทุนนอกระบบ 

แผนภาพที่ 13 แสดงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักแบ่งตำมขนำดธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำร
ส ำรวจ 

 
2.6.2 แหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักแบ่งตามประเภทธุรกิจ  

 กิจกำรภำคกำรค้ำส่งร้อยละ 83.33 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
และร้อยละ 16.67 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน 
 กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกร้อยละ 68.49 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
รองลงมำร้อยละ 27.60 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน ร้อยละ 3.39 ใช้แหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน ร้อยละ 0.26 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกหุ้นส่วน และ
ร้อยละ 0.26 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกเงินทุนนอกระบบ 

กิจกำรภำคบริกำรร้อยละ 77.23 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกก ำไรสะสมของกิจกำร 
รองลงมำร้อยละ 19.02 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกกำรกู้สถำบันกำรเงิน ร้อยละ 3.17 ใช้แหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนจำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน ร้อยละ 0.58 ใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจำกหุ้นส่วน  
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เงินทุนจากก าไรสะสม เงินกู้จากสถาบันการเงนิ เงินทุนของตนเอง/ญาติ/เพือ่น 

เงินทุนจากหุ้นส่วน เงินทุนนอกระบบ 
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แผนภาพที่ 14 แสดงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักแบ่งตำมประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 
2.7 รูปแบบการกู้เงินของกิจการ 
กำรกู้ยืมเงินในระบบ กิจกำรร้อยละ 69.38 เคยกู้ยืมเงินในระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 

30.62 ไม่เคยกู้ยืมเงินในระบบ 
กำรกู้ยืมเงินนอกระบบ กิจกำรร้อยละ 18.40 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 

81.60 ไม่เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ  

แผนภาพที่ 15 แสดงรูปแบบกำรกู้เงินของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
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2.7.1 รูปแบบการกู้ยืมเงินแบ่งตามขนาดธุรกิจ 
กิจกำรขนำดใหญ่ร้อยละ 100.00 เคยกู้ยืมเงินในระบบ ในทำงตรงข้ำมกิจกำรขนำดใหญ่

ร้อยละ 100.00 ไม่เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ     
กิจกำรขนำดกลำงร้อยละ 98.68 เคยกู้ยืมเงินในระบบ  และร้อยละ 1.32 ไม่เคยกู้ยืมเงินใน

ระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 27.63 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ และร้อยละ 72.37 ไม่เคยกู้ยืมเงินนอก
ระบบ  

กิจกำรขนำดเล็กร้อยละ 63.96 เคยกู้ยืมเงินในระบบ  และร้อยละ 36.04 ไม่เคยกู้ยืมเงินใน
ระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 18.60 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ และร้อยละ 81.40 ไม่เคยกู้ยืมเงินนอก
ระบบ  

แผนภาพที่ 16  แสดงรูปแบบกำรกู้เงินของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมขนำดธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 
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2.7.2 รูปแบบการกู้ยืมเงินแบ่งตามประเภทธุรกิจ 
กิจกำรภำคกำรค้ำส่งร้อยละ 80.00 เคยกู้ยืมเงินในระบบ  และร้อยละ 20.00 ไม่เคยกู้ยืมเงิน

ในระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 23.60 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ และร้อยละ 74.60 ไม่เคยกู้ยืมเงิน
นอกระบบ  

กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกร้อยละ 67.78 เคยกู้ยืมเงินในระบบ  และร้อยละ 32.22 ไม่เคยกู้ยืม
เงินในระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 18.50 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ และร้อยละ 81.50 ไม่เคยกู้ยืม
เงินนอกระบบ  

กิจกำรภำคบริกำรร้อยละ 69.47 เคยกู้ยืมเงินในระบบ  และร้อยละ 30.53 ไม่เคยกู้ยืมเงินใน
ระบบ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 17.40 เคยกู้ยืมเงินนอกระบบ และร้อยละ 82.60 ไม่เคยกู้ยืมเงินนอก
ระบบ  

แผนภาพที่ 17  แสดงรูปแบบกำรกู้เงินของกลุ่มตัวอย่ำงแบ่งตำมประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 
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82.60 

เคย ไม่เคย 
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 2.8 การได้รับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  
 ในกำรขอสินเช่ือผ่ำนสถำบันกำรเงินกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 68.29 เคยได้รับสินเช่ือ
จำกสถำบันกำรเงิน และร้อยละ 31.71 ไม่เคยได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน  

แผนภาพที่ 18  แสดงกำรได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 
 

2.8.1 การได้รับสินเช่ือแบ่งตามขนาดธุรกิจ 
ในกำรขอสินเช่ือผ่ำนสถำบันกำรเงินกิจกำรขนำดใหญ่ และกิจกำรขนำดกลำง ร้อยละ 100

เคยได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน  ในขณะที่กิจกำรขนำดเล็กเคยได้รับสินเช่ือจำก
สถำบันกำรเงินร้อยละ 62.58 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37.42 ไม่เคยได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน   

แผนภาพที่ 19  แสดงกำรได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินแบ่งตำมขนำดธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 
2.8.2 การได้รับสินเช่ือแบ่งตามประเภทธุรกิจ 
กิจกำรภำคกำรค้ำส่งร้อยละ 77.36 เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน ขณะที่ร้อยละ 

