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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว  ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองในทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ รองรับกระบวนการดาํเนินการตั้งแต่

กระบวนการรับข้อมูล  กระบวนการผลิต  จนกระทั่งการส่งมอบให้ลูกค้า  ซ่ึงหมายรวมการ        

ควบรวมกระบวนการ  เพื่อลดขั้นตอนให้สั้ นลง  ลดการใช้บุคลากรท่ีมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง  และ     

ใชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า  รวมถึง สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และวางแผนไดอ้ยา่งทนัการณ์  ดงันั้น 

ภาครัฐบาลเองจึงได้มีการส่งเสริมให้นําเทคโนโลยีมาใช้ทุกระบบ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

แข่งขนัไดก้บันานาประเทศ  โดยส่วนหน่ึง คือ ภาคการเงิน นัน่เอง 

  “การเงินธนาคาร โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย ไดถ้อดบทเรียน

สังคมไร้เงินสด ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง     

ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม หน่ึงในนั้นคือการธุรกรรมด้านการเงิน ไปสู่การชาํระเงินด้วยบตัร

อิเล็กทรอนิกส์ จนมาถึงการใช้แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ  โดยประเทศสวีเดนเป็นประเทศ

แรก ๆ ในการพฒันาและคาดว่าสามารถ  กา้วไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2573  

ดว้ยแรงผลกัดนัจากสังคมและกฎหมายท่ีอนุญาตให้ร้านคา้ปฏิเสธการรับเงินสด  จนมาถึงประเทศ

จีน ท่ีพฒันาเทคโนโลยีในการชาํระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือ  และประเทศอินเดีย    

มีการยกเลิกธนบตัรเพื่อมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด” (ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย, 

2562) 

 ประเทศไทย ดว้ยนโยบายไทยแลนด์ 4.0  “แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

12  (2560 – 2564)  ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579)”  โดยมียทุธศาสตร์หน่ึงท่ีไดก้าํหนด

ขึ้นมา  “ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ภายในหวัขอ้ 

การพฒันาภาคการเงิน”  คือ การนําประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด  เร่งรัดส่งเสริมให้มีการ         

นาํนวตักรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ทุกภาคส่วน  และจากมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 21 ตุลาคม 2557  

เร่ือง แผนการดําเนินงานโครงการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  ปี พ.ศ.2557  มีมติ  “ให้

กระทรวงคมนาคมเร่งดาํเนินการนําระบบตัว๋ร่วม (E-ticket) มาใช้ในการเช่ือมการเดินทางของ

ประชาชนท่ีสัญจรโดยเรือโดยสาร  รถไฟฟ้า  รถประจาํทาง  และให้คาํนึงถึงการให้บริการแก่

ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย  ให้สามารถเขา้ถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้ง การอาํนวยความ
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สะดวกในการใช้บริการของประชาชนผูพ้ิการและผูสู้งอายุดว้ย”  (แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ดา้นคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 -2567 กระทรวงคมนาคม, 2014)   โดยกระทรวงคมนาคม

มอบหมายให้สํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดาํเนินการโครงการดงักล่าวขา้งตน้  

และจัดตั้ งสํ านักงานโค รงก ารบริหา รจัดกา รระบ บตั๋ว ร่วม (Common Ticketing   Office)                  

เป็นหน่วยงานกลางในการกาํหนดมาตรฐานกลางตัว๋ร่วมสําหรับระบบขนส่งสาธารณะ สําหรับ 

รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และรถโดยสารประจาํทาง ใหส้ามารถใชต้ัว๋ร่วมในการเดินทาง   

 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฐานะหน่วยงานภายใตส้ังกดักระทรวงคมนาคม ดาํเนินการ

ตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของรัฐบาล  จึงไดก้าํหนดใหมี้นโยบาย

ในการจัดหาและติดตั้งระบบการรับชาํระแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket : E-ticket) ใน     

รถโดยสารประจาํทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางตัว๋ร่วมของกระทรวงคมนาคม  ประกอบดว้ย

ระบบบริหารจดัการรายไดแ้ละบริการชาํระดุล สําหรับบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเช่ือมโยง

ขอ้มูลจากระบบการรับชาํระแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ticket : E-ticket) และเช่ือมโยงระบบ

บริหารรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH)  ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวง

คมนาคม ภายใต้การดําเนินการของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  อีกทั้ ง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยู่ระหว่างจัดทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการของหน่วยงาน เพื่อนําเสนอ

กระทรวงคมนาคมอนุมติัแผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าว  โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

จึงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ในการลดค่าใชจ่้ายในดา้นอตัรากาํลงั และกาํหนดให้นาํเทคโนโลยีเขา้มา

รองรับการทาํงาน โดยให้มีระบบสารสนเทศในรับชาํระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด หรือ Cashless  

ซ่ึงสามารถลดโอกาสการสูญเสียรายได้จากการเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วน  ลดค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากร  ลดขั้นตอนหรือกระบวนการทาํงาน  และเตรียมการเช่ือมโยงระบบโดยสารร่วมของ

กระทรวงคมนาคม  

 นโยบาลรัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับ บริษัท 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  ดาํเนินโครงการจดัทาํบตัรสวสัดิการแห่งรัฐให้แก่ประชาชน       

ผูมี้สิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ ประจาํปี 2563 จาํนวน 1.3 ลา้นคน เป็นบตัร

ประเภทไร้สัมผสั Contactless  โดยกาํหนดเป็นวงเงินและส่วนลดในการ อุปโภคบริโภคของ

ประชาชน   จาํนวน  6  สิทธ์ิในหน่ึงบตัร  ประกอบด้วย  1. วงเงินชาํระค่าสินคา้อุปโภคบริโภค        

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ  3. ส่วนลดซ้ือก๊าซหุงตม้  4. ส่วนลดค่านํ้ าประปา  5. ส่วนลด   

ค่าไฟฟ้าประจาํเดือน  และ 6. ผูพ้ิการท่ีถือบัตรได้เพิ่มเบ้ียผูพ้ิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน  และ

ดาํเนินการโอนวงเงินและส่วนลดดังกล่าวเข้าบัญชีในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐทุกเดือน  ซ่ึงหน่ึง        

ในสิทธ์ิของบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ คือ ให้สามารถชาํระค่าโดยสารสาธารณะทุกประเภทท่ีเดินทาง
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โดยสารภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  รวมถึงรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ   ดงันั้น  กระทรวงการคลงั  โดยกรมบญัชีกลางประสานใหบ้ริษทั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน)  ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํบตัรสวสัดิการ   แห่งรัฐจดัหาอุปกรณ์ในการรับชาํระค่าโดยสาร

ให้องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เพื่อรองรับการชาํระค่าโดยสารผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  โดย

บริษทั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)   ดาํเนินการพฒันาโปรแกรมร่วมกบัองคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพ  และจดัหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เคร่ือง Electronic Data Capture หรือ EDC  ให้กบั

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

 จากรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพไดด้าํเนินการร่วมกบับริษทั 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ร่วมกับบริษัท 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วางแผนและจัดทําบัตรชําระค่าสินค้าและบริการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Co brand  ดาํเนินการพฒันาโปรแกรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อรับชาํระ    

ค่าโดยสารให้รองรับบตัรเดบิต  บตัรเครดิต แบบบตัรไร้สัมผสั Contactless และแบบบาร์โคด้ 2 มิติ 

หรือ QR Code  (Payment Cross Bank)  เพิ่มเติม  อีกทั้ง มีแนวคิดจดัทาํบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ทดแทนตัว๋ล่วงหน้าแบบกระดาษ ประเภทรายเดือน รายสัปดาห์  สําหรับรถโดยสารขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

 

 “สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ได้กล่าวถึงอย่างแพร่หลายในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  

สาเหตุสําคญัมาจากระบบการชาํระเงินท่ีพฒันาขึ้น  ช่วยอาํนวยความสะดวกในการใช้จ่าย  และ   

ลดตน้ทุนการทาํธุรกรรมทางการเงิน  ทาํให้ผูค้นเร่ิมพกเงินสดกนันอ้ยลงเร่ือย ๆ ซ่ึงปรากฏการณ์น้ี

เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศทัว่โลก  สําหรับประเทศไทย  ขอ้มูลช้ีว่าแมค้นไทยจะนิยมใช้      

e-Payment ในการชาํระเงินมากขึ้น  แต่การใช้เงินสดก็ยงัถือเป็นส่ือกลางหลกัของการชาํระเงิน 

สะทอ้นจากสัดส่วน เงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Currency  in Ciculation : CIC) ต่อ GDP 

ท่ีไม่ไดป้รับลดลง  แต่ทรงตวัท่ีประมาณร้อยละ 9.0  ขณะท่ีสัดส่วนมูลค่าการใช้  e-Payment ต่อ 

GDP กลบัเพิ่มขึ้นในระยะหลงั”  (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2020)   ดูไดจ้ากภาพท่ี 1.1   
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ท่ีมา  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพท่ี 1.1 เงินสดท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและ 

มูลค่าการใช ้e-Payment ต่อ GDP ของไทย 

  

 “สังคมไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) หรือไม่  จาํเป็นตอ้งเขา้ใจ  

บางประเด็นอยา่งถ่องแท ้ไดแ้ก่  1. ประเภทและลกัษณะสาํคญัของ e-Payment  2. นิยามของปริมาณ

เงินในความหมายต่าง ๆ   ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีสะทอ้นประเภทการใชจ่้าย และระดบัของการเขา้สู่สังคม   

ไร้เงินสด  รวมทั้ง 3. ความสัมพนัธ์ของ e-Payments และปริมาณเงิน” (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2020)    ดูจากภาพท่ี 1.2     
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ท่ีมา  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพท่ี 1.2 ปริมาณการใช ้e-Payment ของไทย     

 

1.2 ปัญหาของการวิจัย  (Research Questions)   

 การเก็บค่าโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปัจจุบัน ไม่มีความสะดวก                  

ทั้งต่อผูโ้ดยสาร และผูรั้บชาํระค่าโดยสารหรือพนักงานเก็บค่าโดยสาร เช่น ผูโ้ดยสารตอ้งเตรียม 

เงินสดให้พอดีกบัค่าโดยสาร  ผูรั้บชาํระค่าโดยสารหรือพนกังานเก็บค่าโดยสารตอ้งเตรียมเงินสด

สําหรับการทอนเงินให้เพียงพอ  พนักงานเก็บค่าโดยสารตอ้งทาํการเบิกและคืนตัว๋โดยสารเป็น

ประจาํ     ทุกวนั  และตอ้งนาํส่งเงินค่าโดยสารท่ีไดจ้าํหน่ายไดใ้นแต่ละวนั  เป็นตน้  กระบวนการ

ทาํงานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าโดยสารมีหลายขั้นตอน มีเอกสาร

หรือรายงานจาํนวนมากท่ีตอ้งดาํเนินการ  และมีพนักงานท่ีทาํงานแต่ละขั้นตอนเป็นจาํนวนมาก  

เช่น  ตอ้งมีห้องบญัชีค่าโดยสารในการควบคุมพสัดุตัว๋โดยสาร  ตอ้งมีการนําจ่ายตัว๋โดยสารให้              

กับพนักงานเก็บค่าโดยสาร  และทาํการตรวจสอบใบตัว๋โดยสารให้พนักงานเก็บค่าโดยสารใน      

แต่ละคนแต่ละวนั ว่าพนกังานเก็บค่าโดยสารคนนั้นจาํหน่ายตัว๋โดยสารราคาอะไร  เป็นเงินเท่าใด  

5 



 

ตอ้งนาํส่งเงินค่าโดยสารให้กบัพนักงานการเงินค่าโดยสาร  ตอ้งมีห้องการเงินค่าโดยสารในการ

ควบคุมรับเงินค่าโดยสารเข้า  รวบรวมเงินค่าโดยสารในแต่ละวนันําฝากธนาคาร  และสรุป

รายละเอียดเป็นเอกสารหรือรายงานทุก ๆ วนั  เป็นตน้  ทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานสูง  เช่น  

เงินเดือนบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาพสัดุตัว๋โดยสาร  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเงินสด  

จาํนวนปริมาณการใชก้ระดาษในแต่ละวนัมีจาํนวนมาก  และความเส่ียงในการบริหารจดัการเงินสด  

เป็นตน้   ดังนั้น หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนําระบบไร้เงินสด (Cashless system)  มาใช้  

สามารถลดปัญหาต่าง ๆ และลดขั้นตอนในการดาํเนินการต่าง ๆ ไปได้  ดังนั้น  ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจในการคน้ควา้อิสระในเร่ือง การวิเคราะห์โครงการชาํระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใชเ้งินสดของ

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  เพื่อนาํขอ้มูลจากการประมวลผลนาํเสนอผูบ้ริหารในการวิเคราะห์  

วางแผน  และนาํมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

 ประกอบกบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพกาํลงัดาํเนินการจดัทาํแผนฟ้ืนฟูกิจการองคก์าร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พ.ศ.2561 (ฉบบัปรับปรุง พฤษภาคม 2562)  นาํเสนอคณะรัฐมนตรี  

เพื่อขออนุมติัให้ดาํเนินการตามแผนนั้น  ไดก้าํหนดกลยุทธ์ท่ี 2  การนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้  

ด้านการติดตั้ งและใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket)  โดยกําหนด

แผนการติดตั้งกบัรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งหมด   ซ่ึงการดาํเนินการและ

กระบวนการทาํงานรายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูไดจ้ากภาพดา้นล่างและหนา้ต่อไป   

 

 

ภาพท่ี  1.3  การทาํงานของพนกังานเก็บค่าโดยสาร  
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 ภาพท่ี 1.3  แสดงการทาํงานของพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารประจาํทาง  โดย

พนักงานเก็บค่าโดยสารตอ้งจ่ายตัว๋โดยสารให้ผูโ้ดยสาร และรับเงินจากผูโ้ดยสารทุกคนท่ีขึ้นบน  

รถโดยสารประจาํทาง  ซ่ึงอาจตอ้งมีการทอนเงินใหก้บัผูโ้ดยสาร 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.4  กระบอกตัว๋โดยสารประจาํตวัของพนกังานเก็บค่าโดยสาร   

 

 ภาพท่ี 1.4  เป็นภาพกระบอกตัว๋โดยสารประจาํตวัของพนกังานเก็บค่าโดยสารแต่ละราย  

ประกอบดว้ย ตัว๋โดยสารแต่ละราคา  เงินเหรียญ  ท่ีเตรียมไวส้าํหรับทอนใหก้บัผูโ้ดยสาร  
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ภาพท่ี 1.5  การทาํงานภายในหอ้งบญัชีค่าโดยสาร 

 

 ภาพท่ี 1.5  แสดงการทาํงานภายในห้องบญัชีค่าโดยสาร  ประกอบไปดว้ยพนักงานบญัชี  

ค่าโดยสาร ท่ีทาํหนา้ท่ีในการจ่ายตัว๋โดยสารให้กบัพนกังานเก็บค่าโดยสาร  ทาํการเช็คตัว๋โดยสาร

เม่ือพนักงานเก็บค่าโดยสารเสร็จส้ินการทาํงานในแต่ละวนั  มีการสํารองตัว๋โดยสารไวเ้พื่อจ่าย

ใหก้บัพนกังานเก็บค่าโดยสาร 
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ภาพท่ี 1.6  การทาํงานภายนอกหอ้งบญัชีค่าโดยสาร 

 

 ภาพท่ี 1.6  แสดงให้เห็นว่า เม่ือพนักงานเก็บค่าโดยสารตอ้งการเบิกตัว๋โดยสาร ตอ้งมา

แสดงตวัและลงช่ือในการเบิกตัว๋โดยสารแต่ละราคา  และเม่ือเสร็จส้ินวนั  พนกังานเก็บค่าโดยสาร

ตอ้งมาแสดงตวัว่าตัว๋โดยสารในแต่ละวนัไดจ้าํหน่ายไปเท่าไหร่  ราคาตัว๋โดยสารอะไรบา้ง  เพื่อ

คาํนวณจาํนวนเงินสดส่งใหก้บัหอ้งการเงินค่าโดยสารต่อไป 
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ภาพท่ี 1.7  การทาํงานภายในหอ้งการเงินค่าโดยสาร 

 ภาพท่ี 1.7  แสดงการทาํงานภายในห้องการเงินค่าโดยสาร  ซ่ึงเม่ือพนกังานเก็บค่าโดยสาร

ได้ทราบจาํนวนตั๋วโดยสารเป็นเงินค่าโดยสารเท่าได้  นําจาํนวนเงินท่ีได้จาํหน่ายได้นําส่งให้

พนกังานการเงินค่าโดยสาร 

 

ภาพท่ี 1.8  การทาํงานภายนอกหอ้งการเงินค่าโดยสาร 

 ภาพท่ี 1.8  แสดงการทาํงานภายนอกหอ้งการเงินค่าโดยสาร  พนกังานเก็บค่าโดยสารเขา้มา

แสดงตวัเพื่อนาํส่งเงินค่าโดยสารใหก้บัพนกังานการเงินค่าโดยสาร 
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ภาพท่ี 1.9  ภาพพสัดุตัว๋โดยสารท่ีเตรียมสาํหรับจ่ายใหก้บัพนกังานเก็บค่าโดยสาร 

 

 ภาพท่ี 1.9  ภาพแสดงตูเ้ก็บพสัดุตัว๋โดยสารแต่ละราคา  เป็นการสํารองคลงัเพื่อเตรียม

สาํหรับจ่ายใหก้บัพนกังานเก็บค่าโดยสาร  ท่ีตอ้งการตัว๋โดยสารท่ีไม่มีหรือไดจ้าํหน่ายหมดแลว้ 
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ภาพท่ี 1.10  ภาพการเก็บกระบอกตัว๋โดยสาร 

 ภาพท่ี 1.10  แสดงภาพการเก็บกระบอกตัว๋โดยสารของพนกังานเก็บคา่โดยสาร ภายในหอ้ง

บญัชีค่าโดยสาร  เพื่อเตรียมจ่ายใหก้บัพนกังานเก็บค่าโดยสาร ประกอบการทาํงานของพนกังานเก็บ

ค่าโดยสารบนรถโดยสารประจาํทาง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives)  

1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับชาํระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมท่ีเป็นเงินสด (Cash) กบั

การรับชาํระ ค่าโดยสารในรูปแบบใหม่ท่ีไร้เงินสด (Cashless)  

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการนาํระบบไร้เงินสด (Cashless system) มาใชใ้นองคก์าร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีดาํเนินการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงานวิจยั เพื่อดูวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การชาํระ  ค่าโดยสาร สาํหรับรถโดยสารขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ระหวา่งรูปแบบเดิม คือ 

