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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่ องในทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐบาลและภาคธุ รกิจ รองรับกระบวนการดําเนิ นการตั้งแต่
กระบวนการรั บ ข้อ มู ล กระบวนการผลิ ต จนกระทั่ง การส่ ง มอบให้ ลู ก ค้า ซึ่ ง หมายรวมการ
ควบรวมกระบวนการ เพื่อลดขั้นตอนให้ส้ ันลง ลดการใช้บุคลากรที่ มีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง และ
ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า รวมถึง สามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างทันการณ์ ดังนั้น
ภาครัฐบาลเองจึงได้มีการส่ งเสริ มให้นําเทคโนโลยีมาใช้ทุกระบบ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
แข่งขันได้กบั นานาประเทศ โดยส่ วนหนึ่ง คือ ภาคการเงิน นัน่ เอง
“การเงินธนาคาร โดยธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย ได้ถอดบทเรี ยน
สังคมไร้เงิ นสด ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง
ทั้งด้านเศรษฐกิ จ และสังคม หนึ่ งในนั้นคือการธุ รกรรมด้านการเงิ น ไปสู่ การชําระเงิ นด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิ กส์ จนมาถึงการใช้แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ โดยประเทศสวีเดนเป็ นประเทศ
แรก ๆ ในการพัฒนาและคาดว่าสามารถ ก้าวไปสู่ สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบภายในปี 2573
ด้วยแรงผลักดันจากสังคมและกฎหมายที่อนุญาตให้ร้านค้าปฏิเสธการรับเงินสด จนมาถึงประเทศ
จีน ที่พฒั นาเทคโนโลยีในการชําระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ และประเทศอินเดีย
มีการยกเลิกธนบัตรเพื่อมุ่งสู่ สังคมไร้เงินสด” (ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย,
2562)
ประเทศไทย ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (2560 – 2564) ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579)” โดยมียทุ ธศาสตร์หนึ่งที่ได้กาํ หนด
ขึ้นมา “ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ภายในหัวข้อ
การพัฒนาภาคการเงิ น” คื อ การนํา ประเทศไทยไปสู่ สั ง คมไร้ เงิ นสด เร่ ง รั ดส่ ง เสริ ม ให้มี ก าร
นํานวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีมาใช้ทุกภาคส่ วน และจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2557
เรื่ อ ง แผนการดํา เนิ น งานโครงการลงทุ น พัฒ นาด้า นคมนาคมขนส่ ง ปี พ.ศ.2557 มี ม ติ “ให้
กระทรวงคมนาคมเร่ ง ดําเนิ นการนํา ระบบตัว๋ ร่ วม (E-ticket) มาใช้ในการเชื่ อมการเดิ นทางของ
ประชาชนที่ สัญจรโดยเรื อโดยสาร รถไฟฟ้ า รถประจําทาง และให้คาํ นึ งถึงการให้บ ริ ก ารแก่
ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย ให้สามารถเข้าถึงระบบบริ การขนส่ งสาธารณะ รวมทั้ง การอํานวยความ
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สะดวกในการใช้บริ การของประชาชนผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุดว้ ย” (แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558 -2567 กระทรวงคมนาคม, 2014) โดยกระทรวงคมนาคม
มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจรดําเนิ นการโครงการดังกล่าวข้างต้น
และจั ด ตั้ งสํ า นั ก งานโครงการบริ หารจั ด การระบบตั๋ ว ร่ วม (Common Ticketing Office)
เป็ นหน่ วยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานกลางตัว๋ ร่ วมสําหรั บระบบขนส่ งสาธารณะ สําหรั บ
รถไฟฟ้า รถไฟ เรื อโดยสาร และรถโดยสารประจําทาง ให้สามารถใช้ตว๋ั ร่ วมในการเดินทาง
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ดําเนิ นการ
ตอบสนองตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของรัฐบาล จึงได้กาํ หนดให้มีนโยบาย
ในการจัดหาและติ ดตั้งระบบการรั บ ชํา ระแบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Ticket : E-ticket) ใน
รถโดยสารประจําทาง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานกลางตัว๋ ร่ วมของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย
ระบบบริ หารจัดการรายได้และบริ การชําระดุล สําหรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์ โดยเชื่ อมโยง
ข้อมูลจากระบบการรับชําระแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Ticket : E-ticket) และเชื่อมโยงระบบ
บริ หารรายได้ก ลาง (Central Clearing House : CCH) ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่ วมของกระทรวง
คมนาคม ภายใต้ก ารดํา เนิ นการของสํา นัก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร อี ก ทั้ง
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ อยู่ระหว่า งจัดทํา แผนฟื้ นฟู กิ จการของหน่ วยงาน เพื่ อนํา เสนอ
กระทรวงคมนาคมอนุมตั ิแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
จึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการลดค่าใช้จ่ายในด้านอัตรากําลัง และกําหนดให้นาํ เทคโนโลยีเข้ามา
รองรับการทํางาน โดยให้มีระบบสารสนเทศในรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด หรื อ Cashless
ซึ่ ง สามารถลดโอกาสการสู ญเสี ย รายได้จากการเก็ บ ค่ า โดยสารไม่ ค รบถ้วน ลดค่ า ใช้จ่า ยด้า น
บุคลากร ลดขั้นตอนหรื อกระบวนการทํางาน และเตรี ยมการเชื่ อมโยงระบบโดยสารร่ วมของ
กระทรวงคมนาคม
นโยบาลรั ฐ บาล มอบหมายให้ก ระทรวงการคลัง โดยกรมบัญ ชี ก ลาง ร่ ว มกับ บริ ษ ัท
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นโครงการจัดทําบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐให้แก่ ประชาชน
ผูม้ ีสิทธิตามโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจําปี 2563 จํานวน 1.3 ล้านคน เป็ นบัตร
ประเภทไร้ สั ม ผัส Contactless โดยกํา หนดเป็ นวงเงิ น และส่ วนลดในการ อุ ป โภคบริ โ ภคของ
ประชาชน จํานวน 6 สิ ทธิ์ ในหนึ่ งบัตร ประกอบด้วย 1. วงเงินชําระค่าสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 3. ส่ วนลดซื้ อก๊าซหุ งต้ม 4. ส่ วนลดค่านํ้าประปา 5. ส่ วนลด
ค่ า ไฟฟ้ า ประจํา เดื อ น และ 6. ผูพ้ ิ ก ารที่ ถื อบัตรได้เพิ่ม เบี้ ย ผูพ้ ิ ก ารเพิ่ม 200 บาทต่อเดื อน และ
ดํา เนิ นการโอนวงเงิ นและส่ วนลดดัง กล่า วเข้าบัญชี ใ นบัตรสวัสดิ การแห่ งรั ฐทุ กเดื อน ซึ่ ง หนึ่ ง
ในสิ ทธิ์ ของบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ คือ ให้สามารถชําระค่าโดยสารสาธารณะทุกประเภทที่เดินทาง
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โดยสารภายในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รวมถึ ง รถโดยสารขององค์การขนส่ ง มวลชน
กรุ งเทพ ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางประสานให้บริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดทําบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐจัดหาอุปกรณ์ในการรับชําระค่าโดยสาร
ให้องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เพื่อรองรับการชําระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ โดย
บริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมร่ วมกับองค์การขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ และจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ เครื่ อง Electronic Data Capture หรื อ EDC ให้กบั
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพได้ดาํ เนิ นการร่ วมกับบริ ษทั
ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ดํา เนิ น การตอบสนองนโยบายของรั ฐ บาล ตามโครงการ
ลงทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ และองค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพได้ ร่ วมกั บ บริ ษัท
ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กั ด (มหาชน) วางแผนและจัด ทํา บัต รชํา ระค่ า สิ น ค้า และบริ การแบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ Co brand ดําเนิ นการพัฒนาโปรแกรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อรั บชําระ
ค่าโดยสารให้รองรับบัตรเดบิต บัตรเครดิต แบบบัตรไร้สัมผัส Contactless และแบบบาร์โค้ด 2 มิติ
หรื อ QR Code (Payment Cross Bank) เพิ่มเติม อีกทั้ง มีแนวคิดจัดทําบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิ กส์