22.64 ไม่เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน  

ได้รับ 
68.29% 

ไม่ได้รับ 
31.71% 

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

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ ่

62.58 

100.00 

100.00 

37.42 

ได้รับ ไม่ได้รับ 
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 กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกร้อยละ 67.64 เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน ขณะที่ร้อยละ 
32.36 ไม่เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน 

กิจกำรภำคบริกำรร้อยละ 67.62 เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน ขณะที่ร้อยละ 32.38 
ไม่เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน 

แผนภาพที่ 20  แสดงกำรได้รับสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินแบ่งตำมประเภทธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 
 2.9 เหตุผลที่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้  
 เมื่อพิจำรณำในส่วนของเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่ำงมองว่ำส่งผลให้ไม่สำมำรถขอสินเช่ือจำก
สถำบันกำรเงินได้ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 24.02 เห็นว่ำเนื่องจำกขำดหลักทรัพย์ค้ ำประกัน รองลงมำ
ร้อยละ 19.94 เห็นว่ำเนื่องจำกกิจกำรไม่มีแผนธุรกิจที่ดี ร้อยละ 15.11 เห็นว่ำขำดประวัติกำรช ำระ
เงิน/เป็นกิจกำรใหม่ ร้อยละ 12.82 เห็นว่ำเนื่องจำกขำดศักยภำพในกำรท ำก ำไร/สำมำรถช ำระหนี้ได้ 
ร้อยละ 11.21 เห็นว่ำเนื่องจำกกิจกำรไม่เป็นที่รู้จักของสถำบันกำรเงิน ร้อยละ 10.15 เห็นว่ำเนื่องจำก
กิจกำรขำดกำรจัดกำรทำงกำรเงิน ร้อยละ 3.81 เห็นว่ำเนื่องจำกกิจกำรไม่มีเงินฝำกกับธนำคำร และ
ร้อยละ 1.33 เห็นว่ำเนื่องจำกเจ้ำหรือผู้บริหำรไม่มีควำมสำมำรถ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงเหตุผลที่ไม่สำมำรถขอสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินได้ 

เหตุผล  ร้อยละ  

ขาดหลักทรัพย์ค  าประกัน 24.02 

ขาดศักยภาพในการท าก าไร/สามารถช าระหนี ได้ 12.82 

ขาดการจัดการทางการเงิน 10.15 

กิจการไม่เป็นที่รู้จักของสถาบันการเงิน 11.21 

ไม่มแีผนธุรกจิที่ด ี 19.94 

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

ค้าส่ง 

ค้าปลีก 

บริการ 

77.36 

67.64 

67.62 

22.64 

32.36 

32.38 

ได้รับ ไม่ได้รับ 
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ตารางท่ี 2 แสดงเหตุผลที่ไม่สำมำรถขอสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินได้ (ต่อ) 
เหตุผล  ร้อยละ  

เจ้าของหรือผู้บรหิารไมม่ีความสามารถ 1.33 

ขาดประวัติการช าระเงิน / เป็นกจิการใหม ่ 15.11 

ไม่มบีัญชีเงินฝากกับธนาคาร 3.81 

อื่นๆ 1.61 

  
2.10 การปรับตัวเพื่อสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน  

 ในส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่เคยได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินมองว่ำควรมีกำรปรับตัว
ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อที่จะสำมำรถได้รับสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินได้ในรูปแบบต่ำงๆ โดยกลุ่มตัวอย่ำง
ร้อยละ 23.69 เห็นว่ำจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันเพิ่มมำกขึ้น รองลงมำร้อยละ 21.33 เห็นว่ำควร
จะต้องมีแผนธุรกิจที่ดี ร้อยละ 16.21 เห็นว่ำต้องมีประวัติกำรเงิน/ระบบบัญชี ร้อยละ 13.98 เห็นว่ำ
จะต้องมีระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเฉลี่ยประมำณ 10.76 ปี ร้อยละ 10.67 เห็นว่ำกิจกำรต้อง
สำมำรถแสดงศักยภำพในกำรท ำก ำไร/ควำมสำมำรถในกำรข ำระหนี้ได้ ร้อยละ 9.53 เห็นว่ำกิจกำร
จะต้องมีบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน และร้อยละ 3.68 มองว่ำจะต้องมีคนรู้จักหรือใช้
ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว 
  
ตารางท่ี 3 แสดงกำรปรับตัวเพื่อสำมำรถเข้ำถึงสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน 

การปรับตัว ร้อยละ 

ต้องมหีลักทรัพยค์  าประกัน 23.69 

ต้องมีระยะด าเนินกิจการอย่างน้อย 10.76 ปี 13.98 

ต้องมีประวัติการเงิน/ระบบบัญช ี 16.21 

ต้องสามารถแสดงศักยภาพในการท าก าไร/ความสามารถในการช าระหนี ได ้ 10.67 

ต้องมีคนรูจ้ักหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 3.68 

แผนธุรกจิที่ด ี 21.33 

มีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงนิ 9.53 

อื่นๆ 0.91 
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 2.11 ความยากในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 เมื่อสอบถำมผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงถึงควำมยำกในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 45.18 เห็นว่ำเกิดจำกเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป ร้อยละ 
20.98 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำรต้องกำร ร้อยละ 
13.87 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยสูงเกินไป ร้อยละ 12.69 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืมส้ันเกินไป ร้อย
ละ 4.91 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง ร้อยละ 1.02 เห็นว่ำเงื่อนไขลักษณะ
ควำมเป็นเจ้ำของจะมีผลต่อกำรให้กู้ยืม และร้อยละ 0.51 เห็นว่ำมีเงื่อนไขด้ำนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
มำกเกินไป  
 