ชาํระดว้ยเงินสด  และรูปแบบใหม่ คือ ชาํระแบบไร้เงินสด โดยใชเ้คร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์  (Electronic 

Data Capture : EDC)  ในการรองรับการรับชาํระค่าโดยสารผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์  บตัรเดบิต  

บตัรเครดิต หรือ บาร์โคด้ 2 มิติ QR Code  ในรูปแบบ Contactless  หรือ  "ไร้สัมผสั"   

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.   นาํไปใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการปรับเปล่ียนรูปแบบการชาํระค่าโดยสาร 

2.  ทาํให้ทราบถึงข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารถึงความเป็นไปได้  

ปัญหาและอุปสรรคในการระบบไร้เงินสด (Cashless system) มาใช ้  
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บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 การวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์โครงการชาํระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงานวิจยั  ทาํการประมวล

ขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อดูแนวโน้มการชําระค่าโดยสาร สําหรับรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ระหว่างรูปแบบเดิม คือ ชาํระดว้ยเงินสด  และรูปแบบใหม่ คือ ชาํระแบบไร้เงินสด โดย  

ใช้เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Data Capture : EDC)  ในการรองรับการรับชาํระค่าโดยสาร

ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์  บัตรเดบิต  บัตรเครดิต หรือ QR Code  ในรูปแบบ Contactless  หรือ       

"ไร้สัมผสั"   

 2.1  ความหมายและทฤษฎีสังคมไร้เงินสด  

 2.2  ความหมายและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.3  ความหมายและทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี

 2.4  ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

 2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  ความหมายและทฤษฎีสังคมไร้เงินสด  

 ปัจจุบันทั่วโลกและประเทศไทยกําลังเดินเข้าสู่ยุคของสังคมไร้เงินสด มีการพัฒนา

เทคโนโลยีในดา้นต่าง ๆ เพื่อรองรับการธุรกรรมดา้นการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ช่องทางส่ือสาร

ออนไลน์ผา่นเครือข่ายดว้ยคอมพิวเตอร์  จนกระทัง่การพฒันาแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้

สามารถสนองตอบนโยบายของภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ แมก้ระทัง่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนทัว่ไปในการใชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนัก็ตาม 

 ความหมายของสังคมไร้เงินสด   

 สังคมไร้เงินสด  หมายถึง  สภาพสังคมท่ีให้ความสําคญัของเงินสดน้อยลง  ผูค้นไม่พก   

เงินสดออกจากบา้นหรือติดตวัไว ้  และหักมาใช้วิธีการชาํระเงินผ่านบตัรต่าง ๆ เช่น บตัรเครดิต  

บตัรเดบิท  รวมถึงใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Wallet  หรือ PromptPay หรือ การสแกน 

QR Code จึงนับว่าเศรษฐกิจไม่มีเงินสดเป็นตวัขบัเคล่ือน  เพราะใช้เทคโนโลยีในการทาํธุรกรรม

ทางการเงินแทน 
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 สังคมไร้เงินสด  หมายถึง สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในการซ้ือขายสินคา้และบริการ แบบ

ไม่ใชเ้งินสด ท่ีเป็นธนบตัร หรือเหรียญมาใชใ้นการแลกเปล่ียน หรืออีกนยัหน่ึง คือ การทาํธุรกรรม

ต่าง ๆ ทางดา้นการเงินท่ีปราศจากการใช้เงินสด  เกิดจากแนวคิดทางสังคมเศรษฐกิจ  เป็นสังคมท่ี        

ไม่นิยมถือเงินสด  ท่ีมองว่าเงินสดในอนาคตจะลดนอ้ยลงและถูกแทนท่ีดว้ยระบบสารสนเทศและ

เครือข่ายออนไลน์  ซ่ึง  John Diebold  เจา้ของบริษทัท่ีปรึกษาการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กบั

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา  ไดวิ้เคราะห์ไวว้่าเอกสารทางธุรกรรมดา้นการเงินของธนาคารท่ีมีการ

ดาํเนินอยู่จะมีจาํนวนมากขึ้นเร่ือย ๆ  โดยไดเ้สนอแนวคิดลดใช้เงินสด  รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด

เปล่ียนแปลงการทาํธุรกรรมด้านการเงินโดยนําระบบสารสนเทศและเครือข่ายออนไลน์มาใช้

ทดแทน   

 สังคมไร้เงินสด หมายถึง ในการดาํเนินการทาํธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การรับเงิน  

การโอนเงิน การจ่ายเงิน และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งพกเงินสดติดตวัตลอดเวลา  สามารถทาํอะไรไดง้่ายขึ้น  

สะดวกสบายขึ้น  โดยใชเ้ทคโนโลยมีารองรับในหลายรูปแบบ 

 ชลิตพนัธ์  บุญมีสุวรรณ (2561)  กล่าวว่า Cashless Society  เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจท่ี

ปราศจากเงินสด เกิดขึ้นคร้ังแรกในวงการ ธนาคารพาณิชยใ์นช่วงทศวรรษ 1950   ซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์

ท่ีมองว่าความสําคญัของเงินสดในอนาคตจะลดนอ้ยลงและจะถูกแทนท่ีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

และโทรคมนาคมในการทาํธุรกรรมการเงิน ต่อมาใน ช่วงทศวรรษท่ี 1960 John Diebold  เจา้ของ

บริษทัท่ีปรึกษาการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกาได้เคยมีการกล่าว

เตือนถึงการประมวลผลท่ีเกิดจากเอกสารทางธุรกรรมการเงินท่ีมีเป็นจาํนวนมากจากการใชเ้งินสด

และเช็คท่ีเพิ่มสูงขึ้น  ตลอดจนส่งผลให้ตน้ทุนของธนาคารพาณิชยเ์พิ่มสูงขึ้น John Diebold จึงได้

เสนอแนวคิดสนบัสนุนใหเ้กิดระบบการเงินแบบใหม่ท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินสดเขา้มาแทนท่ี   

 ธนพล  กองพาลี (2563) กล่าววา่  ปริมาณเงินสดในระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตชะลอลง

กว่าคร่ึงตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา  ปัจจยัหลกัท่ีอธิบายการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงินสดในระบบ

เศรษฐกิจส่วนใหญ่ยงัมาจากตวัแปรดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และงาน

ศึกษาในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ความนิยมใช ้e-Payment ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างกา้วกระโดด ส่งผลให้คน

ไทยใชเ้งินสด (เหรียญและธนบตัร) ลดลงบา้ง แมน้ผลยงันอ้ยกว่าตวัแปรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่

ผลทดแทนเงินสดน้ีมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นในระยะขา้งหนา้ ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีจะกา้วสู่

สังคมไร้เงินสดได้  โดยเฉพาะหากมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ e-Payment  ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผูใ้ห้บริการซ่ึงตอบโจทย์   ทําให้

ประชาชนอยากใชแ้ละมัน่ใจในความปลอดภยั     
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 ฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล (2562)  กล่าวว่า สังคมไร้เงินสดกาํลังจะเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต      

การลดการใช้เ งินสดและการเพิ่มการใช้ e-Payment จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต           

อยา่งรวดเร็วขึ้น ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพของเศรษฐกิจในการแขง่ขนัระหว่างประเทศ

จากการลดตน้ทุนท่ีมาจากธุรกรรมเงินสด และการจดัเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นของรัฐบาล 

โดยการจดัการบริหารเงินสดนั้นมีค่าใชจ่้ายท่ีซ่อนอยู ่ เช่น ความเส่ียงต่อการสูญหาย การขนส่ง การ

ผลิต และการจดัเก็บรักษา  อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีบุคคลในสังคมจะตอ้งคาํนึงเม่ือสังคมเขา้สู่สังคม      

ไร้เงินสด การสูญเสียความเป็นส่วนตวัในธุรกรรมทางการเงิน อนัเน่ืองมาจากความสามารถในการ

เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของธนาคาร ผูป้ระกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบการเงิน

ออนไลน์ต่าง ๆ เน่ืองจากการนาํขอ้มูลการเงินทุกอยา่งเขา้ไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะทาํให้

การโจรกรรมขอ้มูลส่วนตวัทาํไดง้่ายขึ้น ทาํใหก้ารบริโภคสินคา้และบริการฟุ้งเฟ้อเกินความจาํเป็น 

เพราะว่าความสะดวกสบายจะเป็นส่ิงล่อลวงใจให้ผูค้นมีการใชส้อยจบัจ่ายมากขึ้น บุคคลในสังคม

จะตอ้งคาํนึงส่ิงเหล่าน้ีให้มากขึ้น โดยการแสวงหาความรู้ การรักษาความปลอดภยัในระบบการ     

ใชจ่้ายของตนเอง รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีดีอีกดว้ย  

 มทัยา  ศรีพนา (2562)  กล่าวว่า ความกา้วหน้าดา้นระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบ

ดิจิทัล โทรคมนาคม และนวตักรรมทางการเงิน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในแผน

ยุทธศาสตร์ National e-Payment นโยบายของสถาบนัการเงินและการพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซอฟตแวร์แอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ ของภาคเอกชนมีส่วนสําคญั ในการผลกัดนัและพฒันาให้ประเทศ

ไทยกา้วเขา้สู่สังคมไร้เงินสดไดอ้ยา่งแทจ้ริง อีกทั้ง กลุ่มธุรกิจทั้ง ขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเลก็ตอ้ง

มีการศึกษาขอ้มูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอแนวทาง การซ้ือขายสินคา้ท่ีสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา Mobile Platform ให้สามารถส่งคาํสั่งซ้ือไดร้วมถึงการพฒันา

ระบบการจ่ายเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และควรมีการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อก้าวทันตาม      

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของผูบ้ริโภคเองนั้น ส่ิงสําคญั 

คือ ตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการใชจ่้าย ลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือยลงใหร้ายจ่ายเพียงพอกบั รายได้

ท่ีไดรั้บมา  เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเสียค่าใช้จ่ายท่ีมากเกินความจาํเป็นหรือมีหน้ีสินเกินตวัได้ใน

อนาคต   ทั้งน้ี จากความคิดเห็นของผูเ้ขียนเห็นว่าส่ิงสําคญัท่ีจะพฒันาสังคมไร้เงินสดในประเทศ

ไทยไดน้ั้น คือ การปรับตวัเก่ียวกบัการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของคนไทย 

โดยรัฐบาล สถาบนัการเงิน และภาคเอกชนตอ้งร่วมมือกนัวางแผนการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน

ไดรั้บรู้ถึงสิทธิประโยชน์ และความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นจากการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด

ของประเทศไทย โดยการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, YouTube รวมถึงการ

ใชเ้วบ็ไซตข์อง สถาบนัการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีการประชาสัมพนัธ์เขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่ง
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มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมทั้ง การสร้างความเช่ือมั่นในการรักษาความปลอดภัยของระบบ

การเงินออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทย เกิดการยอมรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  ส่งผลให้

ประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและให้สถาบันการเงินมี

ความกา้วหนา้เทียมเท่ากบัประเทศ ชั้นนาํทัว่โลกไดใ้นอนาคตต่อไป   

  จุดเด่นของสังคมไร้เงินสด 

-    การจดัการเงินง่ายขึ้น  เม่ือมีการทาํธุรกรรมต่าง ๆ บนระบบสารสนเทศ  ขอ้มูล

ต่าง ๆ จะอยูบ่นระบบ  ทาํใหง้่ายต่อการทาํบญัชี  สามารถแสดงรายละเอียดไดถึ้ง

วนั เวลา และสถานท่ีในการทาํธุรกรรม  สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติของขอ้มูล

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

-   เป็นช่องทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค  สามารถจดัการธุรกรรมต่าง ๆ ไดห้ลายรูปแบบ 

ทั้ง บตัรอิเล็กทรอนิกส์  แอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ เป็นตน้  ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือก

รูปแบบท่ีตนเองตอ้งการได ้

-   สะดวกต่อการใช้งาน  ท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ 

สามารถโอนเงิน  เ ลือกซ้ือสินค้าและบริการ  หรือใช้จ่ายค่าใช้ จ่ายใน

ชีวิตประจาํวนั 

-    ลดความเส่ียงทางดา้นสุขภาพ  การจบัจ่ายใชส้อยผ่านธนบตัรหรือเหรียญ  เส่ียง

ต่อการสัมผสั ติดเช้ือโรคท่ีสะสมจากการเปล่ียนผา่นมือ  ทาํให้ลดความเส่ียงทาง

สุขภาพและการกระจายเช้ือโรคผา่นเงินสดไดเ้ป็นอยา่งดี 

-    ลดการก่ออาชญากรรม  การถือเงินสดติดตวั เส่ียงในการถูกจ้ีปลน้ ลดการจ่าย  

เงินสดผิด  ทอนเงินผิด  เพิ่มความปลอดภยัในชีวิตมากขึ้น   

  จุดด้อยของสังคมไร้เงินสด 

-    มีโอกาสใช้จ่ายเกินตวั  เน่ืองจากมีการใช้จ่ายท่ีง่าย และสะดวกรวดเร็ว  ทาํให้    

ไม่สามารถควบคุมใชจ่้ายได ้  

-    เน่ืองจากขอ้มูลส่วนบุคคล และดา้นการเงินอยู่บนระบบเครือข่าย  ท่ีอาจเกิดการ

โจรกรรมขอ้มูลบนโลกออนไลน์ได ้ ดงันั้น ทุกเทคโนโลยีตอ้งมีคุม้ครองด้าน

ความปลอดภยั  เพือ่มิใหผู้อ่ื้นสามารถเขา้มาถึงขอ้มูลในระบบ 
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-    ต้องมีการเช่ือมต่อเครือข่ายตลอดเวลา  ถ้าไม่สามารถเช่ือมต่อได้  จะทาํให้        

ไม่สามารถใชง้านได ้ดงันั้น เครือข่ายไม่ว่าอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายมือถือจึงมี

ความสาํคญั   

  รูปแบบไร้เงินสด หรือ e-Payment หรือ Electronic Payment System ท่ีมีการพฒันา

ระบบการชําระเงินแบบออนไลน์  โดยผ่านส่ือหรือเครือข่ายออนไลน์ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต  

คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์มือถือ  ผ่านกระบวนการตวักลางท่ีเรียกว่า Payment Gateway ในรูปแบบ 

Website หรือ แอปพลิเคชัน่  ท่ีทาํใหส้ามารถโอนเงิน   ชาํระเงิน   หรือทาํธุรกรรมดา้นการเงินต่าง ๆ 

ซ่ึงรูปแบบไร้เงินสดมีหลายประเภท แสดงรายละเอียด ดงัน้ี 

-   บตัรเครดิต บตัรเดบิท  มีการผูกบญัชีการเงินเขา้กบับตัรดงักล่าว  เพื่อสามารถ

หักเงินออกจากบัญชี  เม่ือมีการใช้ชําระค่าสินค้าและบริการ ผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเคร่ือง ATM 

-    Prompt Pay เป็นโครงการของธนาคารในการผูกบญัชีการเงินเขา้กบัหมายเลข

โทรศัพท์หรือเลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน  ในการธุรกรรมการเงิน ด้าน   

โอนเงินและรับเงิน 

-    QR Code  เป็นการพฒันาเทคโนโลยีในรูปแบบบาร์โค้ด 2 มิติ  ใช้โดยการ

สแกน QR Code สามารถเช่ือมต่อกบับญัชีธนาคารของผูป้ระกอบ  เพื่อใช้ใน

การชาํระค่าสินคา้และบริการไดโ้ดยตรง 

-    e-Money หรือ การเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์  คือ 

ส่ือกลางในการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมูลค่าเงินจะถูกบนัทึกไวใ้นบตัร

พลาสติก หรือเครือข่ายออนไลน์ของผูใ้ห้บริการ  เช่น บัตรรถไฟฟ้า บัตร

โดยสาร  หรือบตัร All member ของ  7-11 เป็นตน้ 

-     e-Wallet  คือ การสร้างบญัชีกระเป๋าเงินส่วนตวับนโลกออนไลน์  โดยการโอน

เงินเขา้ไปในกระเป๋าเงิน  แลว้จึงสามารถนาํไปชาํระค่าสินคา้และบริการ ผา่ยวิธี

สแกน QR Code  เช่น TrueMoney, Rabbit Line Pay และ Sumsung Pay เป็นตน้ 

-     อุปกรณ์รับชาํระค่าสินคา้และบริการ หรือเคร่ืองรับชาํระเงิน หรือ Electronic 

Data Capture หรือ EDC  เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสารผ่านเครือข่าย  

เพื่อรองรับการชาํระเงินผ่านบตัรเครดิต บตัรเดบิท  บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

QR Code  สาํหรับชาํระค่าสินคา้และบริการ  
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    นโยบายสังคมไร้เงินสดของต่างประเทศ   

  สังคมไร้เงินสดในต่างประเทศ โดยเฉพาะยโุรป  กาํลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก  

โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีการทาํธุรกรรมเงินสดเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการ

ชาํระเงินทั้งหมด  และมีการดาํเนินการสนับสนุนให้ระบบไร้เงินสดกระจายไปทัว่สหภาพยุโรป  

และมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจาํกดัเคร่ือง ATM  และบงัคบัให้ทุกคนทาํธุรกรรมดา้นการเงินผ่าน

โทรศพัทมื์อถือหรือบตัรอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น บตัรเครดิต  บตัรเดบิท เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น 

  ประเทศกรีซ  เป็นประเทศแรกท่ีเร่ิมไม่ใช้เงินสด  โดยธนาคารกรีซได้กําหนด

มาตรการเพื่อสนบัสนุนหลีกเล่ียงภาษีจากการทาํธุรกรรมดา้นการเงิน มีการจาํกดัการใช้เงินสด  มี

การปรับปรุงระบบภาษีในการสนบัสนุนใหร้ะบบไร้เงินสดมีการนิยมใชม้ากขึ้น 

  ประเทศนอร์เวย ์ เป็นประเทศแรกท่ีวางแผนยกเลิกการใชเ้งินสดภายในปี 2030  โดย

ธนาคารในนอร์เวยบ์างแห่งเสนอใหห้ยดุการชาํระเงินในประเทศดว้ยเงินสด  ซ่ึงเส่ียงต่อปัญหาการ

ฟอกเงินและการกระทาํท่ีผิดกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสด  ธนาคารบางแห่งมีการปฏิเสธการ

รับเงินสดในการทาํธุรกรรม  

  ประเทศสวีเดน  เป็นอีกประเทศท่ีเป็นตน้แบบของสังคมไร้เงินสด  โดยในปี 2015  

มีสัดส่วนการใชเ้งินสดภายในประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2 ของการทาํธุรกรรมทั้งหมด  และ