ทดแทนตัว๋ ล่วงหน้าแบบกระดาษ ประเภทรายเดือน รายสัปดาห์ สําหรับรถโดยสารขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
“สังคมไร้เงิ นสด (Cashless Society) ได้กล่าวถึ งอย่างแพร่ หลายในช่ วงหลายปี ที่ ผ่ า นมา
สาเหตุสําคัญมาจากระบบการชําระเงิ นที่พฒ
ั นาขึ้น ช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้จ่าย และ
ลดต้นทุนการทําธุรกรรมทางการเงิน ทําให้ผคู ้ นเริ่ มพกเงินสดกันน้อยลงเรื่ อย ๆ ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ี
เกิ ดขึ้นเช่ นเดี ยวกับหลายประเทศทัว่ โลก สําหรั บประเทศไทย ข้อมูลชี้ ว่าแม้คนไทยจะนิ ยมใช้
e-Payment ในการชําระเงินมากขึ้น แต่การใช้เงินสดก็ยงั ถื อเป็ นสื่ อกลางหลักของการชําระเงิ น
สะท้อนจากสัดส่ วน เงินสดที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Currency in Ciculation : CIC) ต่อ GDP
ที่ไม่ได้ปรับลดลง แต่ทรงตัวที่ประมาณร้ อยละ 9.0 ขณะที่สัดส่ วนมูลค่าการใช้ e-Payment ต่อ
GDP กลับเพิม่ ขึ้นในระยะหลัง” (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2020) ดูได้จากภาพที่ 1.1
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ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 1.1 เงินสดที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและ
มูลค่าการใช้ e-Payment ต่อ GDP ของไทย
“สังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงิ นสด (Cashless Society) หรื อไม่ จําเป็ นต้องเข้าใจ
บางประเด็นอย่างถ่องแท้ ได้แก่ 1. ประเภทและลักษณะสําคัญของ e-Payment 2. นิยามของปริ มาณ
เงินในความหมายต่าง ๆ ที่ใช้เป็ นเครื่ องชี้สะท้อนประเภทการใช้จ่าย และระดับของการเข้าสู่ สังคม
ไร้เงินสด รวมทั้ง 3. ความสัมพันธ์ของ e-Payments และปริ มาณเงิน” (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2020) ดูจากภาพที่ 1.2
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ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 1.2 ปริ มาณการใช้ e-Payment ของไทย
1.2 ปัญหาของการวิจัย (Research Questions)
การเก็ บ ค่ า โดยสารขององค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพปั จ จุ บ ั น ไม่ มี ค วามสะดวก
ทั้งต่อผูโ้ ดยสาร และผูร้ ับชําระค่าโดยสารหรื อพนักงานเก็บค่าโดยสาร เช่น ผูโ้ ดยสารต้องเตรี ยม
เงินสดให้พอดีกบั ค่าโดยสาร ผูร้ ับชําระค่าโดยสารหรื อพนักงานเก็บค่าโดยสารต้องเตรี ยมเงินสด
สําหรั บการทอนเงิ นให้เพียงพอ พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องทําการเบิ กและคืนตัว๋ โดยสารเป็ น
ประจํา ทุกวัน และต้องนําส่ งเงินค่าโดยสารที่ได้จาํ หน่ายได้ในแต่ละวัน เป็ นต้น กระบวนการ
ทํางานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับค่าโดยสารมีหลายขั้นตอน มีเอกสาร
หรื อรายงานจํานวนมากที่ตอ้ งดําเนิ นการ และมีพนักงานที่ทาํ งานแต่ละขั้นตอนเป็ นจํานวนมาก
เช่ น ต้องมี ห้องบัญชี ค่าโดยสารในการควบคุมพัสดุ ตว๋ั โดยสาร ต้องมี การนําจ่ ายตัว๋ โดยสารให้
กับพนักงานเก็บค่าโดยสาร และทําการตรวจสอบใบตัว๋ โดยสารให้พนักงานเก็บค่าโดยสารใน
แต่ละคนแต่ละวัน ว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารคนนั้นจําหน่ายตัว๋ โดยสารราคาอะไร เป็ นเงินเท่าใด
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ต้องนําส่ งเงินค่าโดยสารให้กบั พนักงานการเงินค่าโดยสาร ต้องมีห้องการเงิ นค่าโดยสารในการ
ควบคุ ม รั บ เงิ น ค่ า โดยสารเข้า รวบรวมเงิ น ค่ า โดยสารในแต่ ล ะวัน นํา ฝากธนาคาร และสรุ ป
รายละเอี ยดเป็ นเอกสารหรื อรายงานทุก ๆ วัน เป็ นต้น ทําให้ตน้ ทุนในการดําเนิ นงานสู ง เช่ น
เงิ นเดื อนบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรั กษาพัสดุ ตวั๋ โดยสาร ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเงินสด
จํานวนปริ มาณการใช้กระดาษในแต่ละวันมีจาํ นวนมาก และความเสี่ ยงในการบริ หารจัดการเงินสด
เป็ นต้น ดังนั้น หากองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพนําระบบไร้ เงินสด (Cashless system) มาใช้
สามารถลดปั ญหาต่าง ๆ และลดขั้นตอนในการดําเนิ นการต่าง ๆ ไปได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความ
สนใจในการค้นคว้าอิสระในเรื่ อง การวิเคราะห์โครงการชําระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดของ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ เพื่อนําข้อมูลจากการประมวลผลนําเสนอผูบ้ ริ หารในการวิเคราะห์
วางแผน และนํามาประยุกต์ใช้กบั องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ประกอบกับองค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพกําลังดําเนิ นการจัดทําแผนฟื้ นฟูกิจการองค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุ ง พฤษภาคม 2562) นําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมตั ิให้ดาํ เนิ นการตามแผนนั้น ได้กาํ หนดกลยุทธ์ที่ 2 การนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
ด้า นการติ ด ตั้ง และใช้ง านบัต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บ นรถโดยสาร (E-Ticket) โดยกํา หนด
แผนการติดตั้งกับรถโดยสารขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพทั้งหมด ซึ่ งการดําเนิ นการและ
กระบวนการทํางานรายละเอียดต่าง ๆ สามารถดูได้จากภาพด้านล่างและหน้าต่อไป

ภาพที่ 1.3 การทํางานของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
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ภาพที่ 1.3 แสดงการทํางานของพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารประจําทาง โดย
พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องจ่ายตัว๋ โดยสารให้ผูโ้ ดยสาร และรับเงินจากผูโ้ ดยสารทุกคนที่ข้ ึนบน
รถโดยสารประจําทาง ซึ่งอาจต้องมีการทอนเงินให้กบั ผูโ้ ดยสาร

ภาพที่ 1.4 กระบอกตัว๋ โดยสารประจําตัวของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.4 เป็ นภาพกระบอกตัว๋ โดยสารประจําตัวของพนักงานเก็บค่าโดยสารแต่ละราย
ประกอบด้วย ตัว๋ โดยสารแต่ละราคา เงินเหรี ยญ ที่เตรี ยมไว้สาํ หรับทอนให้กบั ผูโ้ ดยสาร
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ภาพที่ 1.5 การทํางานภายในห้องบัญชีค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.5 แสดงการทํางานภายในห้องบัญชี ค่าโดยสาร ประกอบไปด้วยพนักงานบัญชี
ค่าโดยสาร ที่ทาํ หน้าที่ในการจ่ายตัว๋ โดยสารให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร ทําการเช็คตัว๋ โดยสาร
เมื่ อพนักงานเก็บค่าโดยสารเสร็ จสิ้ นการทํางานในแต่ละวัน มี การสํารองตัว๋ โดยสารไว้เพื่อจ่ าย
ให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร
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ภาพที่ 1.6 การทํางานภายนอกห้องบัญชีค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.6 แสดงให้เห็ นว่า เมื่อพนักงานเก็บค่าโดยสารต้องการเบิ กตัว๋ โดยสาร ต้องมา
แสดงตัวและลงชื่อในการเบิกตัว๋ โดยสารแต่ละราคา และเมื่อเสร็ จสิ้ นวัน พนักงานเก็บค่าโดยสาร
ต้องมาแสดงตัวว่าตัว๋ โดยสารในแต่ละวันได้จาํ หน่ายไปเท่าไหร่ ราคาตัว๋ โดยสารอะไรบ้าง เพื่อ
คํานวณจํานวนเงินสดส่ งให้กบั ห้องการเงินค่าโดยสารต่อไป
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ภาพที่ 1.7 การทํางานภายในห้องการเงินค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.7 แสดงการทํางานภายในห้องการเงินค่าโดยสาร ซึ่ งเมื่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร
ได้ท ราบจํา นวนตั๋วโดยสารเป็ นเงิ นค่ า โดยสารเท่ า ได้ นํา จํา นวนเงิ นที่ ไ ด้จาํ หน่ า ยได้นํา ส่ ง ให้
พนักงานการเงินค่าโดยสาร

ภาพที่ 1.8 การทํางานภายนอกห้องการเงินค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.8 แสดงการทํางานภายนอกห้องการเงินค่าโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสารเข้ามา
แสดงตัวเพื่อนําส่ งเงินค่าโดยสารให้กบั พนักงานการเงินค่าโดยสาร

11

ภาพที่ 1.9 ภาพพัสดุตวั๋ โดยสารที่เตรี ยมสําหรับจ่ายให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร
ภาพที่ 1.9 ภาพแสดงตูเ้ ก็ บพัส ดุ ตวั๋ โดยสารแต่ละราคา เป็ นการสํา รองคลัง เพื่ อ เตรี ย ม
สําหรับจ่ายให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ตอ้ งการตัว๋ โดยสารที่ไม่มีหรื อได้จาํ หน่ายหมดแล้ว
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ภาพที่ 1.10 ภาพการเก็บกระบอกตัว๋ โดยสาร