ตารางท่ี 4 แสดงควำมยำกในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 

ความยากในการกู้เงิน ร้อยละ 

ลักษณะความเป็นเจา้ของ  1.02 

เงื่อนไขในการกูย้ืมที่เข้มงวดมากเกินไป 45.18 

เงื่อนไขด้านการเปิดเผยงบการเงินมากเกินไป 0.51 

มีความเขม้งวดด้าน Credit Rating ในระดับสูง 4.91 

อัตราดอกเบี ยสูงเกินไป 13.87 

ระยะเวลาในการให้กู้ยมืสั นเกินไป 12.69 

วงเงินให้กู้ยมืน้อยเกินไปเทยีบกบัวงเงินที่กจิการต้องการ 20.98 

อื่นๆ 0.85 

 
 2.11.1 ความยากในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแบ่งตามขนาดธุรกิจ 
 กิจกำรขนำดใหญ่ผู้ประกอกกำรร้อยละ 40.91 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยสูงเกินไป รองลงมำร้อย
ละ 22.73 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำรต้องกำร ร้อย
ละ 18.18 เห็นว่ำมีเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป ร้อยละ 9.09 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืม
ส้ันเกินไป และร้อยละ 6.82 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 
 กิจกำรขนำดกลำงผู้ประกอกกำรร้อยละ 48.65 เห็นว่ำเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป 
รองลงมำร้อยละ 25.68 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำร
ต้องกำร ร้อยละ 12.16 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืมส้ันเกินไป ร้อยละ 10.81 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ย
สูงเกินไป และร้อยละ 1.35 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 
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 กิจกำรขนำดเล็กผู้ประกอกกำรร้อยละ 47.03 เห็นว่ำเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป 
รองลงมำร้อยละ 20.13 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำร
ต้องกำร ร้อยละ 13.14 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืมส้ันเกินไป ร้อยละ 11.86 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ย
สูงเกินไป และร้อยละ 5.30 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 
 
ตารางท่ี 5 แสดงควำมยำกในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินแบ่งตำมขนำดธุรกิจ 

ความยากในการกู้เงิน 
ขนาด
เล็ก  

ขนาด
กลาง  

ขนาด
ใหญ่  

ลักษณะความเป็นเจ้าของ  1.06 0.00  2.27 

เงื่อนไขในการกู้ยืมที่เข้มงวดมากเกินไป 47.03 48.65 18.18 

เงื่อนไขด้านการเปิดเผยงบการเงินมากเกินไป 0.64  0.00  0.00  

มีความเข้มงวดด้าน Credit Rating ในระดับสูง 5.30 1.35 6.82 

อัตราดอกเบี ยสูงเกินไป 11.86 10.81 40.91 

ระยะเวลาในการให้กู้ยืมสั นเกินไป 13.14 12.16 9.09 

วงเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเทียบกับวงเงินที่กิจการต้องการ 20.13 25.68 22.73 

อื่นๆ 0.85 1.35 0.00  

 
  2.11.2 ความยากในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแบ่งตามประเภทธุรกิจ 
 กิจกำรภำคกำรค้ำส่งผู้ประกอบกำรร้อยละ 25.58 เห็นว่ำมีเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวด
เกินไป รองลงมำร้อยละ 20.93 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยสูงเกินไป ร้อยละ 18.60 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบัน
กำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำรต้องกำร ร้อยละ 16.28 เห็นว่ำระยะเวลำใน
กำรให้กู้ยืมส้ันเกินไป และร้อยละ 13.95 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 

กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกผู้ประกอกกำรร้อยละ 48.77 เห็นว่ำมีเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวด
เกินไป รองลงมำร้อยละ 21.75 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงิน
ที่กิจกำรต้องกำร ร้อยละ 12.63 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืมส้ันเกินไป ร้อยละ 10.53 เห็นว่ำอัตรำ
ดอกเบี้ยสูงเกินไป และร้อยละ 4.21 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 

กิจกำรภำคบริกำรผู้ประกอกกำรร้อยละ 44.49 เห็นว่ำมีเงื่อนไขในกำรกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป 
รองลงมำร้อยละ 20.53 เห็นว่ำวงเงินที่สถำบันกำรเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับวงเงินที่กิจกำร
ต้องกำร ร้อยละ 16.35 เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยสูงเกินไป ร้อยละ 12.17 เห็นว่ำระยะเวลำในกำรให้กู้ยืม
ส้ันเกินไป และร้อยละ 4.18 เห็นว่ำมีควำมเข้มงวดด้ำนเครดิตเรตติ้งในระดับสูง 
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ตารางท่ี 6 แสดงควำมยำกในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินแบ่งตำมประเภทธุรกิจ 
ความยากในการกู้เงิน ค้าส่ง ค้าปลีก บริการ 