คาดว่าในปี 2020 จะเหลือเพียงร้อยละ 0.50  มีการสนบัสนุนให้ร้านคา้ทุก ๆ ร้านภายในประเทศใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองรูดบตัรมารองรับการชาํระเงินหรือจ่ายเงินสําหรับค่าสินคา้และ

บริการ  มีการยกเลิกบริการฝากถอนเงินสดผ่านตู ้ATM  ทาํให้ตู ้ATM ในประเทศมีจาํนวนลดลง

อย่างมาก  ซ่ึงปัจจยัท่ีประเทศสวีเดนสามรถพฒันาสังคมไร้เงินสดได้มาจากการสนับสนุนของ

รัฐบาล  โดยมีปัจจยัดา้นกฎหมาย ท่ีรัฐบาลออกกฎหมายท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัการใชเ้งินสด เพื่อป้องกนั

การฟองเงินหรือก่อการร้าย  อีกปัจจยัหน่ึง คือ ดา้นเทคโนโลยขีองประเทศ มีการพฒันาช่องทางการ

ส่ือสารในการทาํธุรกรรมดา้นการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ บนโทรศพัท์มือถือ เพื่อสร้างความ

สะดวกสบายให้กบัประชาชน  การยกเวน้ค่าธรรมเนียม  และอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้เกิดความสําเร็จ 

คือ ดา้นสังคม  รัฐบาลมีการส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน มีการปรับเปล่ียนมาเป็นสังคมไร้เงินสด ใหเ้กิด

การยอมรับจากประชาชนมากยิง่ขึ้น 

  ประเทศจีน  เป็นประเทศแรก ๆ ในแถบเอเชียท่ีมีการต่ืนตวัในเร่ืองสังคมไร้เงินสด  

รัฐบาลมีการสนบัสนุนส่งเสริมให้ทุกร้านคา้แสดง QR Code และป้ายรับชาํระค่าสินคา้และบริการ

ดว้ยบตัร  ซ่ึง Alipay คือหน่ึงของผูป้ระกอบการท่ีพฒันาแอปพลิเคชัน่รองรับการทาํธุรกรรมดา้น

การเงินของประชาชนภายในประเทศ  มี Amazon Go หรือร้านคา้ท่ีสามารถเขา้ไปซ้ือสินคา้ไดโ้ดย
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ไม่ตอ้งใช้เงินสด  ใน  Amazon Go ไม่มีแคชเชียร์  ทุกคนท่ีเขา้มาหยิบสินคา้สามารถเดินออกจาก

ร้านคา้ไดเ้ลย  เกิดจากการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีระบบจะดาํเนินการหกัเงินจากบญัชีของลูกคา้ท่ี

เปิดบญัชี Amazon ไวส้าํหรับชาํระค่าสินคา้  

  นโยบายสังคมไร้เงินสดของประเทศไทย 

  ประเทศไทย ไดว้างแผนและกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579)  และ

กาํหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560 – 2564)  เป็นแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 

เพื่อนาํมาปฏิบติัตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยกาํหนดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้าง

ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ภายในหวัขอ้ การพฒันาภาคการเงิน”  คือ การ

นาํประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสด  เร่งรัด  สนบัสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาลและ

ภาคธุรกิจ มีการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง  ให้สามารถดาํเนินการ

ธุรกรรมในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่การลงทะเบียน  การแสดงตวัตน การยืน่ภาษี รวมถึง การชาํระค่าสินคา้

และบริการแบบไร้เงินสด  

  ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาลต้องตอบสนองนโยบายดังกล่าวขา้งตน้  ตอ้งมีการ

กาํหนดแผนงานและแผนดาํเนินการให้สามารถสนับสนุนให้แผนของรัฐบาลประสบความสําเร็จ  

เพื่อให้สามารถนําประเทศไปสู่เศรษฐกิจให้ทัดเทียมนานาประเทศ  และสามารถเช่ือมโยงฐาน

การเงินไปยงัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งในภาคธุรกิจเอง  ตอ้งปรับตวัและพฒันา

ระบบสารสนเทศและเครือข่ายใหส้ามารถอยูร่อดภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ของชาติเช่นเดียวกนั     

2.2  ความหมายและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เป็นแนวคิดของพฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีการรับรู้ เรียนรู้ ปฏิเสธหรือยอมรับ เทคโนโลยี

ต่าง ๆ ท่ีตนเองต้องเข้าไปเก่ียวข้อง  ทั้ งในการใช้ชีวิตประจาํตัว หรือแม้กระทั่งการทาํงานใน

ปัจจุบนั  ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยมีีการเขา้มาทดแทนการทาํงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น   

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology : IT  แสดงความหมายได้ ดังนี ้

  คาํวา่  “เทคโนโลย”ี หมายถึง การพฒันาหรือการประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 

มาทาํใหเ้กิดประโยชน์  

  คาํว่า  “สารสนเทศ”  หมายถึง  ขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  มา

จดัเก็บรวมกนั มีการประมวลผล  สืบคน้  และส่ือสารระหวา่งกนั  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 
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 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 Turban et al (2006 : 21) ใหค้าํนิยามไวว้า่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีนาํมาใชภ้ายในองคก์าร หรืออีกนยัหน่ึงคือเทคโนโลยพีื้นฐาน

ของระบบสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอปตแ์วร์ ฐานขอ้มูล เครือข่ายและโทรคมนาคม 

รวมทั้งอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยถูกนาํมาใชเ้พื่อวตัถุประสงคด์า้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลและ

สารสนเทศ  

 Alvin Toffler (1980)  ให้คาํนิยามไวว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

หมายถึง การประยุกต์ความรู้ ความเขา้ใจในระบบการส่ือสาร การใช้คอมพิวเตอร์บนฐานข้อมูล

เดียวกนัในการคน้ควา้หาขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล การติดต่อส่ือสารดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  การนําวิทยาศาสตร์ท่ีมีการพฒันาด้านคอมพิวเตอร์  ท่ี

ประกอบไปดว้ย ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  และฐานขอ้มูล เป็นหลกั  สามารถส่ือสารผา่นระบบเครือข่าย

หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีการพฒันารองรับ  ซ่ึงเกิดจากการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ  ประมวลผล

ฐานข้อมูล  มีการเรียกใช้งาน  และส่งต่อส่ือสารระหว่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตรงตาม

วตัถปุระสงค ์ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สารสนเทศ  ทาํให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใชง้านไดก้วา้งขวางขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม

ไปถึงการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ ท่ีจะรวบรวมจกัเก็บ ใชง้าน ส่งต่อ หรือส่ือสาร  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบไปดว้ยส่วนสาํคญัหลกั 3 ประการ ดงัน้ี 

-    ฮาร์ดแวร์  หรือ Hardware  คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ท่ี        

จบัตอ้งได ้ เช่น เคร่ืองแม่ข่าย หรือเคร่ือง Server  คอมพิวเตอร์  คียบ์อร์ด  เมาส์  

เป็นตน้ ไวใ้ช้สําหรับเก็บ ซอฟแวร์ หรือ Software ท่ีทาํหน้าท่ีในการรับขอ้มูล

นาํเขา้  ประมวลผลขอ้มูลตามคาํสั่ง   เป็นหน่วยความจาํในการเก็บขอ้มูลหรือ

คาํสั่งท่ีส่งมา  และแสดงผลตามท่ีกาํหนดไว ้ รวมทั้ง สามารถต่อพ่วงเขา้กับ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น   

-     ซอฟแวร์ หรือ Software  คือ โปรแกรมหรือชุดคาํสั่ง ท่ีจบัตอ้งไม่ได้  ทาํการ    

สั่งให้ ฮาร์ดแวร์  หรือ Hardware  ทาํงานตามท่ีไดต้ั้งโปรแกรมหรือคาํสั่งท่ีสั่งให้

ดาํเนินการ ในการประมวลผลให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ  ทาํหนา้ท่ีควบคุมการ
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ทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยใชค้าํสั่งภาษาเคร่ืองในการสั่งใหป้ระมวลผล

ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ   

-    ฐานขอ้มูล หรือ Database  คือ กลุ่มของขอ้มูลท่ีมีการบนัทึกและเก็บรวมรวมไว้

ใน ฮาร์ดแวร์  หรือ Hardware  หรือ เคร่ืองแม่ข่าย หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมี

การจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกัน  โดยมี 

ซอฟแวร์ หรือ Software  หรือโปรแกรม หรือชุดคาํสั่ง ท่ีเป็นตวักลางใหผู้ใ้ชห้รือ

โปรแกรมต่าง ๆ ดาํเนินการประมวลขอ้มูล  จดัส่งขอ้มูล  แปลงขอ้มูล ให้ไดต้าม

วตัถปุระสงคข์องระบบท่ีสร้างขึ้น 

  จากทั้ง 3 ส่วนองคป์ระกอบ  ทาํใหส้ามารถพฒันาและประยกุตร์ะบบสารสนเทศ ทั้ง

การออกแบบหน้าจอในการเข้าใช้งาน  ซ่ึงต้องเข้าใช้งานได้ง่าย  ไม่ยุ่งยาก  ไม่ซับซ้อน  การ

ประมวลผลขอ้มูลแสดงไดอ้ย่างชดัเจน  เขา้ใจง่าย  ทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว  รวมถึง มีความปลอดภยัใน

การเขา้ใชง้าน     

 การยอมรับ  หมายถึง  กระบวนการจิตใจของมนุษย ์ในการตอบสนองในทางบวก ท่ีทาํให้

มีอิทธิผลต่อการตดัสินใจ  และการยอมรับเทคโนโลยใีนท่ีสุด  

 Davis, Bogozzi and Warshaw (1989: 982 – 1003) ไดน้าํเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model: TAM)  โดยเป็นทฤษฎีท่ีขยายองค์ความรู้ท่ีต่อยอดมาจากทฤษฎี

การกระทาํดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ท่ีอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไวว้่าการ

ท่ีบุคคลจะลงมือประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถอธิบายไดจ้ากการวดัความเช่ือ (Beliefs) เจตคติ 

(Attitudes) และความตั้งใจกระทาํ (Intention)  ซ่ึงผลของความตั้งใจกระทาํก่อใหเ้กิดการกระทาํนั้น

ขึ้น ซ่ึง Davis ไดน้าํมาใชใ้นการอธิบายการยอมรับระบบสารสนเทศ โดยพฒันาในงานวิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอก จนไดเ้ป็นโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM)  

ประกอบดว้ย 1.ตวัแปรภายนอก  2. การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness)  3.  การรับรู้ว่า

ง่ายต่อการใช้  (Perceived Ease of Use)  4. ความตั้งใจท่ีจะกระทาํ (Behavior Intention)  5. เจตคติ

ต่อการใช้  (Attitude Toward Using)  และ 6. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์จริง (Actual Use)  

สอดคลอ้งกบันายธีระ กุลสวสัด์ิ (2557)  ท่ีไดก้ล่าวอา้งถึง Davis, Bagozzi and Warshaw (1989: 982 

- 1003) ท่ีได้นําเสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)   ดัง

ภาพท่ี 2.1    
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ภาพท่ี 2.1 โมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) 

อธิบายกระบวนการท่ีเกิดขึ้น ดงัน้ี   

-    ตวัแปรภายนอก  คือ  ส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือเทคโนโลยีใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเก่ียวขอ้ง

ในการใชชี้วิตประจาํวนั หรือการทาํงาน  เช่น เทคโนโลยสีมยัใหม่  แอปพลิเคชัน่

ใหม่ ๆ เป็นตน้    

-    การรับรู้ว่ามีประโยชน์  คือ  การเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่น  มี

ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง  

ตอบสนองความตอ้งการไดห้รือไม ่  เช่น True Money สามารถชาํระค่าสินคา้และ

บริการได ้โดยเราไม่ตอ้งไปชาํระในสถานท่ีรับชาํระได ้เป็นตน้   

-    การรับรู้ง่ายต่อการใช้งาน คือ การท่ีผูใ้ช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งาน

เทคโนโลยใีชง้าน ไดง้่าย  ขั้นตอนชดัเจน  เขา้ใจไดง้่าย  ไม่ซบัซอ้น  และไม่ตอ้ง

ใชค้วามพยายามในการเรียนรู้   

-    เจตคติต่อการใช ้ หรือทศัคติต่อการใช ้ คือ การสร้างความรู้สึกจากการเรียนรู้ท่ีมี

ต่อเทคโนโลยี เม่ือมีการเขา้ใช้งาน  ซ่ึงส่งผลถึงความรู้สึกทั้งในดา้นบวก หรือ 

ลบ  หรือไม่รู้สึกอะไรใด ๆ   

-    การตั้งใจกระทาํ  คือ  หลงัจากท่ีไดรั้บรู้วา่เทคโนโลยนีั้นมีประโยชน์และไดมี้การ

ใช้งาน  ทําให้เกิดความรู้สึกส่งผลให้เกิดการตั้ งใจท่ีจะกระทํา  เช่น รู้ว่า

เทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์   เม่ือใช้แลว้ถูกใจ ชอบใจ ตอบโจทยก์ารใช้งานได้  

ตวัแปร

ภายนอก 

การรับรู้ง่าย

ต่อการใชง้าน 

พฤติกรรม

การใชจ้ริง 

การตั้งใจ

กระทาํ 

เจตคติต่อ

การใช ้

การรับรู้ว่ามี

ประโยชน์  
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ทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีจะใช้เทคโนโลยีนั้นต่อไป  หรือ  ถึงรู้ว่าเทคโนโลยีนั้น       

มีประโยชน์  เม่ือใชแ้ลว้ไม่ถูกใจ  ไม่ชอบ ไม่ตอบโจทยก์ารใชง้าน อาจส่งผลให้

พฤติกรรมเป็นทางไปตรงกนัขา้ม คือ ไม่อยากใชเ้ทคโนโลยนีั้นอีกแลว้  เป็นตน้   

-    พฤติกรรมการใชจ้ริง  คือ  หลงัจากท่ีไดรั้บรู้วา่เทคโนโลยนีั้นมีประโยชน์ ใชง้าน

ไดง้่าย  ถูกใจ  ตอบโจทยก์ารใชง้าน สะดวก รวดเร็ว  เม่ือใชไ้ปสักระยะแลว้  อาจ

มีการใชจ้ริงจงั รวมทั้ง อาจบอกต่อหรือชกัชวนบุคคลใกลชิ้ดมาใชด้ว้ยกนั  

 ณัฐพร  ผ่องแผว้ (2559)  ได้กล่าวไวว้่า แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model – TAM) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับและการตดัสินใจ

เลือกใชเ้ทคโนโลยหีรือนวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงคิดคน้โดย Davis (1989) ท่ีไดพ้ฒันาแนวคิดจากทฤษฎี

การกระทาํตามหลกัเหตุผล  ท่ีอธิบายไวว้่า การกระทาํทุกอยา่งของมนุษยเ์กิดจากการใชเ้หตุผลและ

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจว่าจะกระทาํหรือไม่กระทาํส่ิงใด และไดส้รุปว่าทฤษฎีน้ีไดอ้ธิบายและ

คาดการณ์การยอมรับเทคโนโลยมีาใชง้านภายใตส้มติฐานวา่ การยอมรับเทคโนโลยีหรือนวตักรรม

ใหม่ ๆ ของแต่ละบุคคลนั้ นมาจาก 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ประโยชน์ต่อการทํางาน (Perceived 

Usefulness – PU)  และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of use – PEU) 

  การรับรู้ประโยชน์ต่อการทาํงาน (Perceived Usefulness – PU) หมายถึง ระดบัการ

รับรู้และความเช่ือของผูใ้ชง้าน ท่ีจะเช่ือว่าการใชง้านหรือนวตักรรมต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้การทาํงาน

ของผูใ้ชมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

  การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of use – PEU) หมายถึง ระดบัการ

รับรู้และความเช่ือของผูใ้ช้งาน ท่ีจะเช่ือว่าการใช้งานระบบหรือนวตักรรมต่าง ๆ นั้นเป็นเร่ืองง่าย 

และไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการศึกษาหรือเรียนรู้วิธีการใชง้านมากนกั 

  ซ่ึงเม่ือผูใ้ชง้านมีการรับรู้และมีความเช่ือว่าระบบหรือนวตักรรมนั้น ๆ ว่ามีความง่าย

ในการใชง้าน จะส่งผลให้ผูใ้ชรู้้สึกว่าระบบนั้นมีประโยชน์ต่อการทาํงาน และเม่ือผูใ้ชมี้การรับรู้ทั้ง

ความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ต่อการทาํงาน ก็ส่งผลให้ผูใ้ช้เกิดทัศนคติต่อการใช้งาน 

(Attitude Toward Using – AT) ซ่ึงหมายถึง ผูใ้ชรู้้สึกวา่ระบบนั้นๆ มีประโยชน์และใชง้านง่ายจะทาํ

ใหผู้ใ้ชเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านระบบ (Read, Robertson and McQuilken, 2011)  

 รุ่งทิวา  เงินปัน (2560) ได้กล่าวไวว้่า  แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model – TAM) เป็นทฤษฎีท่ีคนทัว่โลกต่างนาํมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของคนใน

เร่ืองของการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ โดยเป็นทฤษฎีท่ีต่อเติมมาจาก TRA โดยท่ี 
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TAM  ศึกษาถึงความตั้งใจท่ีจะทาํให้เกิดพฤติกรรมและทาํการแสดงออกมาให้เห็น  โดยตวัแปรท่ี

สําคัญประกอบไปด้วย ตัวแปรภายนอก (External Variables)  การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

(Perceived Usefulness : PU) การรับรู้ถึงความง่าย (Perceived Ease of use : PEOU)  และทศันคติท่ีมี

ต่อการใชง้าน  (Attitude toward using) ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชข้องคน   

  ตวัแปรภายนอก (External Variables) เป็นส่ิงท่ีเขา้มาอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บ และการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน 

  การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ (Perceived Usefulness : PU) หมายถึง ระดบัความ

เช่ือของบุคคลในการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแสดงออกถึงการทาํในการใชท่ี้งานท่ี

มีประสิทธิภาพในองค์การว่าจะแสดงออกมาอย่างไร ซ่ึงจะเป็นตัวแทนท่ีแสดงออกให้เห็นถึง

ความสามารถในการใชท่ี้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม (Davis, 1989) 

  การรับรู้ถึงความง่าย (Perceived Ease of use : PEOU)  หมายถึง ระดับความเช่ือ

บุคคลในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทาํงาน ซ่ึงมนัหมายถึงการใชง้านท่ีมีความ

ง่ายและทาํใหเ้กิดการยอมรับจากผูใ้ช ้(Davis, 1989) 

  ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน  (Attitude toward using) จะเกิดจากการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บและการรับรู้ถึงง่าย ท่ีจะแสดงออกมาเป็นการรับรู้ถึงพฤติกรรมการใช้งาน และจะส่งผลให้

เกิดการยอมรับการใชง้านจริง 

 อรวรรณ  สุขยานี (2558) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึง

ความยากง่ายใน การใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งาน พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์

และการรับรู้ถึง ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลโดยตรงกบกัารยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน การ

ท่ีผูใ้ชง้านจะให ้การยอมรับเทคโนโลยีนั้นเกิดจากเหตุผลเพียงไม่มาก คือเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีนาํมา

ประยุกตใ์ชน้ั้นตอ้งออกแบบมาเพื่อผูใ้ชง้าน และการใชง้านเทคโนโลยีเหล่านั้นง่าย หรือยากแมว้่า

การใชง้านท่ียาก จะทาํให้การยอมรับในดา้นของความมีประโยชน์ลดนอ้ยลงได ้แต่เทคโนโลยีท่ีใช้

งานง่ายก็ไม่ สามารถทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยไีดจึ้งทา ให้เห็นไดว้่าการรับรู้ถึง

ประโยชน์มี ความสําคญัต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซ่ึง

เป็นส่ิงสําคญัสําหรับการออกแบบระบบ และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับเทคโนโลยีของ

ผูใ้ชง้าน และเป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มในการออกแบบระบบใหป้ระสบความสาํเร็จ 
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 สิงหะ ฉวีสุข, สุนันทา วงศ์จตุรภทัร (2555)  ได้อธิบายไวว้่า ทฤษฏีการยอมรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ในการอธิบายวิธีการและเหตุผลของการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองคก์ารในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์

ท่ีใชเ้ป็นทางเลือกสาํหรับอธิบายความตั้งใจและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษยใ์นการยอมรับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น   

 ศศิจนัทร์  ปัญจทวี (2562)  กล่าวว่า ทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ผูวิ้จยัศึกษาถึงทฤษฎีท่ีคาดว่าจะ

เก่ียวขอ้งกับบริบทของสถาบนักการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่นั้น สรุปเป็นแนวคิด เก่ียวกับ

ทฤษฎีพื้นฐานท่ีจะนาํมาใช้ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญได ้

ดงัน้ี  ทฤษฎีการกระทาํตามหลกัเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) นาํเสนอ

โดย Ajzen and Fishbein (1980) เป็นหน่ึงทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ถูกนาํมาใช้

เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาพฤติกรรมมนุษยม์ากท่ีสุด ตามทฤษฎีได้อธิบาย 13 ความสัมพนัธ์

ระหวา่งความเช่ือและทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมวา่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย ์เป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นส่ิงสมควรกระทาํ  เน่ืองจาก

บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระทาํเสมอ  จากหลกัการ TRA แมว้า่การแสดงพฤติกรรมของแต่

ละบุคคล เกิดจากการตดัสินใจของบุคคล แต่ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือ 

ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซ่ึงความตั้งใจแสดงพฤติกรรม จะได้รับแรง

ขบัเคล่ือนจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่  ทศันคติ ท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the Behavior ) 

และบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm)  ความสัมพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TRA ขา้งตน้ ตามภาพท่ี  2.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  แบบจาํลองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตามทฤษฎี TRA   

 

บรรทดัฐานของบุคคล 

พฤติกรรม เจตนาเชิง

พฤติกรรม 

ทศันคติ  
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   มสัลิน  ใจคุณ  (2561)  กล่าววา่ การวิจยัเร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยแีละปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ีQR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยั

พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) มีผลต่อเจตนาท่ีจะใช้

เทคโนโลยี เฟซบุ๊ก ไลฟ์  (Facebook LIVE) นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาํลองการ

ยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: TAM) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือของทศันคติ

ท่ีมีอิทธิพลต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทาํให้เกิดการตั้งใจและพฤติกรรมท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ 

การรับรู้ถึง 86 ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีและการรับรู้การใชง้านง่ายของเทคโนโลยีโดย

ไม่ตอ้งใชค้วาม พยายามซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีจะนาํไปสู่การใชร้ะบบ (Davis, 1989) 

 ดงันั้น  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงคนใดไดมี้การรับรู้  

เรียนรู้ คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการทดลองใช้เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ

เทคโนโลยีนั้น สามารถสนองความตอ้งการไดห้รือไม่  เพียงพอต่อความตอ้งการมากน้อยเพียงใด 

จนนาํไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใชอ้ยา่งจริงจงั ส่งผลใหค้วามรู้สึกในดา้นบวก  มีการใช้

เทคโนโลยนีั้น ๆ อยา่งต่อเน่ือง  และสามารถชกัชวนใหผู้อ่ื้นใชต้าม 

2.3  ความหมายและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 เป็นแนวคิดของพฤติกรรมมนุษยใ์นการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศท่ีมีการ

พฒันาขึ้นใหม่ หรือประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีมีอยู่เดิมใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย  

หรือเพิ่มเติมจากเดิมท่ีอยู ่ ใหมี้ทางเลือก หรือสามารถดาํเนินการใด ๆ เพิ่มเติม สมประโยชน์   

 ความหมายของนวัตกรรม หรือ Innovation คือ ความคิด  การปฏิบติั  การปรับปรุง  การ

พฒันาส่ิงท่ีมีอยู่เดิมหรือมีอยู่แลว้ให้ทนัสมยัและใช้งานไดดี้ยิ่งขึ้น  หรือการประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ี 

ไม่เคยมีมาก่อน  เพื่อนาํนวตักรรมการใชห้รือทดแทนหรือช่วยเหลือให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากกวา่เดิม หรือดีกวา่เดิม    

 Rogers And Shoemaker (1978) กล่าวว่า การท่ีบุคคลจะยอมรับแนวคิดการพฒันาได้นั้น  

จะตอ้งมีปัจจยัเก่ียวขอ้งมากมาย  ขึ้นอยู่กบัพื้นฐานตวับุคคล  ระบบโครงสร้างสังคม  ระบบส่ือสาร

ของนวตักรรม  และระยะเวลาการดาํเนินการ  สอดคลอ้งกบัอรวรรณ สุขยานี (2558)  ไดก้ล่าวว่า 

กระบวนการยอมรับไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับและนาํไป

ปฏิบติั  โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน   
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1.  การรับรู้   เป็นขั้นตอนแรกท่ีนาํไปสู่กระบวนการความคิดท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ

ส่ิงท่ีไดรั้บรู้เขา้มา  ไม่วา่จะเก่ียวขอ้งในการใชชี้วิตประจาํวนั  หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ของแต่ละบคุคล  ซ่ึงอาจเป็นทั้งขอ้มูล  รูปลกัษณ์  การใชง้าน  การแสดงผล  

2.   ความสนใจ   เป็นขั้นตอนท่ีสอง  ท่ีเร่ิมสนใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้น  มีการหา

รายละเอียดเพิ่มเติม  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจส่ิงนั้ น ๆ มากยิ่งขึ้ น  แต่           

ยงัขึ้นกบัแต่ละบุคคล  อนัประกอบไปด้วยสภาพแวดลอ้ม  หรือสังคมท่ีเข้าไป

เก่ียวขอ้ง  หรือจากประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น  

3.   การประเมินค่า  เป็นขั้นท่ีสามท่ีมากกว่าขั้นท่ีสอง  เร่ิมมีความคิดไตร่ตรองถึง

ประโยชน์  มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย  หรือผลของการใช้งาน ก่อนท่ีจะ

นาํไปสู่การทดลองใช ้  เพื่อรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่  ทาํใหเ้กิดความ          

พึงพอใจอยา่งไร  มีผลดี ผลเสีย อยา่งไร  เป็นการสร้างความรู้สึกกบัส่ิงนั้น ๆ  

4.   การทดลอง  เป็นขั้นท่ีส่ี  ท่ีมีการทดลองใชด้ว้ยตนเองหรือใหผู้อ่ื้นร่วมทดลองใช้

หรือทดสอบ  อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด  เพื่อดูว่าผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร  มี

ประโยชน์ต่อตนเองเพียงใด  ซ่ึงมีความสําคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะยอมรับ

หรือปฏิเสธส่ิงนั้น ๆ   

5.  การยอมรับ  เป็นขั้นตอนสุดท้าย  ท่ีบุคคลนั้น ๆ รับวิทยาการหรือนวตักรรม    

ใหม่ ๆ นั้น  นําไปใช้ในกิจวตัรประจาํวนัของตนเองอย่างเต็มท่ี  หลงัจากท่ีได้

ทดลองและทราบถึงประโยชน์ ขอ้ดี ท่ีมีผลต่อการยอมรับนวตักรรมนั้น ๆ  ซ่ึง

ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อส่ิงนั้น ๆ รวมถึงชักชวนหรือบอกต่อให้ผูอ่ื้น

ยอมรับต่อส่ิงนั้น ๆ   

 Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003) ไดน้าํเสนอ ทฤษฎีการยอมรับการใชน้วตักรรม

ดา้นเทคโนโลยีเป็นตวัช้ีวดัความสําเร็จของเทคโนโลย ี ท่ีผูบ้ริโภคเกิดการยอมรับและนาํไปใช้จริง

ในชีวิตประจาํวนั โดย หลกัการของทฤษฎี การยอมรับการใช้นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี คือ ศึกษา

พฤติกรรมการใชน้วตักรรมดา้นเทคโนโลย ี ท่ีไดรั้บผลมาจากความตั้งใจท่ีจะใช้งาน โดยปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้งานประกอบดว้ย 4 ปัจจยัหลกั คือ ความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพ 

จากการใชง้าน (Performance Expectancy) ความคาดหวงัในการพยายามใชง้าน (Effort Expectancy) 

อิทธิพลของสังคม (Social Influence) ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน (Facilitating Conditions) 

ปัจจยัหลกั 4 ประการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัตวัแปรภายนอก (External Variables) 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั บุคคลนั้น ๆ เป็นตวักาํหนดการรับรู้ ใหก้บัผูบ้ริโภค   
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 พรชนก  พลาบูลย ์ (2560)   ไดอ้ธิบายไวว้่า  การยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี การใช้

เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรม

ทางการเงินผา่นระบบพร้อมเพย ์ (PROMPTPAY)  ของรัฐบาลไทย   โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  1. การ

รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี  พบว่าการใช้บริการพร้อมเพย์จะทาํให้เข้าใจในการ

ใหบ้ริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน   2. การรับรู้ความง่ายต่อการใชเ้ทคโนโลย ี พบวา่การ

เรียนรู้ท่ีจะควบคุมการทาํงานของระบบสามารถทาํไดอ้ยา่งง่ายดาย  การใชง้านง่าย  3. แรงจูงใจดา้น

อารมณ์  พบวา่การเพลิดเพลินในการใชง้านต่าง ๆ ไดง้่าย  การตั้งใจใช ้ และสร้างความสนุกสนานมี

ปัจจยัส่งผล  4. คุณค่าดา้นราคา  เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม  การใหบ้ริการท่ีคุม้ค่า 

 วชัรพล  คงเจริญ (2557)  กล่าวว่า การศึกษาปัจจยัการยอมรับนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจ ของผูใ้ช้บริการธนาคารผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  มีปัจจยัในด้านการใช้ประโยชน์     

เชิงเปรียบเทียบท่ีบง่บอกวา่ระบบนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถตอบโจทยก์ารใชง้านของผูบ้ริโภค

ได้อย่างไร  ด้านความซับซ้อนท่ีสามารถใช้งานได้อย่างลงตัวกับการใช้ชีวิตประจําว ันของ

ผูใ้ช้บริการ  ด้านการสังเกตได้  โดยดูว่าสามารถใช้งานได้แมอ้ยู่ต่างประเทศ  สามารถเห็นการ

เคล่ือนไหวของการทาํธุรกรรมไดท้นัที  ดา้นความเขา้กนัได ้ การใชง้านท่ีไม่ยุง่ยาก  การใชง้านทาง

เทคนิคนอ้ยท่ีสุด  เป็นตน้   

2.4  ความหมายและทฤษฎีเกีย่วกบัการตัดสินใจ 

 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 

 ราช  ศิริวฒัน์ (2560)  ไดก้ล่าวในเร่ือง กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคว่ามีขั้นตอนท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

1. การรับรู้ถึงความจาํเป็นหรือตอ้งการในสินคา้หรือบริการ เป็นแรงกระตุน้ท่ีเกิดขึ้น

ภายในของผูบ้ริโภคเองว่าตนเองมีความรู้ว่าตนเองมีความต้องการ หรือความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งการบริโภคสินคา้หรือบริการนั้น ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเองอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งน้ี อาจมีส่ิงกระตุน้จากปัจจยัภายนอกส่งผลให้

ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการหรือความจาํเป็นดว้ยเช่นกนั 

2. การคน้หาขอ้มูล  ซ่ึงภายหลงัท่ีผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ หรือความจาํเป็นใน

สินคา้หรือบริการนั้น ๆ แลว้ ผูบ้ริโภคจะทาํการคน้หาข้อมูลเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือหรือใช้บริการ  โดยหาขอ้มูลด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือ การ

สอบถาม หรือการขอคาํแนะนาํจากผูอ่ื้น จากในอินเตอร์เน็ต หรือในเว๊บบล๊อก

ต่าง ๆ เป็นตน้ 

29 



 

3. การประเมินทางเลือก หลังจากผูบ้ริโภคค้นหาข้อมูลแล้ว ผูบ้ริโภคจะทาํการ

ประเมินทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัระหว่างส่ิงสองส่ิง หรือหลายส่ิง เพื่อทาํ

การประเมินทางเลือก ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของตราสินคา้และบริการ  ความนิยมของ

สินคา้หรือบริการ  ความสะดวกรวดเร็วและใช้งานไดง้่ายของสินคา้หรือบริการ 

เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชสิ้นคา้และบริการ  เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจ

ซ้ือหรือใช้บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยจะวางแผนซ้ือ

สินคา้และบริการเม่ือไหร่  ท่ีไหน  และอยา่งไร 

5. การซ้ือหรือใช้บริการ เป็นขั้นตอนท่ีบอกว่าสินค้าหรือบริการนั้ น ๆ ได้ถูก

ผูบ้ริโภคนาํบริโภค  ซ่ึงถือวา่ประสบความสาํเร็ว 

6. การติดตามผลการขายหรือการบริการ  โดยเป็นการสร้างกิจกรรมหรือ

ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  เพือ่ใหลู้กคา้มีความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการและ

ตราสินคา้  ส่งผลใหมี้การตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองหรือซ้ือซํ้าต่อ ๆ ไป 

2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง     

 ผูวิ้จยัไดท้าํการวิจยัดว้ยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํการศึกษาบทความ  เอกสาร  

และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  จาํนวน 20 ผลงาน  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี     

  อรรณพ  ดวงมณี, ต่อตระกูล อุบลวตัร (2561)  ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการใชส่ื้อใหม่ และ

ทศันคติท่ีมีต่อการเขา้สู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ผลวิจยัพบว่า เน่ืองดว้ย

ประเทศไทยในปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มีบทบาทสาํคญัในการใชชี้วิตของคนยุคดิจิทลัมากขึ้น  

ทั้งในด้านการส่ือสาร  การอุปโภคและการบริโภคอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการดาํรงชีวิต  มีการ

ขยายตวัดา้นเทคโนโลยีเกือบทัว่ทั้งประเทศ  มีการสร้างและพฒันาเครือข่ายให้เขา้ถึงประชาชนให้

ครอบคลุมมากท่ีสุด  รวมทั้งหลายองคก์ร ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาล   มีการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์สนับสนุนการดาํเนินงานมากยิ่งขึ้น   เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการแข่งขันท่ีให้

ความสะดวก  ความรวดเร็ว  สามารถลดขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยประเทศไทย 

รัฐบาลไดมี้กาํหนดยุทธศาสตร์ในการดาํเนินนโยบายไทยแลนด์ 4.0  หน่ึงในนโยบาย คือ การนาํ

ประเทศไปสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society   ดงันั้น ทาํให้ทุกภาคส่วนมีการปรับตวัและ

พฒันาเทคโนโลยีในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ  เช่น  ระบบจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ          

e-Payment  ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service  เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money  เป็นตน้  

มาดาํเนินการพฒันาเพื่อใหร้องรับนโยบายดงักล่าว     

30 

about:blank


 

  ชลิตพันธ์  บุญมีสุวรรณ (2561)  ได้ศึกษาในเร่ือง สังคมไร้เงินสด  ผลการวิจัยพบว่า  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายใตก้ระทรวงการคลงั เป็นผูต้อบสนองนโยบายของรัฐบาล  ผลกัดนั

ให้มีการปรับปรุงและปรับเปล่ียนโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องให้เทียบเท่านานาประเทศ  

ดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานดา้นธุรกรรมดา้นการเงินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อกาํหนดให้สถานบนั

การเงินใช้เป็นกรอบในการดาํเนินการ  รวมทั้ง  มีการพฒันาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์มา

รองรับการชาํระค่าสินคา้และบริการ  เช่น  มีการนาํเคร่ืองรับชาํระค่าสินคา้และบริการ  หรือ เคร่ือง 

Electronic Data Capture หรือ EDC  มาใช ้  ในการรองรับการรับชาํระค่าสินคา้และบริการผ่านการ

ส่ือสารในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์  ผา่นบตัรเดบิท  ผา่นบตัรเครดิต 

 ศิริวฒัน์ เปล่ียนบางยาง, บัณฑิต พิริยาสัยสันติ, ณัชพล นิลนพคุณ, นาพล ม่วงอวยพร 

(2563)  ศึกษาในเร่ือง   ความพร้อมของประชาชนในจงัหวดันครปฐมเพื่อเขา้สู่สังคมไร้เงินสด 

ผลการวิจยัพบว่า  การใชบ้าร์โคด้ 2 มิติ หรือ QR Code  นาํมาพฒันาเทคโนโลยปีระยุกตใ์ชร่้วมกบั

การดําเนินการด้านธุรกรรมการเงินดังกล่าว  ซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคลทั้ งภายในและภายนอก                     

มีผลกระทบต่อการใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ต่าง ๆ  รวมถึง การใชง้านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ท่ีต้องง่ายต่อการใช้งาน  เข้าใจได้ง่าย  ขั้นตอน  ทาํงานไม่ซับซ้อน  ส่งผลต่อการนิยมใช้หรือ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค     

 ชญาภรณ์ คุม้ถ่ินแกว้, จรัญญา ปานเจริญ (2559)  ไดศึ้กษาในเร่ือง คุณลกัษณะส่วนบุคคล