ภาพที่ 1.10 แสดงภาพการเก็บกระบอกตัว๋ โดยสารของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ภายในห้อง
บัญชีค่าโดยสาร เพื่อเตรี ยมจ่ายให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร ประกอบการทํางานของพนักงานเก็บ
ค่าโดยสารบนรถโดยสารประจําทาง
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการรับชําระค่าโดยสารในรู ปแบบเดิมที่เป็ นเงินสด (Cash) กับ
การรับชําระ ค่าโดยสารในรู ปแบบใหม่ที่ไร้เงินสด (Cashless)
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของการนําระบบไร้เงินสด (Cashless system) มาใช้ในองค์การ
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ดาํ เนินการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงานวิจยั เพื่อดูวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
การชําระ ค่าโดยสาร สําหรับรถโดยสารขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ระหว่างรู ปแบบเดิม คือ
ชําระด้วยเงินสด และรู ปแบบใหม่ คือ ชําระแบบไร้เงินสด โดยใช้เครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Data Capture : EDC) ในการรองรั บการรั บชําระค่า โดยสารผ่านบัตรอิ เล็กทรอนิ กส์ บัตรเดบิ ต
บัตรเครดิต หรื อ บาร์โค้ด 2 มิติ QR Code ในรู ปแบบ Contactless หรื อ "ไร้สัมผัส"
1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. นําไปใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการชําระค่าโดยสาร
2. ทํา ให้ท ราบถึ ง ข้อมู ล สนับ สนุ น ในการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ ห ารถึ ง ความเป็ นไปได้
ปัญหาและอุปสรรคในการระบบไร้เงินสด (Cashless system) มาใช้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์โครงการชํา ระเงินค่ า โดยสารโดยไม่ใช้เงิ นสดขององค์ก าร
ขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงานวิจยั ทําการประมวล
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดู แนวโน้มการชําระค่า โดยสาร สําหรั บรถโดยสารขององค์การขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ ระหว่างรู ปแบบเดิม คือ ชําระด้วยเงินสด และรู ปแบบใหม่ คือ ชําระแบบไร้เงินสด โดย
ใช้เครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Data Capture : EDC) ในการรองรับการรับชําระค่าโดยสาร
ผ่า นบัตรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บัตรเดบิ ต บัตรเครดิ ต หรื อ QR Code ในรู ป แบบ Contactless หรื อ
"ไร้สัมผัส"
2.1 ความหมายและทฤษฎีสังคมไร้เงินสด
2.2 ความหมายและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ความหมายและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2.4 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายและทฤษฎีสังคมไร้ เงินสด
ปั จ จุ บ ัน ทั่ว โลกและประเทศไทยกํา ลัง เดิ น เข้า สู่ ยุค ของสั ง คมไร้ เ งิ น สด มี ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการธุ รกรรมด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ช่องทางสื่ อสาร
ออนไลน์ผา่ นเครื อข่ายด้วยคอมพิวเตอร์ จนกระทัง่ การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน เพื่อให้
สามารถสนองตอบนโยบายของภาครั ฐบาล ภาคธุ รกิ จ แม้กระทัง่ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทัว่ ไปในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันก็ตาม
ความหมายของสั งคมไร้ เงินสด
สังคมไร้เงิ นสด หมายถึ ง สภาพสังคมที่ ให้ความสําคัญของเงิ นสดน้อยลง ผูค้ นไม่พก
เงินสดออกจากบ้านหรื อติ ดตัวไว้ และหักมาใช้วิธีการชําระเงิ นผ่านบัตรต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิ ต
บัตรเดบิท รวมถึงใช้กระเป๋ าเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ e-Wallet หรื อ PromptPay หรื อ การสแกน
QR Code จึงนับว่าเศรษฐกิจไม่มีเงินสดเป็ นตัวขับเคลื่อน เพราะใช้เทคโนโลยีในการทําธุ รกรรม
ทางการเงินแทน
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สังคมไร้เงินสด หมายถึง สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ แบบ