ลักษณะความเป็นเจ้าของ   0.00  1.75 0.38 

เงื่อนไขในการกู้ยืมที่เข้มงวดมากเกนิไป 25.58 48.77 44.49 

เงื่อนไขด้านการเปิดเผยงบการเงินมากเกินไป 4.65  0.00  0.38 

มีความเข้มงวดด้าน Credit Rating ในระดับสูง 13.95 4.21 4.18 

อัตราดอกเบี ยสูงเกินไป 20.93 10.53 16.35 

ระยะเวลาในการให้กู้ยืมสั นเกนิไป 16.28 12.63 12.17 

วงเงินให้กู้ยืมน้อยเกินไปเทียบกับวงเงินที่กิจการต้องการ 18.60 21.75 20.53 

อื่นๆ  0.00  0.35 1.52 

 
2.12 การเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจการต้องการเงินทุน  
ผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงมองว่ำหำกกิจกำรต้องกำรเงินทุนกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่

ร้อยละ 85.79 เลือกกู้เงินในระบบ เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมองว่ำอัตรำดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ต่ ำกว่ำ
เมื่อเทียบกับเงินทุนนอกระบบ และมีควำมปลอดภัยสูง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 14.21 เลือกกู้
เงินนอกระบบเนื่องจำกเป็นรูปแบบของเงินทุนที่รวดเร็วและกู้ง่ำย  

แผนภาพที่ 21  แสดงกำรเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจกำรต้องกำรเงินทุนของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 
 

 
 

 

เงินกู้ในระบบ 
85.79% 

เงินกู้นอกระบบ 
14.21% 
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2.12.1 การเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจการต้องการเงินทุนแบ่งตามขนาดธุรกิจ 
ในกำรเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจกำรต้องกำรเงินทุนกิจกำรขนำดใหญ่ และกิจกำรขนำด

กลำง ร้อยละ 100 เลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ในขณะที่กิจกำรขนำดเล็กร้อยละ 83.26 เลือกที่จะ
กู้ยืมเงินในระบบ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 16.74 เลือกที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบ 

แผนภาพที่ 22  แสดงกำรเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจกำรต้องกำรเงินทุนแบ่งตำมขนำดธุรกิจของ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 

2.12.2 การเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจการต้องการเงินทุนแบ่งตามประเภทธุรกิจ 
กิจกำรภำคกำรค้ำส่งผู้ประกอบกำรร้อยละ 94.44 เลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนที่เหลือ

อีกร้อยละ 5.56 เลือกที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบ 
กิจกำรภำคกำรค้ำปลีกผู้ประกอบกำรร้อยละ 83.64 เลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนที่เหลือ

อีกร้อยละ 16.36 เลือกที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบ 
กิจกำรภำคบริกำรผู้ประกอบกำรร้อยละ 86.84 เลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ส่วนที่เหลืออีก

ร้อยละ 13.16 เลือกที่จะกู้ยืมเงินนอกระบบ 

แผนภาพที่ 23  แสดงกำรเลือกกู้ยืมเงินในกรณีที่กิจกำรต้องกำรเงินทุนแบ่งตำมประเภทธุรกิจของ
กลุ่มตัวอย่ำงที่ด ำเนินกำรส ำรวจ 

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

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่ 

83.26 

100.00 

100.00 

16.74 

เงินกู้ในระบบ เงินกู้นอกระบบ 

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

บริการ 

ค้าปลีก 

ค้าส่ง 

86.84 

83.64 

94.44 

13.16 

16.36 

5.56 

เงินกู้ในระบบ เงินกู้นอกระบบ 
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2.13 การจัดล าดับแหล่งเงินทุนที่มีความสะดวก รวดเร็วในการขอสินเชื่อมากที่สุด 
 จำกกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนที่มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรขอ
สินเช่ือมำกที่สุด กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 29.84 เห็นว่ำธนำคำรพำณิชย์เอกชนเป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรขอสินเช่ือมำกที่สุด รองลงมำร้อยละ 27.31 เห็นว่ำธนำคำรพำณิชย์ของรัฐ 
และธนำคำรของรัฐบำลเป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอสินเช่ือ ร้อยละ 19.11 
เห็นว่ำธนำคำรพำณิชย์ที่มีหุ้นต่ำงประเทศ และสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศเป็นแหล่ง
เงินทุนที่มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอสินเช่ือ ร้อยละ 13.22 เห็นว่ำธนำคำรพำณิชย์เพื่อรำยย่อย
เป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอสินเช่ือ ร้อยละ 10.51 เห็นว่ำสถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจเป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขอสินเช่ือ  

 
แผนภาพที่ 24  แสดงกำรจัดล ำดับแหล่งเงินทุนที่มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรขอสินเช่ือมำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

29.84 

27.31 

19.11 

13.22 

10.51 

0.02 

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

ธนาคารพาณิชย์เอกชน 

ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และธนาคารของ… 

ธนาคารพาณิชย์ที่มีหุ้นต่างประเทศ และ… 

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

สถาบันการเงินอื่นๆ เช่น  บริษัทเงินทุน 
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 2.14 แหล่งเงินกู้หลักของกิจการที่มีการกู้เงินนอกระบบ  
 จำกกำรสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรกู้เงินนอกระบบถึงแหล่งเงินนอกระบบหลักของ
กิจกำร กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 53.47 มีกำรกู้ยืมจำกคนในครอบครัว/ญำติ/เพื่อน รองลงมำร้อยละ 
36.63 กู้ยืมจำกนำยทุนเงินกู้ ร้อยละ 4.95 กู้ยืมโดยกำรเล่นแชร์ ร้อยละ 3.96 กู้ยืมโดยกำรเครดิต
กำรค้ำ และร้อยละ 0.99 กู้ยืมโดยกำรขำยลดเช็ค  
 