และการยอมรับเทคโนโยโลยี ท่ี มี ต่อการชําระเ งินผ่านระบบ QR Code  ของผู ้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคตามเป้าหมายของการวิจยั  ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการ

ชาํระค่าสินคา้และบริการผ่านระบบ QR Code ทาํให้การใชชี้วิตประจาํวนัสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ใน

ชาํระค่าสินคา้และบริการ  และโดยส่วนใหญ่ปัจจยัส่วนบุคคลเฉพาะเพศหญิงท่ีมีพฤติกรรมในการ

นิยมใช้รูปแบบโค้ด 2 มิติ หรือ QR Code มาก  เพื่อใช้ในการชําระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของ

ครอบครัว  เช่น  ค่านํ้า  ค่าไฟ  ค่าโทรศพัท ์ เป็นตน้   

 ฐิตินี จิตรัตนมงคล (2560)  ได้ศึกษาในเร่ือง อิทธิพลของความคาดหวงัต่อคุณภาพการ

ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณประโยชน์ และความง่ายในการใชง้าน ท่ีส่งผลต่อการยอมรับการ

ใชเ้ทคโนโลยีในการชาํระเงินผ่าน QR Code ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั

พบว่า  ซ่ึงผูใ้ช้หรือผูบ้ริโภคต่างมีความตอ้งการให้เทคโนโลยี QR Code ในการตอบสนองความ

ต้องการให้มากท่ีสุด  ดังนั้น ความรวดเร็วในการใช้งาน  การลดภาระในการเตรียมเงินสดให้

เพียงพอต่อการใชจ่้าย  จึงเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหมี้การใชเ้ทคโนโลย ีQR Code ในการชาํระเงิน  
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 นนทกร  เทิดทูลทวีเดช (2559)  ได้ศึกษาในเร่ือง  Cashless Society:  เตรียมพร้อมเข้าสู่

สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้ e-Payment  ท่ีภาครัฐบาลพยายาม

ผลกัดนัให้เกิด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ  ลดตน้ทุนในการทาํธุรกรรมดา้นเงินสดท่ีมี

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แฝงอยู่  รวมถึง  จดัให้มีการจดัเก็บภาษีดว้ยระบบออนไลน์  ทาํให้การจดัเก็บภาษี

ของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น                 

 ณัฐพงศ ์กริยาผล (2559)  ไดศึ้กษาในเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ

ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  การใช้เงิน

อิเล็กทรอนิกส์  หรือ  e-Money  ท่ี เป็นเทคโนโลยีในรูปแบบมูลค่า เ งินบันทึกในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์  หรือ ชิฟคอมพิวเตอร์ท่ี ติดไว้บนบัตรอิเล็กทรอนิกส์  หรือเครือข่ายบน

โทรศพัทมื์อถือ หรือเงินท่ีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   การใชง้านดว้ยการเติมเงินเขา้บญัชีท่ี

ผกูกบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเครือข่ายต่าง ๆ ขา้งตน้  เป็นหน่ึงในการพฒันาเทคโนโลยใีนการกา้ว

เข้าสู่สังคมไร้เงินสด  โดยมีปัจจัยหน่ึงท่ีน่าสนใจ  คือ  การลอกเลียนแบบของพฤติกรรมของ

ประชากรคนไทย  ท่ีมกัลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบขา้ง  คนใกลต้วั  หรือการมีส่ิงเร้า       

มากระตุน้  หรือกระแสสังคม  หรือจากการบอกต่อ ๆ กนั  ท่ีจะนาํไปสู่การใช ้ e-Money เพิ่มมากขึ้น  

แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น  ตอ้งเป็นไปในเชิงบวกเท่านั้น                

   ธิติรัตน์ ศุพิพฒัสกุล (2560)  ไดศึ้กษาในเร่ือง อิทธิผลของคุณภาพการใชบ้ริการ ความง่าย

ในการใ ช้งาน และความปลอดภยัต่อการใช้งานความพึงพอใจของลูกคา้ การบอกต่อ และความ

ตั้งใจใช้บริการอย่างต่อเน่ืองของผูท่ี้ใช้งาน ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในการชําระ          

ค่าสินคา้ และบริการผ่านสมาร์ทโฟน  ผลการวิจยัพบว่า  คุณภาพในการให้บริการ  การใชง้านง่าย  

สะดวก  รวดเร็ว  และการใช้งานท่ีปลอดภัย  ผ่านบริการของสมาร์ทโฟน  เป็นปัจจัยท่ีทําให้          

เงินอิเลก็ทรอนิกส์  หรือ  e-Money  มีแนวโนม้ในการใชง้านมากขึ้น         

 ภูณุกณัฑณ์ กฤชบนัลือรัตน์, ชยัฤกษ ์แกว้พรหมมาลย ์ (2560)  ไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการบวิจยัพบว่า การใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าเงินออนไลน์  

หรือกระเป๋าเงินดิจิทลั  หรือรู้จกัในภาษาดิจิทลัว่า  e-Wallet   ท่ีพฒันามาจากระบบ  e-Payment   

พฒันาในรูปแบบแอพพลิเคชัน่ในการรองรับการธุรกรรมดา้นการเงิน  ซ่ึงมีการพฒันา รูปแบบอยา่ง

ต่อเน่ือง  เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใช้งานท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองความปลอดภยั  โดยผูใ้ชบ้ริการหรือ

ผูบ้ริโภคสามารถควบคุมบญัชีดา้นการเงินได้ดว้ยตนเอง  ทั้งการเติมเงิน  จ่ายเงิน  ไม่ตอ้งพกพา    

เงินสด  และช่วยประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์  ใช้จ่ายตามร้านคา้และบริการท่ี           
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มีบริการในการรองรับการชาํระค่าสินคา้และบริการดงักล่าว  โดยเหตุผลสาํคญัท่ีทาํใหมี้การนิยมใช้

กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Wallet)  มาก  คือ  ความสะดวกสบาย นัน่เอง          

   ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559)  ไดศึ้กษาในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ

ใช้งานกระเป๋า เ งินอิ เล็กทรอนิกส์  (E-Wallet)  ในการซ้ือสินค้าของผู ้บ ริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่  ผูป้ระกอบการ  หรือผูผ้ลิต หรือผูจ้าํหน่ายสินคา้และบริการต่าง

ต้องพฒันารูปแบบแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถป้องกันความปลอดภัยข้อมูลให้กับผูบ้ริโภค  ทาํให้

ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่ในการใช้แอพพลิเคชั่นของผูป้ระกอบการ  หรือผูผ้ลิต  หรือผูจ้าํหน่าย

สินคา้และบริการ  ทาํใหเ้กิดความจงรักภกัดี  หรือการใชต่้อเน่ืองของแอพพลิเคชัน่นั้น ๆ     

 ไทยกาํลงัเขา้สู่ยคุแห่งสังคมไร้เงินสดจริงหรือ (2560)  ไดก้ล่าวในเร่ือง การทาํธุรกรรมการ

ชาํระเงินผ่านเครือข่ายของระบบโทรศพัท์มือถือ หรือ Mobile Payments โดยบริษทัวิจยัทางการ

ตลาดบนมือถือ หรือ Marketbuzzz ไดท้าํการศึกษาวิจยั  ผลการวิจยัพบว่า การใชง้านง่ายทั้งรูปแบบ

บนหน้าจอโทรศพัท์มือถือ  การมีจุดบริการท่ีครอบคลุมการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ  ทาํให้เกิด

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การทาํธุรกรรมด้านการเงินเกิดได้ทุก ๆ ท่ี และสามารถ       

ทาํการไดต้ลอดเวลา  เป็นจุดหน่ึงให้การชาํระเงินค่าสินคา้และบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มี

แนวโนม้เติบโตขึ้นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้     

   ธนาคารแห่งประเทศไทย (2562)  ตามรายงานระบบการชําระเงิน ปี พ.ศ.2562  การ

ดาํเนินการทั้งของธนาคารเอง หรือสถาบนัการเงินใด ๆ ท่ีพฒันาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ  ในการ

ดําเนินการธุรกรรมด้านการเงิน  สามารถดําเนินการธุรกิจเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้ งตัว                   

ผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการ  และสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมบนระบบได ้ ดงันั้น  เพื่อให้เกิด

ความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีดา้นการเงิน  จึงตอ้งมีการคุม้ครองในการใชง้าน โดยมีการระบุ

ตวัตนอย่างชดัเจนในการทาํธุรกรรมต่าง  ๆ  ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคล  ท่ีสามารถระบุ

ตวัตนในการธุรกรรมด้านการเงินผ่านเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันา  และเพื่อให้สามารถเขา้ระบบ

ฐานขอ้มูลของธนาคารหรือสถานบนัการเงินท่ีไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ  ในการรองรับการทาํ

ธุรกรรมดา้นการเงินตามกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลงั โดยตอ้ง

เป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  ป้องกนัความเส่ียงและผลกระทบต่าง ๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้น  เช่น  การลว้งขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ ขอ้มูลในด้านการเงิน เป็นตน้  โดยในปี 2562 

ธนาคารแห่งประเทศได้ดาํเนินนโยบายสําคญัตามแผนกลยุทธ์ มีการสนับสนุนการใช้มาตรฐาน 

ISO 20022  เป็นมาตรฐานกลางในการรับส่งขอ้มูลในการทาํธุรกรรมดา้นธุรกิจและเช่ือมโยงการ

ชําระเงิน  เพื่อสนับสนุนระบบการเงินดิจิทัล  โดยกาํหนดแผนพฒันา 5 ด้าน  ในการส่งเสริม

สนับสนุนผลักดันกลยุทธ์ให้เป็นไปตามแผน  คือ 1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงิน           
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2.  การพัฒนาการชําระเงินด้วยนวตักรรมสมัยใหม่   3. การนําข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์              

ทุกภาคส่วน  4. การขยายตัวการชําระเงินไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง  5. การกํากับดูแลให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูล  เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและ

ยอมรับการดาํเนินธุรกรรมดงักล่าว     

 สิริพรรณ  แซ่ต่ิม  (2562)  ได้ศึกษาในเร่ือง การยอมรับการชําระเงินทางธนาคารผ่าน

โทรศัพท์มือถือในประเทศไทย : การศึกษาเชิงประจักษ์  ผลการวิจัยพบว่า สังคมปัจจุบัน  

เทคโนโลยีด้านโทรศพัท์มือถือได้กลายเป็นปัจจยัพื้นฐานส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัของผูค้น      

ทาํให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาดสามารถเขา้ส่ือสังคมออนไลน์ไดภ้ายในคล๊ิกเดียว  ดงันั้น ในยุค

สังคมไร้เงินสด  ทั้งภาครัฐบาลเองและภาคธุรกิจเอกชน  จึงมีการแข่งขนัโดยการพฒันารูปแบบใน

การทาํธุรกรรมดว้ยแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ  ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตของค่ายสัญญาณโทรศพัทมื์อถือ  

เพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคและครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากท่ีสุด  โดยเฉพาะการทาํธุรกรรม

ดา้นการเงินในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การถอนเงิน  โอนเงิน  การชาํระสินคา้และบริการ    

 อุบลวรรณ ขุนทอง, นรีรัตน์ อนันต์ชยัรัชตะ, บุญธรรม ราชรักษ ์(2563) ไดศึ้กษาในเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณีศึกษาระบบการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟน 

ดว้ยเทคโนโลย ี Near Field Communication (NFC) ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาเทคโนโลยใีนการ

ชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ   คือ   Near Field Communication  หรือ  รู้จักในช่ือ  NFC  ท่ีใช้

เทคโนโลยีในการส่ือสารใน  การรับส่งข้อมูลระยะสั้ น  ในการแลกเปล่ียนข้อมูล โดยการนํา

โทรศพัท์มือถือท่ีมีเทคโนโลยีดงักล่าวไปแตะกับเคร่ืองอ่าน NFC  ดังนั้น  เทคโนโลยีท่ีพฒันาน้ี

สนบัสนุนใหเ้กิดความง่ายต่อการใชชี้วิตประจาํวนัเพิ่มขึ้น     

 นงนุช หอมบุญ, นภทัร  พงษ์ประนิธิ, พรพนา ศรีสถานนท์ (2563)  ไดศึ้กษาในเร่ือง การ

ยอมรับแ ละทศันคติในการเขา้สู่สังคมไร้เงินสดของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยั

พบว่า  พฤติกรรมในการใช้โทรศพัท์มือถือในการทาํธุรกรรมต่าง ๆ  มีปัจจยัในด้าน อายุ  เพศ  

การศึกษา  อาชีพ  และทศันคติของแต่ละบุคคลมีส่วนในการตดัสินใจต่อการใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์

ในสังคมไร้เงินสดท่ีแตกต่างกัน  แต่มีเหตุผลหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยอมรับ  คือ ความสะดวก 

รวดเร็ว  รวมถึง  ลดค่าใชจ่้ายในดา้นเวลาและการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่ีจะทาํธุรกรรม   

 ธญัรดา ธนสารโสภณ, พีรภาว ์ทวีสุข (2562)  ไดศึ้กษาในเร่ือง  การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้งใจในการชําระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในช่วงวยัทาํงานมีพฤติกรรมการใชร้ะบบออนไลน์ หรือ

ผา่นสมาร์ทโฟนในการสั่งซ้ือและใชจ่้ายมากท่ีสุด    
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 วิวฒัณ์ ขนัธเขตต,์ สิงหะ ฉวีสุข  (2562) ไดศึ้กษาในเร่ือง การยอมรับระบบการชาํระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตภาคกลาง ประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มคน

ดงักล่าวมีความกลา้ในการตดัสินใจ  และการยอมรับความเส่ียงในการทาํธุรกรรมดา้นการเงินใน

เทคโนโลยอีอนไลน์  ทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่วมีการใชอ้ยา่งต่อเน่ือง    

 สมฤดี ทองรักษ ์ (2561)  ไดศึ้กษาในเร่ือง คุณภาพระบบ การรับรู้ประโยชน์การใชง้าน การ

รับรู้ความปลอดภยั และความไวว้างใจ ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการชาํระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 

ของผูใ้ชบ้ริการวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่ เหตุผลในการสนบัสนุนในการ

ใช้โทรศพัท์มือถือในการชาํระค่าสินคา้และบริการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง   นอกเหนือจากความ

สะดวกสบาย  ใช้งานง่าย  คือ ความปลอดภยัในการใช้งานผ่านระบบโทรศพัท์มือถือ  และไดรั้บ

ประโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าว  

  นันท์ธิดา  ทองดี  (2561)  ได้ศึกษาในเร่ือง อิทธิผลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับ

เทคโนโลยี และการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของผูใ้ช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ ทรูมนัน่ี วอลเล็ท ของผูใ้ช้บริการดงักล่าว มีปัจจยัท่ีนอกเหนือจากสนับสนุนให้มี

การยอมรับและใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มขึ้น คือ  ตวัขององคก์ร  ภาพลกัษณ์องคก์ร  หรือแบรนด ์ หรือยีห่้อ  

หรือ ค่ายมือถือต่าง ๆ  อีกทั้ง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมันน่ี วอลเล็ท มีระบบรักษาความ

ปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มูล  เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเกิดความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจใชบ้ริการดงักล่าว 

 ผานิตตา  ไสยรส (2561)  ได้ศึกษาในเร่ือง กระเป๋าเงินดิจิทลัอาลีเพย ์ : พฒันาการของ

เทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปล่ียนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน ผลการวิจยัพบว่า  

ประเทศท่ีใกลก้บัประเทศไทย หรือในภูมิภาคอาเซียน  คือ  ประเทศจีน เป็นประเทศท่ีเป็นสังคม

นิยม ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์  มีประชากรเป็นจาํนวนมาก  และรัฐบาลเขม้งวดในการ

ปกครอง  ควบคุมการใช้ส่ือออนไลน์ในประเทศทุกประเภท   แต่ดว้ยกระแสโลกวิวฒัน์ท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนตวัในการใช ้    ส่ือออนไลน์เป็นอยา่งมาก  ทาํใหป้ระเทศจีนเองมีการพฒันาปรับตวัและ

สนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารภายในประเทศเป็นอยา่งมาก  ประกอบกบัประเทศจีนเอง

มีนโนบายในการพฒันาประเทศ  รวมทั้ง มีการนาํขอ้มูลต่าง ๆ  ในระบบสารสนเทศมาประยุกต์  

และสร้างนวตักรรมไปสู่สงัคมชนบทอยา่งทัว่ถึง  ทาํใหมี้การพฒันาสร้างเทคโนโลยใีหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชนท่ีกระจายอยู่ทุกพื้นท่ีในประเทศ  ซ่ึงในการพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นเป็นไปในรูปแบบชาตินิยมสัญชาติจีนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศจีน จึง

เป็นท่ีมาของ “อาลีเพย”์  ท่ีทาํหนา้ท่ีธนาคารออนไลน์  เพื่อใชใ้นการทาํธุรกรรมดา้นการเงินต่าง ๆ 
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ทั้งบนเวปไซต์และแอปพลิเคชัน่  รองรับการซ้ือสินคา้ออนไลน์  ท่ีมีการขยายตวัเติบโตในระบบ

เศรษฐกิจ  ตอบสนองนโยบายในการพฒันาประเทศของจีน  ทาํให้ “อาลีเพย”์  มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง    
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ตารางท่ี 2.1 งานวิจยัฉบบัน้ีทาํการศึกษาและสังเคราะหข์อ้มูลจากงานวิจยัในอดีต จาํนวน 20 ช้ิน สามารถสรุปประเด็นท่ีสาํคญั ตามตารางขา้งล่างน้ี    

  

ลาํดบั อา้งอิง วตัถุประสงค ์ วิธีวิจยั ผลการวิจยัทีส่าํคญั 

1 อรรณพ ดวงมณี, ต่อ

ตระกูล อุบลวตัร  

(2561)   

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

ใชส่ื้อใหม ่และทศันคติที่มีต่อการเขา้สู่สังคมไร้

เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 400 คน  

- สถิติทีใ่ช ้คอื ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

- ทดสอบความสมัพนัธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

-  ประชาชนนิยมใชไ้ลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด  

- ช่วงเวลาที่ใชม้ากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01–24.00 น. ใชเ้วลา 3–7 ชัว่โมงต่อวนั  

- ประชาชนมทีศันคติในเชิงบวกต่อการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด  

- การเขา้สู่สงัคมไร้เงินสดทาํให้ระบบการเงินของประเทศมคีวามทนัสมยั  

2 ชลิตพนัธ์ บุญมี

สุวรรณ (2561)    
เพื่อให้ทราบถงึลกัษณะของสังคมไร้เงินสดและ

รูปแบบการชาํระเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม  

ศึกษาขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัสังคมไร้เงินสด -  ผูป้ระกอบการ ตอ้งปรับกลยทุธ์ในการเสนอขาย 

