บทความนี ้ กลั ่ นกรองเนื้ อหาจากบทความ aBRIDGEd ฉบั บเต็ มเรื ่ อง “ข้ อจ ากั ดด้ า นการกู ้ ย ื มและ
การตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของครัวเรือนไทย” เผยแพร่ใน website ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ
ป๋ ว ย อึ๊ ง ภากรณ์ (https://www.pier.or.th/)
วิสาหกิจขนาดย่อม (small enterprises หรือ SEs) เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยมูลค่าผลผลิตจาก SEs ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และก่อให้เกิด
การจ้างงานคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 72.5 ของการจ้างงานโดยวิสาหกิจทั้งหมด การสนับสนุนการดาเนินงานและ
การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่จึงเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญ
ตามทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ การตั ดสิ นใจทาธุ ร กิ จ ของครั ว เรื อนนั้ นขึ้ นอยู่ กั บปั จ จั ย สาคั ญ 2 ประการ คื อ
(1) ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึงการมีแผนการทางธุรกิจที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หรือมีทักษะใน
การทาธุรกิจ และ (2) เงินทุนที่เพียงพอในการเริ่มต้นทาธุรกิจ ซึ่งอาจมาจากเงินทุนส่วนตัว และ/หรือจากการกู้ยืม
ในทางทฤษฎีนั้น หากไม่มีอุปสรรคใดๆ ในการเข้าถึงเงินทุน การตัดสินใจทาธุรกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การท าธุรกิจของผู้ ประกอบการเท่ านั ้ น และไม่ควรขึ้ นอยู ่กั บสถานะทางการเงิ นของครัวเรื อน เนื่องจากครัวเรื อนที ่ มี
ความสามารถสูง แต่มีเงินทุนไม่เพียงพอ สามารถที่จะขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อมาทาธุรกิจได้ตราบใดที่ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในธุรกิจนั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ครัวเรือนโดยทั่วไป โดยเฉพาะที่มีรายได้น้อยหรือมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดับ
ต่า มักเผชิญกับข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทาให้ครัวเรือนดังกล่าวไม่สามารถกู้ ยืมเพื่อนามาลงทุน เริ่มต้น
ธุ ร กิ จได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ การตัดสินใจท าธุรกิจรวมทั้งขนาดของธุรกิจจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการท าธุรกิจของ
ผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีจะมี
โอกาสในการเริ่มต้นทาธุรกิจมากกว่าและสามารถขยายธุรกิจได้ง่ายกว่าครัวเรือนที่มีฐานะทางการเงินทีด
่ ้อยกว่า
ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นอุปสรรคสาคัญของการประกอบกิจการ
ภาคครัวเรือน จะพบว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาธุรกิจของแต่ละครัวเรือนนั้น มักขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน
ของครัวเรือนเอง นั่นคือ ไม่สามารถกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการลงทุนได้
Paulson and Townsend (2004) ได้ศึกษาประเด็นนี้โดยใช้ข้อมูล Townsend Thai Data ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก
ที่ได้จากการส ารวจข้อมูลแบบตัวอย่างซ้าของครัวเรือนในชนบทของประเทศไทย จาก 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ลพบุรี
บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนที่มีฐานะทางการเงินที่ดี มีโอกาสที่จะเริ่มต้นทาธุรกิจมากกว่าครัวเรือน
ที่มีฐานะทางการเงินที่ด้อยกว่า นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามว่าธุรกิจสามารถทากาไร
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ได้มากขึ้นหากมีการขยายกิจการ พบว่าสัดส่วนดั งกล่ าวจะลดลงตามระดั บสิ นทรั พย์ ของครั วเรื อน แสดงว่าฐานะของ
ครัวเรือนช่วยลดความเสี่ยงที่ครัวเรือนอาจต้องเผชิญกับข้อจากัดด้านการลงทุนในการประกอบธุรกิจ
อี กหนึ ่ งการศึ กษาโดย Pawasutipaisit and Townsend (2011) ซึ ่ งใช้ ข ้ อมู ล Townsend Thai data เช่ นกั น
พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ในทางลบกับระดับสินทรัพย์ของครัวเรือน กล่าวคือ
ธุ รกิจของครั วเรื อนที่ ม ีระดับสินทรั พย์ต ่ าจะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ ย ในอั ตราที่ สู งกว่าธุ รกิ จของครัวเรื อนที ่ม ี ระดับ
สินทรัพย์สูง ดังในรูปที่ 1 ที่แสดงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจของครัวเรือน (แกน
ตั้ง) และระดับสินทรัพย์ของครัวเรือน (แกนนอน) นอกจากนี้ ยังพบว่าธุรกิจของครัวเรือนจ านวนมากให้ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย (เส้นสีแดง) อีกด้วย ซึ่งสะท้อนว่าหากครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ใน
ระดับอัตราดอกเบี้ยปกติเพื่อนามาขยายกิจการ จะสามารถได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้
รูปที่ 1 – ผลตอบแทนจากการลงทุน (แกนตั้ง) อัตราดอกเบี้ย (เส้นแดง) และระดับสินทรัพย์ของครัวเรือน (แกนนอน)

ที่มา: Pawasutipaisit and Townsend (2011)

งานวิ จ ั ยของทั ้ ง Paulson and Townsend (2004) และ Pawasutipaisit and Townsend (2011) ชี ้ ให้ เห็ นว่ า
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของครัวเรือนไทย ท าให้บางครัวเรือนที่มี
ความสามารถสูงแต่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีนัก ไม่สามารถรวบรวมทุนได้เพียงพอที่จะเริ่มทาธุรกิจ ผลการศึกษายังชี้ว่า
ครัวเรือนจานวนหนึ่งมีความสามารถในทางธุรกิจสูง โดยวัดจากผลตอบแทนจากการทาธุรกิจที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย แต่
ครัวเรือนเหล่านี้กลับไม่สามารถขอสินเชื่อเพื่อน ามาขยายกิจการได้ ดังนั้น หากภาครัฐต้องการสนับสนุนครั วเรือนที่มี
ความสามารถสูงเหล่านี้ นโยบายที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เช่น การค้าประกันสินเชื่อ หรือการร่วมลงทุน น่าจะ
มีประสิทธิผลมากกว่านโยบายสินเชื่อดอกเบี้ยต่าที่ช่วยเฉพาะผู้ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้แล้ว แต่ไม่ได้ช่วยให้ครัวเรือนกลุ่ม
ใหม่ๆ ที่มรี ะดับสินทรัพย์ต่าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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