แผนภาพที่ 25  แสดงแหล่งเงินกู้หลักของกิจกำรที่มีกำรกู้เงินนอกระบบ 
 

 2.15 ภาระหนี้ของกิจการ 
 ยอดหนี้คงค้ำงของกิจกำรในภำพรวมกิจกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 44.12 มียอดหนี้คงค้ำงอยู่
ในช่วง 1,000,000-5,000,000 บำท รองลงมำร้อยละ 20.84 มียอดหนี้คงค้ำงอยู่ในช่วง 10,000,000-
50,000,000 บำท และร้อยละ 19.07 มียอดหนี้คงค้ำงอยู่ในช่วง 5,000,000-10,000,000 บำท  และมี
ยอดกำรช ำระหนี้เงินกู้ต่อเดือนในช่วง 100,001-500,000 ร้อยละ 41.13 รองลงมำร้อยละ 30.14 ช ำระ
หนี้เงินกู้ต่ ำกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือน และร้อยละ 17.46 ช ำระหนี้เงินกู้ในช่วง 50,001-100,000 บำท
ต่อเดือน 
 โดยในส่วนของภำระหนี้สินในระบบกิจกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 45.39 มีภำระหนี้สินอยู่
ในช่วง 1,000,000-5,000,000 บำท รองลงมำร้อยละ 20.67 มีภำระหนี้สินอยู่ในช่วง 10,000,000-
50,000,000 บำท และร้อยละ18.88 มีภำระหนี้สินอยู่ในช่วง 5,000,000-10,000,000 บำท และมียอด
กำรช ำระหนี้เงินกู้ต่อเดือนในช่วง 100,001-500,000 ร้อยละ 42.07 รองลงมำร้อยละ 28.82 ช ำระหนี้
เงินกู้ต่ ำกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือน และร้อยละ 17.58 ช ำระหนี้เงินกู้ในช่วง 50,001-100,000 บำทต่อ
เดือน โดยกิจกำรมีระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ในช่วง 5-10 ปี มำกที่สุดร้อยละ 62.79 รองลงมำ
ระยะเวลำ 1-5 ปี ร้อยละ 30.23 และระยะเวลำ 11-15 ปี ร้อยละ 6.69 และมีระดับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.84 ต่อปี  
 ในส่วนของกิจกำรที่มีภำระหนี้สินนอกระบบส่วนใหญ่ร้อยละ 42.86 มีภำระหนี้สินต่ ำกว่ำ 
50,000 บำท และร้อยละ 42.86 มีภำระหนี้สินอยู่ในช่วง 1,000,000-5,000,000 บำท รองลงมำร้อยละ 

การกู้ยืมจาก
นายทุนเงินกู้ 
36.63% 

คนในครอบครัว/
ญาต/ิเพื่อน 
53.47% 

การซื้อขายลดเช็ค 
0.99% 

การเล่นแชร์ 
4.95% 

เครดิตการค้า 
3.96% 
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14.29 มีภำระหนี้สินอยู่ในช่วง 10,000,000-50,000,000 บำท และมียอดกำรช ำระหนี้เงินกู้ต่อเดือน
ในช่วงต่ ำกว่ำ 50,000 บำทต่อเดือน และร้อยละ 87.50 ส่วนที่เหลือร้อยละ 12.50 ช ำระหนี้เงินกู้ 
ช ำระหนี้เงินกู้ในช่วง 50,001-100,000 บำทต่อเดือน โดยกิจกำรมีระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ในช่วง 5 
เดือนมำกที่สุดร้อยละ 40.00 รองลงมำระยะเวลำ 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ในสัดส่วนที่
เท่ำกันที่ร้อยละ 20.0 และมีระดับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.38 ต่อเดือน 
 
ตารางท่ี 7 แสดงยอดหนี้คงค้ำงของกิจกำรในระบบ นอกระบบ และโดยรวม 

ยอดหน้ีคงค้าง   ในระบบ  นอกระบบ โดยรวม  

ต่ ากว่า 50,000 บาท 0.22 42.86 1.55 
100,001-500,000 บาท 1.35 0.00 1.33 
500,001-1,000,000 บาท 6.52 0.00 6.21 
1,000,001-5,000,000 บาท 45.39 42.86 44.12 
5,000,001-10,000,000 บาท 18.88 0.00 19.07 
10,000,001-50,000,000 บาท 20.67 14.29 20.84 
50,000,00-100,000,000 บาท 4.72 0.00 4.66 
มากกว่า 100,00,000 บาทขึ้นไป 2.25 0.00 2.22 

 
ตารางท่ี 8 แสดงยอดกำรช ำระหนี้เงินกู้ต่อเดือนในระบบ นอกระบบ และโดยรวม 

 
 
 

จ านวนเงินที่ต้องช าระหนี ้ ใน
ระบบ  

อัตราดอกเบี้ย
ในระบบรวม

เฉลี่ย   

นอก
ระบบ 

อัตราดอกเบี้ย
นอกระบบรวม

เฉลี่ย   
โดยรวม  

ต่อเดือน  

ต่ ากว่า 50,000 บาท 28.82 

6.84 

87.50 

8.38 

30.14 

50,000-100,000 บาท 17.58 12.50 17.46 

100,001-500,000 บาท 42.07 0 41.13 

500,001-1,000,000 บาท 7.20 0 7.04 

1,000,001-5,000,000 บาท 4.32 0 4.23 
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แผนภาพที่ 26  แสดงระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ในระบบ และนอกระบบของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