-  บุคลากร ตอ้งพฒันาความสามารถการเรียนรู้ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

- ผูบ้ริโภค ตอ้งบริหารการใชจ่้าย เน่ืองจากเป็นการใชเ้งินในอนาคต  

3 ผานิตตา  ไสยรส 

(2561) 
เพื่อศึกษาพฒันาการของเทคโนโลยีการเงิน

ออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมไร้

เงินสดในประเทศจีน 

ศึกษาขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของระบบกระเป๋าเงินดิจิทลั

อาลีเพยใ์นกรอบระยะเวลา ตั้งปต่ปี 2004 – ปัจจุบนั 

- ผูใ้ชอ้ินเทอร์เน็ตเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว และนิยมใชร้ะบบอาลีเพย ์(Alipay)  มากข้ึน 

- กระเป๋าเงินดิจิทลัอาลีเพยม์ีบริการที่หลากหลาย  

- สามารถใชข้อ้มลูในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

4 สิริพรรณ  แซ่ติ่ม 

(2562)   

 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการ

ชาํระเงินผ่านธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอืของ

ผูใ้ชง้านในประเทศไทย  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 449 คน  

- สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ความถี ่ร้อยละ และสถิติการ และใชโ้มเดล

สมการโครงสร้าง 

- ความเช่ือมัน่ ความเคยชิน ส่ิงอาํนวยความสะดวก และความปลอดภยั มีผลต่อการชาํระเงิน

ผ่านธนาคารทางสมาทโฟน  

- ความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพ ความพยายาม มีผลดา้นลบต่อความเช่ือมัน่  

-แรงจูงใจดา้นความบนัเทงิ และมูลค่าตามราคา ไม่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

5 ศิริวฒัน์ เปล่ียนบาง

ยาง (2563) 

เพื่อศึกษาความพร้อม เปรียบเทียบความพร้อม 

และปัจจยัทีส่่งผลให้ประชาชนในจงัหวดั

นครปฐมเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด  

-  แบบสอบถาม 

- จาํนวน 400 คน 

- วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก ่ความถี ่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และไคสแควร์  

- อาชีพและรายได ้มีผลในการเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด 

- การยอมรับเทคโนโลยี  คุณภาพการให้บริการ และอทิธิพลทางสงัคมมีผลต่อความพร้อมใช ้

6 วิวฒัณ์ ขนัธเขตต,์ 

ฉวี  สุขสิงหะ (2562)  

เพื่อศึกษาการยอมรับระบบการชาํระเงิน

อิเลก็ทรอนิกส์ของกลุม่คนวยัทาํงานในเขตภาค

กลาง ประเทศไทย  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน  400 ตวัอยา่ง 

- ใชก้ารวิเคราะห์ independent samples t-test และ One-Way ANOVA  

- เพศต่างกนั ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการชาํระเงินอเิลก็ทรอนิกส์ 

- อายรุะดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีผลต่อการยอมรับเล็กนอ้ย 

7 นงนุช หอมบุญ, 

นภทัร พงษป์ระนิธิ, 

พรพนา ศรีสถานนท ์

(2563)  

เพื่อศึกษาการยอมรับ ทศันคติ และเปรียบเทยีบ

ปัจจยัส่วนบคุคลต่อการยอมรับสังคมไร้เงินสด

ของประชาชน  

- แบบสอบถาม   

- จาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

- วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ, ความถี่ ,ค่าเฉลี่ย ,ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test (One Way ANOVA) 

- การเขา้สู่สงัคมไร้เงินสด 5 ดา้น คือ ความคาดหวงัจากการใชง้าน ส่ิงอาํนวยความสะดวกใน

การใชง้าน อิทธิพลต่อสังคม ความเขา้กนัของเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับมาก 

-  ทศันคติ 3 ดา้น คือ ความเขา้ใจ ความรู้สึก พฤติกรรม มีผลต่อการยอมรับ  
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8 นนัทธิ์ดา  ทองดี 

(2561) 

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ทีม่ีผลต่อการ

ตดัสินใจเลอืกใช ้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ทรูมนั

น่ี วอลเลท็ ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 400 คน  

- วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

- ภาพลกัษณอ์งคก์ร ประโยชน์การใช ้ความปลอดภยั ทศันคติ มีผลต่อการเลอืกใช ้

- รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช ้ทรูมนัน่ี วอลเลท็  

 

9 ธญัรดา ธนสาร

โสภณ และ พีรภาว ์

ทวีสุข (2562) 

เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มอีิทธิพลต่อ

ความตั้งใจในการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของ  

Generation X ในกรุงเทพมหานคร  

- แบบสอบถาม 

-  จาํนวน 400 คน 

- วิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย คา่

เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจในการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟน ไดแ้ก่ ทศันคติต่อ

การใชง้าน อิทธิพลทางสงัคม และการรับรู้ความเส่ียง  

10 ชญาภรณ์ คุม้ถ่ิน

แกว้, จรัญญา ปาน

เจริญ (2559) 
 

เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี  ความแตกต่าง

ส่วนบุคคล ที่มีต่อการชาํระเงินผ่านระบบคิว

อาร์โคด้ (QR Code) ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  

 

- แบบสอบถาม  

- จาํนวน 385 คน  

- วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบ ดว้ยสถิติเชิงอนุมานโดยใชเ้ทคนิค Independent 

Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation 

- ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคมีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ สูงกว่าดา้นการใชง้าน  

- อาย ุอาชีพ วุฒิการศึกษา และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการใชง้าน  

 

11 ภูณุกณัฑณ์ กฤช

บนัลือรัตน์,  ชยฤักษ ์

แกว้พรหมมาลย ์ 

(2563) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการใชง้าน

แอพพลิเคชัน่กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

- แบบสอบถาม  

- จาํนวน 400 คน 

- วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณา ความถี่ รอยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานดว้ยไคสแควร การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  

- ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี 

- บริการที่ใช ้คือ จ่ายบลิ โดยเหตุผลที่ใช ้คอื ความสะดวกรวดเร็ว 

- สถานที่ทีใ่ชบ้ริการส่วนมาก คือ ร้านคา้ออนไลน์ 

- ความถีใ่นการใชง้าน 1-3 คร้ังต่อเดือน  

12 ณัฐพงศ ์กริยาผล 

(2559) 
เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ ความงา่ยในการใช ้

ความสอดคลอ้ง บรรทดัฐานทางสงัคม ความ

เส่ียง คุณค่าทางสงัคม ความน่าเช่ือถือ ค่าใชจ่้าย 

ที่ส่งผลการใชบ้ริการ 

 

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 239 ชุด  

- โดยใชค้วามถดถอยเชิงพหุคูณ ใชค่้าสมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณ ์

- ส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิงมีอายมุากกว่า 41 ปี  

- รู้จกัหรือเคยใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 7-11 wallet  

- เหตุผลที่ใชบ้ริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร 

13 อุบลวรรณ ขนุทอง 

นรีรัตน์ อนนัตช์ยัรัช

ตะ,  บุญธรรม ราช

รักษ ์(2563) 

เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

ทางการเงิน ดว้ยการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟน 

ดว้ยเทคโนโลยี 

Near Field Communication (NFC)  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 432 คน  

- วิเคราะห์โดยใชส้ถิติพรรณนา เพือ่หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั  

 

-  การใชน้วตักรรม ดา้นประสิทธิภาพจากการใชง้าน อทิธิพลของสังคม การยอมรับ

เทคโนโลยีโทรศพัทม์อืถอื ดา้นการใชง้าน และง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการยอมรับ 
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14 สมฤดี ทองรักษ ์

(2561) 

เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใชบ้ริการ

ชาํระเงินผ่านโทรศพัทม์อืถอืของผูใ้ชบ้ริการวยั

ทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

- แบบสอบถาม 

- การวิเคราะห์ขอ้มลูสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก ่ค่าความถี่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิง คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย  

การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  

การรับรู้ประโยชน์การใชง้าน ความปลอดภยั ส่งผลต่อความไวว้างใจ และส่งผลต่อความตั้งใจ

ใชบ้ริการชาํระเงินผ่านโทรศพัทม์อืถอื.05 

15 ฐิตินี จิตรัตนมงคล 

(2560)  

เพื่อศึกษาอทิธิพลความคาดหวงัต่อคุณภาพการ

ให้บริการทางอเิล็กทรอนิกส์ ในการยอมรับการ

ใช ้QR Code ในการชาํระเงินของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

- แบบสอบถาม 

- จาํนวน 150 คน  

- การวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

-  การเขา้ถงึ ความเป็นส่วนตวั และความน่าเช่ือถือไวใ้จ ส่งผลต่อความคาดหวงัคุณภาพสูง  

- การชาํระสินคา้ผ่าน QR Code เกิดความสะดวก และง่าย ส่งผลต่อการนิยมใช ้ 

16 

 

ธิติรัตน์  ศุพิพฒัสกุล 

(2560)   

เพื่อศึกษาอทิธิพลของคุณภาพการบริการ การ

ให้บริการ การใชง้าน และความพงึพอใจ ของผู้

ที่ใชร้ะบบเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Money) ใน

การชาํระค่าสินคา้ผ่านสมาร์ทโฟน  

- แบบสอบถาม  

- จาํนวน 424 คน  

- วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก ่การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย 

การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

-  คุณภาพการให้บริการ ความง่ายในการใชง้าน ความปลอดภยั มีผลต่อการใชง้าน  

-  ความพึงพอใจของผูท้ี่ใชง้าน มีผลต่อการใชง้านต่อเน่ืองเพิ่มขึ้น  

 

17 ไทยกาํลงัเขา้สู่ยคุ

แห่งสังคมไร้เงินสด 

(2560)  

เพื่อศึกษาการใชม้อืถอืในการชาํระเงินค่าสินคา้

และบริการต่าง ๆ 

- สาํรวจพฤติกรรมผูบ้ริโภคบนฐานขอ้มูลของบซัซ่ีบีส์ 

- จาํนวน 2,000 คน 

- 50% ของผูใ้ชส้มาร์ทโฟนมีการใชง้าน Mobile Payments รูปแบบต่างๆ อยูแ่ลว้ 

- Mobile Banking และ Mobile Shopping มกีารใชง้านมากที่สุด 

- ในจาํนวนผูใ้ชส้มาร์ทโฟนใชบ้ริการเพยเ์มนตข์องทรูมนัน่ีมากสุด 

18 นนทกร  เทิดทูลทวี 

เดช.  (2559) 

 

เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่สังคมไร้เงินสดอยา่งเต็ม

รูปแบบ. 

ไม่มีผลงานวิจยั  เป็นบทความเผยแพร่ในนิตยสารการเงินธนาคาร ของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์ฉบบัเดือนสิงหาคม 2016 

- การใช ้e-payment ทาํให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

- ลดตน้ทุนดา้นเงินสด และการจดัเกบ็ภาษทีีดี่ข้ึน จาํกดัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เช่น การสูญหาย การ

ขนส่ง การผลิต และการจดัเก็บรักษา ลดการผลิตธนบตัรและเหรียญกษาปณ์  

19 ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั 

(2559) 

เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้

บริการ E-Wallet  

- แบบสอบ  

- จาํนวน 400 คน  

- วิเคราะห์ขอ้มูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งงา่ยของเพียร์ 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน ความง่ายในการใชง้าน ความไวว้างใจของผูใ้ชง้าน  

ความเส่ียง มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 

20 ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (2562) 

 

รายงานระบบการชาํระเงิน 2562 กา้วแรกตามแผนกลยทุธ์ ระบบการชาํระเงินฉบบัที ่4  ในการสร้างระบบ

นิเวศน์ในการชาํระเงินแบบดิจิทลั ในการชาํระเงินของคนไทย ในกรอบ

ระยะเวลา 3 ปี  

- มีเป้าหมายให้การชาํระเงินแบบดิจิทลั เป็นทางเลือกหลกั อยา่งมปีระสิทธิภาพ ปลอดภยั และ

ตน้ทุนตํ่า ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

- ดาํเนินตามกรอบ 5 ดา้น คือ โครงสร้างพื้นฐานการชาํระเงิน, นวตักรรม, การใชข้อ้มูลทกุ

ส่วน, การขยายบริการให้ประชาชนทัว่ประเทศ และ การกาํกบัดูแลและบริหารความเส่ียง 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การศึกษาเอกสาร  

(Documentary Research)  และทาํการสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีศึกษา  โดยเอกสารท่ีศึกษา  

ศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563  ถึง 30 มกราคม 2564  ไดแ้ก่  ผลงานวิจยัในอดีต  หนงัสือ  หรือ

วารสาร  หรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นสังคมไร้เงินสด  การใชส่ื้อทางเทคโนโลยีออนไลน์ในการ

ชําระค่าสินคา้และบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีรองรับ เช่น 

โทรศพัท์มือถือ  อุปกรณ์รับชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิสก์  (Electronic Data Capture : EDC)  หรือ

เคร่ืองรับบตัรหรือเคร่ืองรูดบตัร  รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  และการยอมรับเทคโนโลย ี เพื่อ

เปรียบเทียบหรือแนวโนม้การขยายตวัของสังคมไร้เงินสด  โดยเอกสารท่ีศึกษามีจาํนวน 20 ช้ิน โดย

หลกัในการศึกษามีประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัญหาและอุปสรรคในการรับชาํระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่  

  ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการทาํงานในรูปแบบเดิม หรือ

เงินสด และรูปแบบใหม่ หรือไม่ใช้เงินสด หรือไร้เงินสด  ว่ามีขั้นตอนวิธีการทาํงานอะไรบา้ง  มี

ทรัพยากรใดท่ีสนบัสนุนการทาํงาน  มีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละกระบวนการเท่าใด  อยา่งไร 

 2. ประโยชน์หรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะไดรั้บจากการนาํระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช ้

  เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบ  ประโยชน์หรือปัจจยัสนบัสนุนใดท่ีมีผลกระทบ  หากมีการ

นําระบบไร้เงินสดมาใช้  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  สามารถลดขั้นตอนและกระบวนทาํงาน หรือ

ระยะเวลาดาํเนินการท่ีสั้นลงหรือไม่  อยา่งไร 

 3. แนวโนม้ท่ีสามารถนาํระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช ้

  จากขอ้ 2  สามารถทราบแนวโน้มเม่ือมีการนําระบบไร้เงินสดมาใช้ว่าเป็นอย่างไร  

เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรนาํระบบไร้เงินสดมาใช้หรือไม่  มีขอ้จาํกดัในเร่ืองใด  รวมถึง 

ลดความเส่ียงใด ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทาํงาน  และผลลพัธ์ท่ีไดว้า่เป็นอยา่งไร 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การวิเคราะห์โครงการชาํระเงินโดยสารโดยไม่ใช้      

เงินสดขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ ดงัน้ี  

 4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการรับชาํระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่   

 4.2  ประโยชน์หรือปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะไดรั้บจากการนาํระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช ้

 4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือแนวโนม้ท่ีสามารถนาํระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช ้  

4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการรับชําระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่   

 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการพฒันาเทคโนโลยีในการชาํระเงินค่าสินคา้และบริการด้วย

ระบบออนไลน์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไร้เงินสดอย่างแพร่หลาย  ไม่ว่าจะเป็น e-Money 

หรือ e-Wallet  ท่ีมีการพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน่แสดงบนสมาร์ทโฟนของหลายผูป้ระกอบการ  มี

เคร่ืองรับบตัรหรือเคร่ืองรูดบตัร  หรือ (Electronic Data Capture : EDC)  รองรับการชาํระค่าสินคา้

และบริการด้วยบัตรเดบิท  บัตรเครดิต  QR Code  ซ่ึงแต่ละผูป้ระกอบการมีการแข่งขนัเพื่อให้

ผูบ้ริโภคมาใชบ้ริการของตนให้มากท่ีสุด  เขา้ถึงผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด สามารถครองส่วนแบ่งทาง

การตลาดให้มากท่ีสุด  ดังนั้น รูปแบบการใช้งาน  ภาพลกัษณ์ของผูป้ระกอบการ  เครือข่ายท่ีใช้

บริการท่ีมีความเร็วท่ีแตกต่าง  ความไม่ซับซ้อนของระบบ  ลดขั้นตอนและเวลาในการดาํเนินการ    

มีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง  ทาํใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไปอยา่งย ัง่ยืน  

ส่งผลให้การชาํระเงินค่าสินคา้และบริการในรูปแบบไร้เงินสดมีการขยายตวั  ประกอบสถานการณ์

การแพร่เ ช้ือโรคโควิด -19  ทําให้ผู ้บริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้จ่ ายใน

ชีวิตประจาํวนัเปล่ียนไปอยา่งกา้วกระโดด  เน่ืองจากป้องกนัการแพร่เช้ือโรคจากการจบัตอ้งเงินสด

ท่ีมีการเปล่ียนผ่านหลายมือ  ดงันั้น เทคโนโลยีจึงมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการรับชาํระ

สินค้าและบริการแบบไร้เงินสด  ท่ีผูบ้ริโภคมีความต้องการใช้ท่ีเพิ่มขึ้ น  แนวโน้มของสังคม          

ไร้เงินสดจึงมีการขยายตวัอยา่งวงกวา้งและอยา่งต่อเน่ือง   

 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้การชําระค่าสินค้าและบริการแบบเงินสด ในปัจจุบันมี

แนวโน้มท่ีลดลง อนัเน่ืองจากสถานการณ์ท่ีมีการแพร่เช้ือโรคโควิด-19 ยงัผูติ้ดเช้ืออย่างต่อเน่ือง    

ทาํให้ผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจาํวนั  หันมาให้เทคโนโลยีท่ีมีการ

พฒันาและรองรับสนับสนุนการใช้บริการท่ีมากขึ้น  การถือครองเงินสดในมือลดลง  อีกทั้ง การ
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บริหารเงินสดมีกระบวนการทาํงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย  มีระยะเวลาในการดาํเนินการ  

แต่ละกระบวนการจนกวา่จะส้ินสุดเม่ือนาํเงินสดไปฝากธนาคาร    

 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้การชําระค่าสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด  ปัจจุบันมี

แนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้ นเร่ือย ๆ   อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่เช้ือโรคโควิด-19 ประกอบกับ

ผูป้ระกอบการมีการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด  แมจ้ะมีการแข่งขนัพฒันา

เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แต่ยงัมีปัญหาในเร่ืองของการเช่ือมต่อของ

ระบบหรือเครือข่ายออนไลน์ ท่ีอาจมีความไม่เสถียรในการใชง้านในบางสถานท่ี  เช่น  สถานท่ี    

อบัสัญญาณ  เครือข่ายล่ม เป็นตน้  ดงันั้น  ผูป้ระกอบการเองตอ้งมีการพฒันาระบบให้มีการรองรับ

กบัสถานการณ์ดงักล่าว  หรือมีช่องทางเลือกหากในบางระบบไม่สามารถใชง้านได ้ แต่ในส่วนของ

รูปแบบการใช้งาน  ผูป้ระกอบการมีการเขา้ถึงผูบ้ริโภคในระดบันึง  และสามารถปรับปรุงแกไ้ข

และป้องกนัได ้ เพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแสวงหาการใชง้านท่ีง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  

มีผลใหมี้การใชง้านอยา่งต่อเน่ือง    

 สรุปแลว้  ด้วยสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในขณะน้ี  ผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของตนเองในการใช้ชีวิตประจาํวนั การทาํงาน  และการใช้บริการในการทาํธุรกรรม   

ต่าง ๆ ดา้นการเงิน  การใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการ  โดยการหลีกเล่ียง  ป้องกนั มิให้ตนเอง

และบุคคลในครอบครัวปลอดภยัจากการแพร่เช้ือโรคท่ีส่งผลต่อชีวิตและทรัพยสิ์น  รวมทั้ง  ความ

สะดวกสบายในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือโทรศพัท์มือถือ ทาํให้มีการ       

ใชง้านอยา่งต่อเน่ือง   

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยู่ระหว่างดาํเนินการปรับเปล่ียนช่องทางการรับชาํระ       

ค่าโดยสารในรูปแบบใหม่ท่ีไม่ใชเ้งินสด  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใตส้ังกดักระทรวง

คมนาคม  รวมทั้ง ตอ้งรองรับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ของกรมบญัชีกลาง สังกดักระทรวงการคลงั  

โดยกรมบัญชีกลางให้ธนาคารกรุงไทย ผูใ้ห้บริการออกบัตรสวสัดิการแห่งรัฐให้  ดาํเนินการ

สนับสนุนอุปกรณ์ในการรับชําระค่าโดยสาร  ทําให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องเร่ง

ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาลรัฐบาลท่ีกาํหนด  ซ่ึงการดาํเนินการทาํให้พบว่า กระบวนการ

ทาํงานในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั มีขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบท่ีแตกต่าง

กัน ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละกระบวนการทาํงานท่ีเปล่ียนไป  มีเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดาํเนินงาน

ท่ีมากขึ้น 

 กระบวนการในการรับชาํระค่าโดยสารแบบเงินสด หรือรูปแบบเดิม  องคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ตอ้งมีห้องพสัดุหรือห้องบญัชีค่าโดยสารสําหรับเก็บรักษาพสัดุตัว๋โดยสาร หรือสํารอง
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พสัดุคงคลงั เพื่อเตรียมจ่ายตัว๋โดยสารแต่ละราคาแต่ละประเภทรถโดยสารให้กับพนักงานเก็บ       

ค่าโดยสารในปริมาณท่ีเพียงพอ  และรับคืนหรือจดัเก็บตัว๋โดยสารให้กบัพนักงานเก็บค่าโดยสาร 

กรณี ท่ีไม่ใชต้ัว๋โดยสารราคานั้น ๆ แลว้  ตอ้งมีการทาํทะเบียนคุมพสัดุตัว๋โดยสาร เน่ืองจากถือว่า

เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าของหน่วยงาน  ตอ้งมีห้องการเงินค่าโดยสารไวส้ําหรับจดัเก็บรักษาเงินสด 

เม่ือไดรั้บเงินสดจากพนักงานเก็บค่าโดยสาร หลงัเลิกงานประจาํวนั เพื่อรวบรวม ตรวจนับ และ

เตรียมนําส่งเงินค่าโดยสารท่ีรวบรวมได้ในแต่ละวนันําฝากธนาคาร  จัดทาํเอกสารรายการรับ

จ่ายเงินสดประจาํวนัทุกวนั  โดยห้องบญัชีค่าโดยสารและห้องการเงินค่าโดยสาร ตอ้งมีพนักงาน

ประจาํท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชดัเจน  เพื่อดาํเนินการแต่ละกระบวนการตามหน้าท่ีท่ีได้

รับผิดชอบ   

 พนักงานเก็บค่าโดยสาร ในการทาํงานแต่วนัต้องมีการเตรียมเงินสดไวท้อนเงินให้กับ

ผูโ้ดยสาร ซ่ึงประกอบไปดว้ยธนบตัรและเหรียญหลายมูลค่า  และเป็นความกงัวลใหก้บัผูโ้ดยสารท่ี

ต้องเตรียมเงินสดท่ีจะชําระเป็นค่าโดยสารให้เพียงพอสําหรับการเดินทาง  มีพนักงานประจาํ

สาํนกังานหลากหลายตาํแหน่ง ทั้งมีหนา้ท่ีในการจ่ายตัว๋โดยสารใหก้บัพนกังานเก็บค่าโดยสาร เพื่อ

ใช้เป็นหลกัฐานในการรับชาํระค่าโดยสาร การตรวจสอบใบตัว๋โดยสารท่ีจาํหน่ายแลว้ สามารถ

ตรวจสอบและยืนยนัตัว๋โดยสารท่ีไดจ้าํหน่ายตรงกบัเงินสดท่ีพนกังานเก็บค่าโดยสารเตรียมนาํส่ง   

มีพนักงานการเงินค่าโดยสารท่ีมีหน้าท่ีในการรับเงินค่าโดยสารและเก็บรักษาเงินสดประจาํวนั  

ตรวจสอบหรือสอบทานเงินสดท่ีอยูใ่นการเงิน  สรุปเป็นประจาํวนัทุกวนั  ทาํการคดัแยกและเตรียม

เงินสดเพื่อนําฝากธนาคาร  ตอ้งมีการจ้างตาํรวจในการควบคุมเงินสดเดินทางร่วมกับพนักงาน

การเงิน นาํส่งเงินสดไปฝากธนาคาร  หรือนาํเงินสดไปโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เพื่อทาํการแลก

เหรียญไวส้าํหรับเตรียมใหพ้นกังานเก็บค่าโดยสารแลกไวใ้นการทอนเงินเหรียญใหก้บัผูโ้ดยสารใน

แต่ละวนั  ตอ้งมีและจดัเตรียมรถประจาํสํานักงานท่ีตอ้งใช้เช้ือเพลิงในนาํเงินสดไปฝากธนาคาร

หรือไปโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ ์  

 ในดา้นเอกสาร ตอ้งมีการสรุปรายงานประจาํวนั โดยแสดงรายการจาํหน่ายตัว๋โดยสารราคา

ใดบา้ง  เป็นรายบุคคล  เป็นค่าโดยสารส้ินวนัเท่าไหร่  และจดัทาํขอ้มูลนาํออกส่งขอ้มูลเพื่อบนัทึก

เขา้ระบบสารสนเทศ  ในการบนัทึกขอ้มูลรายไดค้่าโดยสารประจาํวนั  เพื่อรวบรวมออกงบด้าน

การเงินแต่ละเดือน  ใชใ้นการคาํนวณสิทธิผลประโยชน์ให้กบัพนกังาน  มีการใชว้สัดุส้ินเปลืองท่ี

เก่ียวขอ้งในการดาํเนินการ เช่น กระดาษ  หมึกพิมพ ์ในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก  มีการใชท้รัพยากร

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถานท่ีทาํการ  การใช้ไฟฟ้า  การใช้นํ้ าประปา  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เคร่ืองพิมพ ์ ท่ีใชใ้นการทาํงาน เป็นตน้  
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 ดังนั้น การดาํเนินการรับชาํระค่าโดยสารแบบไม่ใช้เงินสดหรือไร้เงินสด ขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะสามารถลดขั้นตอน กระบวนการทํางานต่าง ๆ ต้นทุนต่าง ๆ  และ

ผูเ้ก่ียวข้องแต่ละกระบวนข้างต้นออกไปได้  หน่วยงานสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่าย             

ค่าโดยสารแบบเรียลไทม์  โดยไดท้าํการสรุปเปรียบเทียบกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินงานในรูปแบบเดิมหรือแบบมีเงินสด  เม่ือปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบใหม่หรือไม่ใชเ้งินสดหรือ

ไร้เงินสด  ตามตารางท่ี 4.1 ดา้นล่างน้ี   

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบกระบวนการทาํงานของรูปแบบเงินสด และรูปแบบไร้เงินสด 

 

รายการ แบบเงินสด แบบไร้เงินสด 

1. มีหอ้งพสัดุตัว๋โดยสาร   × 

2. มีหอ้งเก็บเงินค่าโดยสาร  × 

3. พนกังานเก็บค่าโดยสารตอ้งเตรียมเงินสดใหเ้พียงพอใน

การทอนเงิน 
 × 

4. ผูโ้ดยสารตอ้งเตรียมเงินสดใหเ้พียงพอในการชาํระค่า

โดยสาร 
 × 

5. มีพนกังานในการจ่ายตัว๋โดยสารใหก้บัพนกังานเก็บค่า

โดยสาร 
 × 

6. มีพนกังานรับเงินสดจากพนกังานเก็บค่าโดยสาร  

    หลงัจากเสร็จส้ินวนั 
 × 

7. มีพนกังานในนบัเงินสดประจาํวนั เพือ่เตรียมนาํส่งธนาคาร  × 

8. มีการจา้งตาํรวจในการนาํเงินสดฝากธนาคาร  × 

9. มีรถประจาํในการรับส่งเงินสดไปธนาคาร และโรงกษาปณ์   

    เพื่อแลกเงินเหรียญ 
 × 
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รายการ แบบเงินสด แบบไร้เงินสด 

10. ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปการรับส่งเงินประจาํวนั  × 

11. ตอ้งมีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือประจาํเดือน  × 

12. ตอ้งมีการส่งขอ้มลูเขา้ระบบสารสนเทศ เพื่อบนัทึกรายได ้

      และคาํนวณสิทธิผลประโยชน์ใหพ้นกังาน ดว้ยพนกังาน 
 

× 

13. สามารถรับรู้รายไดค้่าโดยสารประจาํวนัโดยทนัที ×  

  

 หมายเหตุ                ตอ้งมี, ได ้      ×   ไม่ตอ้งมี, ไม่ได ้

 

4.2  ประโยชน์หรือปัจจัยสนับสนุนท่ีจะได้รับจากการนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้ 

 ประโยชน์ในการนาํระบบไร้เงินสด (Cashless)  มาใช ้ เพื่อลดตน้ทุนในการบริหารจดัการ

ดา้นเงินสด  ในเร่ืองการจดัเก็บเงินสด  การเตรียมเงินเหรียญให้กบัพนกังานเก็บค่าโดยสารในการ

แลกเงินไวส้ําหรับทอนเงิน  การนบัเงินสดในแต่ละวนั  รวมถึง การจา้งตาํรวจร่วมนาํส่งเงินสดไป

ส่งท่ีธนาคารหรือโรงกษาปณ์    เป็นตน้  มีการลดตน้ทุนด้านพนักงานแต่ละกระบวนการต่าง ๆ       

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีท่ีห้องพสัดุตัว๋โดยสาร  และพนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีห้อง

การเงินค่าโดยสาร  โดยตน้ทุนดา้นพนกังานท่ีตอ้งดาํเนินการในแต่ละห้องปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

เงินเดือนประจาํตวัแต่ละบุคลากร  สิทธิผลประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึง

ตน้ทุนในการใชส้ถานท่ีในการทาํงาน  การใชน้ํ้า  ใชไ้ฟ  และอุปกรณ์การทาํงานต่าง ๆ เป็นตน้    

 การไม่ตอ้งเสียเวลาไปทาํธุรกรรมท่ีธนาคาร  เก่ียวเน่ืองในการใช้อตัรากาํลงัของพนักงาน   

ท่ีเพิ่มขึ้ น  ระยะเวลาเดินทางบนท้องถนนไปธนาคารหรือโรงกษาปณ์ท่ีเสียไป  การจราจรท่ี           

ไม่สามารถควบคุมได ้ สามารถลดการใช้เช้ือเพลิง  ลดภาวะโลกร้อน  และค่าเส่ือมของรถประจาํ

สํานักงานนาํส่งเงินสด  สามารลดและป้องกนัปัญหาอาชญากรรม  อนัเกิดจากการเก็บเงินสดใน

ห้องการเงินค่าโดยสารในแต่ละวนั  มีจาํนวนเงินเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงจะนาํส่งธนาคารในวนัรุ่งขึ้น  

รวมถึงการรวบรวมเงินสดเพื่อนาํส่งเงินสดประจาํวนัไปธนาคารแต่ละหน่วยเม่ือรวม ๆ กนัมีจาํนวน
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มากเป็นหลกัลา้นบาท   การจดัเตรียมในการจดัเก็บและนาํส่งเงินสดจะมีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  จึง

เป็นความเส่ียงท่ีบุคคลภายนอกอาจทราบความเคล่ือนไหวได ้  

 ในกระบวนการเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสาร  สามารถลดระยะเวลาในการเก็บค่าโดยสาร 

ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ท่ีตอ้งมีการทอนเงินเหรียญหรือธนบัตรให้กับผูโ้ดยสารแต่ละคน         

ท่ีขึ้นมาโดยสารบนรถโดยสาร  สามารถลดความเส่ียงในการทุจริตหรือการสูญหายของเงินสด      

อนัเกิดจากกระบวนการทาํงาน ตั้งแต่การเก็บรักษาเงินสดของพนักงานการเงินค่าโดยสารท่ีห้อง

การเงินค่าโดยสาร  และพนกังานเก็บค่าโดยสารท่ีเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารมีความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดทุจริตได้  อีกทั้ง การเก็บค่าโดยสารในรูปแบบเดิม  กระบอกเก็บค่าโดยสารประจาํตัวของ

พนกังานเก็บค่าโดยสาร อาจสูญหาย หรือถูกลกัทรัพยไ์ด ้   

 เม่ือดาํเนินการในรูปแบบใหม่แบบไร้เงินสด  สามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวของ

รายไดค้่าโดยสารไดท้นัทีท่ีตอ้งการ  ผูบ้ริหารสามารถรับรู้รายไดค้่าโดยสารบนระบบสารสนเทศท่ี

รองรับ  เพื่อใช้ในการคาดการณ์และวางแผนการดาํเนินการ  รวมทั้ง สามารถลดขั้นตอนหรือ

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง  และลดระยะเวลาในการดาํเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส่งผลให้การกระบวนดาํเนินการยงักระทบดา้นบัญชีในการลงบัญชี  เพื่อออกงบการเงินแต่ละ

ประเภทประจาํเดือนดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

 ปัจจยัสนับสนุนท่ีจะได้รับจากการนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้  ท่ีสืบเน่ืองจาก

นโยบายของรัฐบาล  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (2560 – 2564)  ภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579)  มีแผนกลยทุธ์ในการนาํประเทศไปสู่สังคมไร้เงินสด  ประกอบ

กับสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการแพร่เช้ือโรค โควิค-19  ทาํให้ถูกบงัคบัโดยสถานการณ์ดังกล่าว  

ส่งผลผูบ้ริโภคมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  เพื่อมิให้ตนเองและครอบครัว

ตอ้งไดรั้บผลกระทบจากเช้ือโรค โควิค-19   โดยเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาเพื่อรองรับสถานการณ์

ปัจจุบนั  สืบเน่ืองจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั  มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อรองรับเศรษฐกิจ      

ท่ีเติบโตขึ้น โดยประเทศไทยท่ีตอ้งปรับเปล่ียนไปตามนโยบายของรัฐบาล  และการแพร่เช้ือโรค  

โควิค-19   ซ่ึงทาํให้เกิดการต่ืนตวัของผูบ้ริโภคท่ีมีการยอมรับเทคโนโลย ี แบบนิวนอร์มอล  ส่งผล

ให้ผูบ้ริโภคตอ้งมีการปรับตวัมาใช้เทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด  เพื่อให้สามารถใชชี้วิตประจาํวนั

ไดอ้ยา่งปกติ   

 โดยเทคโนโลยีท่ีมีความสะดวก  รวดเร็ว  ใช้งานง่าย ของการใช้งานผ่านส่ือออนไลน์ 

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เป็นส่วนสนบัสนุนให้ผูบ้ริโภคหันมานิยมใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี

การพฒันาต่าง ๆ ทุกรูปแบบ  ซ่ึงการใชง้านทาํให้ลดเวลาในการเดินทาง  ในการรอการทาํธุรกรรม  
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ณ สถานท่ี   รับบริการ  ประกอบกบัการไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลใหทุ้กภาคส่วนมีการปรับตวั

เขา้หาเทคโนโลยมีากขึ้น ท่ีมีการสนบัสนุนส่งเสริมนโยบายในดา้นการเงิน  และผลกัดนัใหมี้การนาํ

ระบบไร้เงินสด  ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มารองรับในการธุรกรรมต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน  

สนบัสนุนใหก้ารเป็นสงัคมไร้เงินสดขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    

4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหรือแนวโน้มท่ีสามารถนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้   

  จากขอ้สรุปของประโยชน์หรือปัจจยัสนับสนุนท่ีจะไดรั้บจากการนาํระบบไร้เงินสด 

(Cashless) มาใช้  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ไดร้วบรวมขอ้มูลจาํนวนการใชท้ั้งหมดในส่วน

ของรูปแบบเงินสด ท่ีรับชาํระค่าโดยสารดว้ยเงินสด ท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายตัว๋โดยสารของพนกังาน

เก็บค่าโดยสารเท่านั้น เป็นขอ้มูลจากจาํนวนตัว๋โดยสารท่ีไดจ้าํหน่ายไปแลว้  และรูปแบบไร้เงินสด  

ท่ีเป็นขอ้มูลจาํนวนคร้ัง จากการแตะหรือสแกน ดว้ยบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ และ 

QR Code  ขอ้มูลมาจากระบบสารสนเทศ  เป็นขอ้มูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – ธนัวาคม 2563  

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง 2 รูปแบบ  คือ แบบเงินสด และไร้เงินสด  แสดงสถิติและแนวโนม้

ของแต่ละรูปแบบ  ว่าแต่ละรูปแบบมีส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นตอ์ย่างไร  แนวโนม้ของแต่ละรูปแบบ

เป็นอยา่งไร  ตามตารางท่ี 4.2  แสดงขอ้มูลการรับชาํระค่าโดยสารในแบบเงินสดและไร้เงินสด  ของ