 

2.16 ความสามารถในการช าระหนี้เงินกู้ของกิจการ 
จำกภำระหนี้ของกิจกำรในหัวข้อดังกล่ำวได้มีกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่ำงถึงควำมสำมำรถของกิจกำรในกำรช ำระหนี้เงินกู้ซ่ึงผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.21 มี
กำรช ำระหนี้ตรงเวลำเสมอ ในขณะที่ผู้ประกอบกำรร้อยละ 8.22 ช ำระหนี้ผิดเงื่อนไขบ้ำง และมี
ผู้ประกอบกำรเพียงร้อยละ 0.56 ที่ค้ำงช ำระหนี้มำกกว่ำ 3 เดือน โดยสำเหตุของกิจกำรที่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงินกู้ได้ตำมเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกผลกำรประกอบกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย กำร
ขำดกำรวำงแผนทำงกำรเงินของกิจกำร และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูงเป็นหลัก  

 

แผนภาพที่ 27  แสดงระยะเวลำในกำรช ำระหนี้ในระบบ และนอกระบบของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ด ำเนินกำรส ำรวจ 

ช าระคนืตามเงือ่นไข 
ตรงเวลาเสมอ 

91.21% 

ช าระคนื แต่ผิด
เงื่อนไขบ้าง (ล้าช้า
,ไมค่รบจ านวน) 

8.22% 

ค้างช าระ มากกว่า 3 
เดือน 
0.56% 

1-5ป ี
30.23% 

5-10ปี 
62.79% 

11-15ป ี
6.69% 

15-20ป ี
0.29% 5 เดือน 

40.00% 

6 เดือน 
20.00% 

10 เดือน 
20.00% 

12 เดือน 
20.00% 
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 2.17 วิธีการแก้ปัญหาของกิจการในกรณีที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดเวลา 
 จำกกำรสอบถำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของกิจกำรในส่วนของกิจกำรที่ไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้เงินกู้ได้ตำมเงื่อนไข กิจกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 67.44 มีกำรหำเงินทุนจำกแหล่งอื่นมำใช้ใน
กำรช ำระหนี้ ในขณะที่กิจกำรร้อยละ 30.23 มีกำรขอประนอมหนี้กับสถำบันกำรเงิน  
 

แผนภาพที่ 28  แสดงวิธีกำรแก้ปัญหำของกิจกำรในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ตำมก ำหนดเวลำ
ของกลุ่มตัวอย่ำง 

 
 2.18 ระบบสินเชื่อของประเทศไทยเอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจหรือไม่  
 ผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 76.55 มีควำมเห็นว่ำระบบสินเช่ือของ
ประเทศไทยเอื้ออ ำนวยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกระบบสินเช่ือจะมีส่วนช่วยในด้ำนของสภำพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร รวมถึงหำกกิจกำรมีกำรช ำระหนี้สม่ ำเสมอสำมำรถที่จะขอ
เพิ่มวงเงินกู้ได้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 23.45 มีควำมเห็นว่ำระบบสินเช่ือของประเทศไทยไม่
เอื้อ ำนวยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เนื่องจำกมีขั้นตอนในกำรขอสินเช่ือที่ยุ่งยำก รวมถึงต้องมีหลักทรัพย์
ค้ ำประกัน และมีอัตรำดอกเบี้ยสูง  
 

แผนภาพที่ 29  แสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงต่อระบบสินเช่ือของประเทศไทย 
 

หาแหล่งเงินทุนอืน่ 
67.44% 

ขอประนอมหนึก้ับ
สถาบัน 
30.23% 

อื่นๆ 
2.33% 

เอื้ออ านวย 
76.55% 

ไม่เอื้ออ านวย 
23.45% 
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2.19 การปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน  
เมื่อสอบถำมผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมต้องกำรให้สถำบันกำรเงินมี

กำรปรับปรุงเงื่อนไขในกำรให้สินเช่ือผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 58.45 ต้องกำรให้สถำบัน
กำรเงินมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรให้สินเช่ือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย กำรลด
ขั้นตอนและเงื่อนไขในกำรขอกู้เงิน หลักทรัพย์ค้ ำประกัน รวมถึงระยะเวลำในกำรอนุมัติสินเช่ือ 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 41.55 มีควำมเห็นว่ำไม่ต้องปรับปรุงเงื่อนไขใดๆ ในกำรพิจำรณำ
สินเช่ือ  

แผนภาพที่ 30 แสดงควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรปรับปรุงระบบสินเช่ือของประเทศไทย 
 

2.20 การขยายธุรกิจในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า 
ในกำรด ำเนินกำรสอบถำมผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับกำรขยำยธุรกิจใน

ช่วงเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ร้อยละ 74.21 ยังไม่มีแผนขยำยธุรกิจในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว ในขณะที่กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 25.76 มีแผนจะขยำยธุรกิจ 

แผนภาพที่ 31  แสดงกำรขยำยธุรกิจของกลุ่มตัวอย่ำงในระยะ 3 ปีข้ำงหน้ำ  
 

ควรปรับปรุง 
58.45% 

ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุง 
41.55% 

ขยาย 
25.79% 

ไม่ขยาย 
74.21% 
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2.21 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการขยายธุรกิจ  
ในส่วนกิจกำรที่มีแผนที่จะขยำยธุรกิจในระยะเวลำ 3 ปีข้ำงหน้ำ ร้อยละ 88.24 จะมีกำรใช้