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ     

ตารางท่ี 4.2 แสดงขอ้มูลจาํนวนผูโ้ดยสาร (คน)  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – ธนัวาคม 2563 

       

เดือน  รับชาํระแบบไร้เงินสด (คน) รับชาํระแบบเงินสด (คน) รวมทั้งหมด (คน) 

 

ก.ค.-63 2,641,976 20,734,279 23,376,255 

 

ส.ค.-63 2,790,472 22,021,457 24,811,929 

 

ก.ย.-63 2,799,197 21,223,153 24,022,350 

 

ต.ค.-63 2,860,343 21,235,930 24,096,273 

 

พ.ย.-63 2,829,685 20,783,539 23,613,224 
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เดือน  รับชาํระแบบไร้เงินสด (คน) รับชาํระแบบเงินสด (คน) รวมทั้งหมด (คน) 

ธ.ค.-63 2,876,032 20,217,379 23,093,411 

รวม 16,797,705 126,215,737 143,013,442 

 

  จากตารางท่ี 4.2  จะเห็นได้ว่า จาํนวนผูโ้ดยสารในการรับชําระค่าโดยสารในรูป

แบบเดิมหรือแบบเงินสด ประจาํเดือนกรกฎาคม 2563 มีจาํนวน 20,734,279 คน แต่ประจาํเดือน

ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 20,217,379 คน  ลดลงจาํนวน 517,350 คน  จะเห็นไดว้า่มีแนวโนม้ท่ีลดลง  

ในขณะท่ีจาํนวนการใชจ้ากการแตะหรือสแกน ในการรับชาํระค่าโดยสารในรูปแบบไม่ใช้เงินสด  

ประจาํเดือนกรกฎาคม 2563 มีจาํนวน 2,641,976 คน  และประจาํเดือนธันวาคม 2563  มีจาํนวน 

2,876,032 คน  เพิ่มขึ้นจาํนวน 234,056 คน  จะเห็นไดว้า่มีแนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น  

 

การรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด 

 

ภาพท่ี 4.1  แสดงแนวโนม้การรับชาํระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่เดือน กค - ธค.63 

ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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 จากภาพท่ี 4.1  แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการรับชาํระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงธันวาคม 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,641,976 คน ในเดือนสิงหาคม 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,790,472 คน  ในเดือนกนัยายน 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,799,197 คน  ในเดือนตุลาคม 2563 มี 

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,860,343 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 

มีผูใ้ช้บริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,829,685 คน และในเดือนธันวาคม 

2563 มีผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบไร้เงินสด จาํนวน 2,876,032 คน     

 

การรับชําระค่าโดยสารแบบเงินสด 

 

 

ภาพท่ี 4.2  แสดงแนวโนม้การรับชาํระค่าโดยสารแบบเงินสด ตั้งแต่เดือน กค - ธค.63 

ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 

 จากภาพท่ี 4.2  แสดงใหเ้ห็นวา่แนวโนม้ของการรับชาํระค่าโดยสารแบบเงินสด ตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2563 ถึงธันวาคม 2563 โดยรวมมีแนวโน้มลดลง โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 20,734,279 คน ในเดือนสิงหาคม 2563 มี
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ผูใ้ช้บริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 22,021,457 คน ในเดือนกนัยายน 2563 มี

ผูใ้ช้บริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 21,223,153 คน ในเดือนตุลาคม 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 21,235,930 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มี

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 20,783,539 คน  และในเดือนธนัวาคม 2563 

ผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารชาํระเงินแบบเงินสด จาํนวน 20,217,379 คน  

 สรุปแลว้ แสดงให้เห็นว่า จาํนวนผูใ้ชบ้ริการหรือผูโ้ดยสารท่ีชาํระค่าโดยสารในรูปแบบ  

ไม่ใช้เงินสด หรือไร้เงินสด มีแนวโน้มเพิ่มจํานวนมากขึ้ นเร่ือย ๆ ขณะท่ีจํานวนผูใ้ช้บริการ 

ผูโ้ดยสารท่ีชาํระค่าโดยสารในรูปแบบเงินสดมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ือง การวิเคราะห์โครงการชาํระเงินคา่โดยสารโดยไม่ใชเ้งิน

สด  สามารถสรุปอภิปรายผลการวิจยั ดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผล 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการวิจยัโดยการศึกษา วิเคราะห์  ปัญหาและอุปสรรคในการชาํระค่าโดยสารใน    

รูปแบบเดิม หรือใชเ้งินสด และรูปแบบใหม่ หรือไม่ใชเ้งินสด หรือไร้เงินสด  ซ่ึงการใชวิ้ธีการชาํระ

ค่าโดยสารในรูปแบบไร้เงินสด สามารถลดขั้นตอน  กระบวนการ  ค่าใชจ่้าย  และทรัพยากรต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึง ลดความเส่ียงในดา้นการบริหารเงินสดได ้ โดยมีปัจจยัสนับสนุนหลกัในด้าน

นโยบายของรัฐบาลท่ีส่งเสริมผลกัดนัให้มีการทาํธุรกรรมดา้นการเงินผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือ

สังคมไร้เงินสด  อีกทั้ง จากสถานการณ์แพร่เช้ือโรคโควิด – 19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

เปล่ียนไป  นิยมใชเ้ทคโนโลยใีนการใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนัมากขึ้น  ความสะดวก  รวดเร็ว  ใชง้าน

ง่าย   มีส่วนสนับสนุนให้มีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง   ซ่ึงแนวโน้มการนําระบบไร้เงินสดมาใช้          

มีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้น    

 จากผลการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาเอกสาร  (Documentary Research)  แสดงให้เห็น

ว่า การเติบโตของสังคมไร้เงินสด หรือการชาํระค่าสินคา้และบริการดว้ยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มี

การขยายตวัอย่างต่อเน่ือง     อนัเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองท่ีมีการผลกัดนัให้เกิดรูปแบบชาํระ

เงินแบบดิจิทลั  การแข่งขันด้านธุรกิจของผูป้ระกอบการต่าง ๆ  และเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันา       

ทุกรูปแบบเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว  ตอบสนองความตอ้งการอย่างทนัท่วงที  

ซ่ึงการพฒันาประกอบดว้ย Software หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมีการใช้งานไดง้่าย  ไม่ซับซ้อน  มีความ

สะดวก  ใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว   สามารถจูงใจและครองใจผูบ้ริโภคใหนิ้ยมใช ้ และใหก้ลบัมาใชซ้ํ้า  

และมีการพฒันา  Hardware  หรือโทรศพัทมื์อถือ หรืออุปกรณ์รับชาํระค่าสินคา้และบริการ เคร่ือง 

Electronic Data Capture : EDC  ใหร้องรับ  Software  หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

เพื่อให้มีรูปแบบท่ีมีการใช้งานท่ีง่ายท่ีสุด  และจากเทคโนโลยีดังกล่าวขา้งต้นทาํให้ดาํเนินการ

ธุรกรรมดา้นการเงินมีกระบวนการทาํงาน  หรือขั้นตอนท่ีลดลง  ลดตน้ทุน   ทั้งในดา้นการจดัการ
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กระบวนดา้นการเงิน   ลดตน้ทุน  การบริหารบุคคล   ลดการสูญเสียรายได ้ และลดความเส่ียงใน

ดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้   

 ประกอบกบัสถานการณ์ของโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)   ซ่ึงสามารถติดเช้ือจากการสัมผัส  ลมหายใจ  และประเทศไทยก็ได้รับ

ผลกระทบเช่นกนั  ทาํใหเ้กิดกระแส  Social Distancing  หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคม  ส่งผลให้

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีการปรับเปล่ียนไปอยา่งกา้วกระโดด  ปรับตวัให้เขา้สถานการณ์ท่ีกระทบ

กบัการใชชี้วิตประจาํวนั  เพื่อลดการติดเช้ือและแพร่กระจายของเช้ือโรค  ทาํใหมี้การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งในดา้นสั่งซ้ือสินคา้

หรือบริการ  รวมทั้ง ชาํระค่าสินคา้และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์  เพื่อลดการจบัตอ้งเงินสด  

ลดการเผชิญหน้าระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย  เป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียงในการติดเช้ือ  รวมถึง  

ผูป้ระกอบการเอง  เพื่อใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  ไดมี้การเร่งพฒันาแอพพลิเคชัน่

ให ้ ทนัต่อสถานการณ์  เพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเร็วท่ีสุด  และสามารถใชบ้ริการได้

เร็วท่ีสุด  และจากผลของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทาํใหปั้จจุบนั

การดําเนินการธุรกรรมด้านการเงินด้วยรูปแบบออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น   อีกทั้ ง  ขณะน้ี

สถานการณ์ปัจจุบนัโรคดงักล่าวยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั  ทาํให้ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนยงั

ดาํเนินการพฒันารูปแบบออนไลน์อยา่งไม่หยดุย ั้ง  เพื่อใหต้นเองสามารถผา่นพน้วิกฤตและสามารถ

ดาํเนินการธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

  ดงันั้น  โดยสรุปแลว้หากเปรียบเทียบการรับชาํระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมท่ีเป็นเงินสด 

(Cash)  กับการรับชําระค่าโดยสารในรูปแบบใหม่ท่ีไร้เงินสด (Cashless) แล้ว  การรับชําระ            

ค่าโดยสารในรูปแบบไร้เงินสดจะสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ ดา้นเงินสดไดเ้ป็นอยา่งมาก  หาก

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพปรับเปล่ียนรูปแบบการรับชาํระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  สามารถ

ลดความซํ้าซอ้น  ขั้นตอน  และระยะเวลาในดาํเนินการ  ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งเงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆ  ลดการใช้ทรัพยากรในด้านไฟฟ้า  นํ้ ามนัเช้ือเพลิง และอ่ืน ๆ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงาน  สามารถรับรู้รายได้ค่าโดยสารได้ทนัที  ผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลมา

วิเคราะห์ และประเมินการดาํเนินการได ้ บริหารความเส่ียงในการสูญหายของรายไดค้่าโดยสาร 

เช่น กระบวนการเกบ็ค่าโดยสาร  การเก็บรักษาเงินสดคงคลงั เป็นตน้ มีแนวโนม้สามารถดาํเนินการ

ได้  และสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐบาลให้สามารถดาํเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ของ

ประเทศ  และเตรียมรองรับนโยบายดา้นตัว๋ร่วมในการเดินทางดว้ยเส้นทางสาธารณะทุกประเภทท่ี

จะมีขึ้นในอนาคต  แต่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ตอ้งมีการเตรียมการและวางแผนในด้าน

52 



 

งบประมาณลงทุนในการนําเทคโนโลยีมารองรับ  ตอ้งมีการพฒันาและอบรมผูเ้ก่ียวขอ้งในการ

ทาํงานใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

5.2 อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัพบวา่ การเดินรถทางดว้ยรถโดยสารบางเส้นทางมีหลายราคาตามการเดินทาง

ของผูโ้ดยสาร  ทาํใหผู้โ้ดยสารตอ้งเตรียมเงินสดใหเ้พียงพอในการชาํระค่าโดยสาร  หากไม่เพียงพอ

อาจไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางได ้ สอดคลอ้งกบั ชลิตพนัธ์ บุญมีสุวรรณ (2018) 

ไดศึ้กษาเร่ือง สงัคมไร้เงินสด พบวา่พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในช่วงท่ีผา่นมา พบวา่ร้อยละ 59 มีการ

พกเงินสดติดตัวลดลง  และมีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ชําระค่าสินและค่าบริการเพิ่มขึ้ น  

สอดคลอ้งกบั ธญัรดา ธนสารโสภณ, พีรภาว ์ ทวีสุข (2019) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีท่ี

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของ Generation X ในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ผูบ้ริโภคนิยมใชจ่้ายผ่านบตัรมากกว่าการจ่ายเงินสด เพราะมีความรู้สึกว่าปลอดภยั  และการ

ชาํระเงินออนไลน์ผ่านสมาร์โฟนหรือโทรศพัท์มือถือ สะดวก รวดเร็ว กว่าการใช้เงินสด  ดงันั้น 

เทคโนโลยีในการรองรับการชาํระค่าโดยสารจึงมีความจาํเป็น  เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนไป  

 การตอบสนองการใช้เทคโนโลยีในการชาํระค่าโดยสารมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น  สอดคลอ้ง

กบั พสัวีร์ณัฐ  ปติธรานนท ์(2020)  ไดศึ้กษา การประเมินองคป์ระกอบของปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อ

การรับบตัรเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล คือ ความสะดวกในการใชบ้ริการ  และ

ความตอ้งการของลูกคา้ มีส่วนสําคญัให้ผูบ้ริโภคนิยมใช้มากขึ้น  และยงัส่งผลให้การทาํธุรกรรม

ทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือมีการนิยมใช้มากขึ้ นเช่นกัน  สอดคล้องกับศิริวฒัน์       

เปล่ียนบางยาง (2020) ไดศึ้กษา ความพร้อมของประชาชนในจงัหวดันครปฐมเพื่อเขา้สู่สังคมไร้เงิน

สด การยอมรับเทคโนโลยี เกิดจากการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างมีประสิทธิผล  สอดคลอ้งกับ นงนุช 

หอมบุญ, นภทัร พงษป์ระนิธิ,  พรพนา ศรีสถานนท ์(2020) ไดศึ้กษาการยอมรับและทศันคติในการ

เขา้สู่สังคมไร้เงินสดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดร้ะบุไวก้ว่าการยอมรับเทคโนโลยี 

ประกอบดว้ย ความคาดหวงัจากการใชง้าน  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการใชง้าน  ส่งผลใหผู้บ้ริโภค

เกิดการยอมรับเทคโนโลยนีั้น ๆ  สอดคลอ้งกบัธญัรดา ธนสารโสภณ และ พีรภาว ์     ทวีสุข (2019) 

ได้ศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการชาํระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของ 
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Generation X ในกรุงเทพมหานคร  ในด้านการรับรู้ประโยชน์ ท่ีมีทั้ งความสะดวก รวดเร็ว 

ตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ย่างทนัที  ประหยดัเวลา  การใชง้านท่ีง่าย  ไม่ซับซ้อน  ไม่ยุ่งยาก  การมีความ

เหมาะสมกบัการใชชี้วิตประจาํวนัท่ีเร่งรีบ  ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  และไดรั้บการส่งเสริม

จากรัฐบาลใหมี้การทาํธุรกรรมดา้นการเงินผา่นสมาร์ทโฟน   

 ปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้เม่ือนําระบบไร้เงินสดมาใช้ 

1.  สําหรับผู ้มีรายได้น้อย  การซ้ือบัตรร่วมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีมูลคา่ขั้นตํ่า 50 บาท  จะไม่ไดรั้บการบริการ 

2.  สาํหรับผูสู้งอาย ุ บางส่วนอาจไม่มีความชาํนาญหรือเขา้ใจการโดยสารแบบไร้เงินสด 

 3.  โครงสร้างขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพท่ีเปล่ียนไป  เน่ืองจากอตัรากาํลงัของ

พนกังานเก็บค่าโดยสารจะไม่มี  เน่ืองจากการนาํเทคโนโลยมีาใช ้

4.  ต้องมีการเตรียมของบลงทุนในปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้  เช่น อุปกรณ์ท่ี

รองรับการชําระค่าโดยสารด้วยระบบออนไลน์  ระบบสารสนเทศท่ีต้องรองรับ

เทคโนโลยท่ีีปรับเปล่ียน 

5.  กระบวนการทาํงานท่ีเปล่ียนไป  ตามโครงสร้างและเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใช ้

6.  พนักงานประจาํส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยี

ทั้งหมด 

แนวทางแก้ปัญหา 

1.   องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  กาํลงัพจิารณาบตัรรายเท่ียวต่อวนั  เพื่อนาํมา แกปั้ญหา

ของผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยและผูท่ี้เดินทางเฉพาะบางวนั 

2.   ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ขององคก์ร  มีการเตรียมความพร้อมในการลดอตัรากาํลงัของพนกังานเก็บค่าโดยสาร  

โดยมีโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนด  และมีการเปิดสอบให้ขึ้นมาเป็นพนักงาน

ประจาํสาํนกังานในแต่ละส่วนงานท่ีขาดอตัรากาํลงั  เช่น  แผนกบญัชี เป็นตน้ 
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3.   จดัเตรียมขอ้มูลนาํเสนอขออนุมติังบประมาณในการลงทุนจากรัฐบาล  เพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาล 

4.   ส่ือสารและทาํความเขา้ใจทุกส่วนงานภายในองคก์ร  เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

5.   เตรียมวางแผนการอบรม กรอบการอบรมท่ีครอบคลุมเทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้  มีการ

ประเมินผล  และติดตามความกา้วหนา้เม่ือนาํระบบหรือกรอบการทาํงานท่ีเปล่ียนไป  

โดยจะมีการอบรมพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงาน  และทาํ

การสังเคราะห์ขอ้มูล  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 1. ข้อเสนอแนะสําหรับผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

     ผูบ้ริหารควรเตรียมพร้อมในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรับและ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการรับชาํระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด  โดยมีการประชุมร่วมกนัของผูบ้ริหาร  

เพื่อพิจารณากรอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อวางแผน  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ 

ท่ีจะกระทบทั้งหมด  ดาํเนินการพิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างท่ีเปล่ียนไป เม่ือมีการนํา

เทคโนโลยีมาทดแทน โดยต้องทาํการศึกษาเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช้ในการรองรับ  และ

สามารถนาํมาปรับใชก้บัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ตอ้งมีการวางแผนเตรียม

ความพร้อมในการจดัการอบรมพฒันา  และให้ความรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ตั้งแต่ระดับผูบ้ริหาร และ

ระดบัปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  สร้างความรับรู้  ส่ือสารและทาํความเขา้ใจกบัคนในองคก์รให้

สามารถปรับเปล่ียนและยอมรับเทคโนโลยีท่ีองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพนาํมาใช ้ และให้พร้อม

ไปสู่การรับชาํระค่าโดยสารแบบไม่ใชเ้งินสด หรือไร้เงินสดของหน่วยงาน  พิจารณาวางแผนและ

ทาํการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบและเตรียมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้

บริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

    เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ในการทาํการวิจยัในคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาและวิจัยในเชิงปริมาณ โดยการรวบรวมจากการสอบถามจากผู ้ใช้บริการด้วย

แบบสอบถาม เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารระหวา่งการชาํระค่าโดยสารใน
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รูปแบบเงินสดและแบบไร้เงินสด  และไดรั้บทราบปัญหาหรืออุปสรรคท่ีแทจ้ริงจากผูโ้ดยสาร  เพื่อ

ใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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