แหล่งเงินทุนจำกกำรกู้ยืม รองลงมำร้อยละ6.99 ใช้แหล่งเงินทุนจำกเงินทุนส่วนตัว/ญำติ/เพื่อน ร้อย
ละ 2.57 ใช้เงินทุนจำกทุนสะสมของบริษัม และร้อยละ 2.21  ใช้เงินทุนจำกหุ้นส่วน   

แผนภาพที่ 32  แสดงแหล่งเงินทุนที่กิจกำรใช้ในกำรขยำยธุรกิจ  
 
3. สรุป 
จำกผลกำรส ำรวจภำระหนี้และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ข้ำงต้น ได้ด ำเนินกำร

ส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงทั้งกิจกำรขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ เพื่อสำมำรถน ำผลของกำร
ส ำรวจมำเปรียบเทียบศักยภำพทำงด้ำนกำรเงินของกิจกำรแต่ละขนำดว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่
อย่ำงไร ซ่ึงจำกผลกำรส ำรวจในส่วนของแหล่งเงินทุนหลักและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนหลักของ
กิจกำร ในส่วนของของกิจกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่แหล่งเงินทุนหลักและแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนหลักจะมำจำกเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน และก ำไรสะสมของกิจกำรเป็นหลัก ในขณะที่
กิจกำรขนำดเล็กแหล่งเงินทุนหลักและเงินทุนหมุนเวียนหลักของกิจกำรจะมำจำกหลำยแหล่ง
นอกเหนือจำกเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน และก ำไรสะสมของกิจกำรแล้ว ยังมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
จำกตนเอง/ญำติ/เพื่อน จำกหุ้นส่วน และจำกเงินทุนนอกระบบอีกด้วย  นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำใน
ส่วนของรูปแบบกำรกู้ยืมเงินของกิจกำรกิจกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงจะมีกำรกู้เงินในระบบ
เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่กิจกำรขนำดเล็กมีสัดส่วนกำรกู้ยืมเงินในระบบอยู่ในระดับต่ ำที่สุดเมื่อ
เทียบกับทุกขนำดกิจกำร ในขณะที่เมื่อพิจำรณำในส่วนของกำรกู้ยืมเงินนอกระบบกิจกำรขนำด
ใหญ่ทั้งหมดไม่มีกำรกู้ยืมเงินนอกระบบ ในขณะที่กิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กมีกำรกู้ยืม
เงินทุนนอกระบบอยู่บ้ำง นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำในส่วนของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีกำรกู้เงินในระบบผ่ำน
สถำบันกำรเงินกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นกิจกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงที่มีกำรกู้เงินในระบบผ่ำน
สถำบันกำรเงินทั้งหมดเคยได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน ในขณะที่กิจกำรขนำดเล็ก

ทุนสะสมของ
บริษัท 
2.57% 

เงินกู้ยืม  
88.23% 

เงินทุนส่วนตัว/
ญาติ/เพื่อน 
6.99% 

เงินทุนจาก
หุ้นส่วน 
2.21% 
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จ ำนวนมำกที่เคยขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน แตไ่ม่เคยได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงิน 
ซ่ึงจำกผลกำรส ำรวจดังกล่ำวสำมำรถเปรียบเทียบให้เห็นถึงศักยภำพด้ำนกำรเงินของกิจกำรในแต่
ละขนำดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบของกิจกำรขนำดใหญ่
และขนำดกลำงที่มีมำกกว่ำกิจกำรขนำดเล็กค่อนข้ำงชัดเจน 

โดยจำกกำรสอบถำมเหตุผลที่ผู้ประกอบกำรกิจกำรขนำดเล็กมีควำมเห็นว่ำเป็นอปุสรรคใน
กำรเข้ำถึงสินเชื่อในระบบของกิจกำรตนเนื่องจำกกำรขำดหลักทรัพย์ค้ ำประกัน  กำรไม่มีแผนธุรกิจ
ที่ดี  และขำดประวัติกำรช ำระเงิน /เป็นกิจกำรใหม่ และเมื่อพิจำรณำถึงควำมคิดเห็นของ
ผู้ประกอบกำรกิจกำรขนำดเล็กเกี่ยวกับควำมยำกในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินผู้ประกอบกำรส่วน
ใหญ่มองว่ำกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินมีเงื่อนไขที่เข้มงวดมำกเกินไปเป็นหลัก ซ่ึงปัญหำในกำร
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบของกิจกำรขนำดเล็กเป็นผลมำจำกข้อจ ำกัดทั้งในส่วนของกิจกำรเอง 
และข้อจ ำกัดในส่วนของสถำบันกำรเงิน และเมื่อสอบถำมกำรเลือกกู้ยืมในกรณีที่กิจกำรมีควำม
ต้องกำรเงินทุนกิจกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงทั้งหมดเลือกที่จะกู้ยืมเงินในระบบ ในขณะที่
กิจกำรขนำดเล็กแม้ส่วนใหญ่จะเลือกกู้เงินในระบบแต่ก็มีกิจกำรบำงส่วนเลือกที่จะกู้เงินนอกระบบ
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรมีควำมเห็นว่ำเป็นแหล่งเงินทุนที่มีควำมรวดเร็ว และกู้ง่ำยเป็นหลัก  

กล่ำวโดยสรุปเกี่ยวกับกำรส ำรวจภำระหนี้และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของกิจกำรใน
ภำพรวมถือว่ำค่อนข้ำงดี เนื่องจำกจำกผลกำรส ำรวจสำมำรถพิจำรณำได้อย่ำง ชัดเจนว่ำ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจในทุกขนำดมีกำรพึ่งพำแหล่งเงินทุนในระบบเป็นส ำคัญ แม้จะมีกิจกำร
บำงส่วนมีกำรพึ่งพำแหล่งเงินทุนนอกระบบอยู่บ้ำงแต่ก็มีกำรพึ่งพำอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มำกนัก ซ่ึง
จำกผลกำรส ำรวจสำมำรถสรุปได้ว่ำกิจกำรขนำดใหญ่และขนำดกลำงมีปัญหำในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบในระดับต่ ำเมื่อเทียบกับกิจกำรขนำดเล็ก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจำกเงื่อนไขในด้ำน
กำรกู้ยืมที่เข้มงวดของสถำบันกำรเงินส่งผลให้กิจกำรขนำดเล็กไม่เข้ำเงื่อนไขในด้ำนต่ำงๆ  และไม่
สำมำรถได้รับกำรอนุมัติสินเช่ือได้ ซ่ึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือในกำรลด
เงื่อนไขและควำมเข้มงวดของกฎระเบียบในกำรกู้ยืมให้มีควำมผ่อนคลำยลงและมีควำมยืดหยุ่นเพิ่ม
มำกขึ้นเพื่อให้กิจกำรขนำดเล็กสำมำรถเข้ำถึงเงินทุนในระบบได้เพิ่มมำกขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมำ
จำกศักยภำพภำยในตัวธุรกิจเอง ซ่ึงจำกผลส ำรวจในด้ำนของกำรด ำเนินกิจกำรทั่วไปในด้ำนของ
กำรจัดท ำแผนธุรกิจ กำรจัดท ำแผนกำรตลำดของกิจกำรที่ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ไม่ได้มีกำรจัดท ำ
แผนธุรกิจและแผนกำรตลำด รวมถึงกำรจัดท ำบัญชีที่ไม่เป็นระบบมำตรฐำนเนื่องจำกกิจกำรส่วน
ใหญ่มีกำรจัดท ำบัญชีเองและขำดข้อมูลทำงบัญชีย้อนหลัง ส่งผลให้ในกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันท ำ
ได้ยำกขึ้น เนื่องจำกสถำบันกำรเงินจะพิจำรณำอนุมัติสินเช่ือจำกแผนธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงรำยได้ของกิจกำร รวมถึงพิจำรณำในส่วนของงบกำรเงินของกิจกำรย้อนหลังว่ำมีควำม
เหมำะสมที่จะอนุมัติสินเช่ือหรือไม่ ซ่ึงในส่วนนี้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำจเข้ำไปให้ควำมรู้ในด้ำน
ของกำรด ำเนินกิจกำร กำรวำงแผนธุรกิจ และกำรวำงแผนทำงกำรเงินของกิจกำรเพื่อเพิ่มศักยภำพ
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ในกำรด ำเนินกำรของกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจกำรมีศักยภำพในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนได้เพิ่มขึ้น และมีส่วนอย่ำงมำกในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรขนำด
เล็กเนื่องจำกกิจกำรมีเงินลงทุนที่เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจและขยำยธุรกิจ และมีต้นทุนทำง
กำรเงินที่ต่ ำลง   

โดยในส่วนของส่ิงที่ผู้ประกอบกำรเสนอแนะเพื่อให้กิจกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้
เพิ่มขึ้น ควรมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยพิเศษส ำหรับผู้ประกอบกำร เพื่อจะมีส่วนช่วยให้กิจกำรมี
ต้นทุนด้ำนกำรเงินที่ลดลงเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของกิจกำรได้อีกทำงหนึ่ง 
กำรลดขั้นตอนในกำรขอกู้ที่ยุ่งยำกลง รวมถึงกำรลดระยะเวลำในกำรพิจำรณำสินเช่ือลง ซ่ึงจะมี
ส่วนอย่ำงมำกในกำรสร้ำงควำมคล่องตัวทำงกำรเงินให้แก่กิจกำร นอกจำกนี้ควรมีกำรลดในส่วน
ของหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกันลงเพื่อให้กิจกำรโดยเฉพำะกิจกำรขนำดเล็กสำมำรถเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนในระบบได้เพิ่มมำกขึ้น และในส่วนของควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
ที่อยำกให้หน่วยงำนต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุนก็จะมีควำมคล้ำยคลึงกับข้อเสนอแนะที่กล่ำวมำแล้ว
ข้ำงต้น โดยผู้ประกอบกำรต้องกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำบันกำรเงินมีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบกำร รวมถึงมีระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระที่ยำวขึ้นเพื่อเป็นกำรสร้ำง
สภำพคล่องทำงกำรเงินให้แก่กิจกำร รวมถึงต้องกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสถำบันกำรเงินลด
เงื่อนไขในด้ำนของหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกันกำรกู้ยืมลงเพื่อให้กิจกำรขนำดเล็กสำมำรถเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น  

 
 

 