ไม่ใช้เงินสด ที่เป็ นธนบัตร หรื อเหรี ยญมาใช้ในการแลกเปลี่ยน หรื ออีกนัยหนึ่ ง คือ การทําธุ รกรรม
ต่าง ๆ ทางด้านการเงินที่ปราศจากการใช้เงินสด เกิดจากแนวคิดทางสังคมเศรษฐกิจ เป็ นสังคมที่
ไม่นิยมถือเงินสด ที่มองว่าเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลงและถูกแทนที่ดว้ ยระบบสารสนเทศและ
เครื อข่ายออนไลน์ ซึ่ ง John Diebold เจ้าของบริ ษทั ที่ปรึ กษาการวางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กบั
ธนาคารในสหรัฐอเมริ กา ได้วิเคราะห์ไว้ว่าเอกสารทางธุ รกรรมด้านการเงินของธนาคารที่ มีการ
ดําเนิ นอยู่จะมีจาํ นวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยได้เสนอแนวคิดลดใช้เงินสด รวมทั้งสนับสนุ นให้เกิ ด
เปลี่ ย นแปลงการทํา ธุ รกรรมด้า นการเงิ นโดยนํา ระบบสารสนเทศและเครื อข่ายออนไลน์ มาใช้
ทดแทน
สังคมไร้เงินสด หมายถึง ในการดําเนิ นการทําธุ รกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การรับเงิน
การโอนเงิน การจ่ายเงิน และอื่น ๆ ที่ไม่ตอ้ งพกเงินสดติดตัวตลอดเวลา สามารถทําอะไรได้ง่ายขึ้น
สะดวกสบายขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีมารองรับในหลายรู ปแบบ
ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ (2561) กล่าวว่า Cashless Society เป็ นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่
ปราศจากเงินสด เกิดขึ้นครั้งแรกในวงการ ธนาคารพาณิ ชย์ในช่วงทศวรรษ 1950 ซึ่ งเป็ นวิสัยทัศน์
ที่มองว่าความสําคัญของเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลงและจะถูกแทนที่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคมในการทําธุ รกรรมการเงิน ต่อมาใน ช่วงทศวรรษที่ 1960 John Diebold เจ้าของ
บริ ษทั ที่ปรึ กษาการวางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับธนาคารในสหรั ฐอเมริ กาได้เคยมี การกล่ าว
เตือนถึงการประมวลผลที่เกิดจากเอกสารทางธุ รกรรมการเงินที่มีเป็ นจํานวนมากจากการใช้เงินสด
และเช็คที่เพิ่มสู งขึ้น ตลอดจนส่ งผลให้ตน้ ทุนของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มสู งขึ้น John Diebold จึงได้
เสนอแนวคิดสนับสนุนให้เกิดระบบการเงินแบบใหม่ที่ไม่ตอ้ งใช้เงินสดเข้ามาแทนที่
ธนพล กองพาลี (2563) กล่าวว่า ปริ มาณเงินสดในระบบเศรษฐกิจของไทยเติบโตชะลอลง
กว่าครึ่ งตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ปัจจัยหลักที่อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเงินสดในระบบ
เศรษฐกิจส่ วนใหญ่ยงั มาจากตัวแปรด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และงาน
ศึกษาในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ความนิ ยมใช้ e-Payment ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่ งผลให้คน
ไทยใช้เงินสด (เหรี ยญและธนบัตร) ลดลงบ้าง แม้นผลยังน้อยกว่าตัวแปรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่
ผลทดแทนเงินสดนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในประเทศที่จะก้าวสู่
สังคมไร้ เงิ นสดได้ โดยเฉพาะหากมีนโยบายสนับสนุ นจากภาครั ฐอย่างต่ อเนื่ อง ตลอดจนการ
พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ e-Payment ที่ เ ป็ นนวัต กรรมใหม่ ๆ ของผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารซึ่ งตอบโจทย์ ทํา ให้
ประชาชนอยากใช้และมัน่ ใจในความปลอดภัย
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ฉัตรพงศ์ ชู แสงนิ ล (2562) กล่า วว่า สั ง คมไร้ เงิ นสดกํา ลัง จะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในวิ ถี ชี วิต
การลดการใช้ เ งิ น สดและการเพิ่ ม การใช้ e-Payment จะทํา ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศเติ บ โต
อย่างรวดเร็ วขึ้น ยังช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศ
จากการลดต้นทุนที่มาจากธุ รกรรมเงินสด และการจัดเก็บภาษีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นของรัฐบาล
โดยการจัดการบริ หารเงินสดนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ เช่น ความเสี่ ยงต่อการสู ญหาย การขนส่ง การ
ผลิ ต และการจัดเก็บรักษา อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ บุคคลในสังคมจะต้องคํานึ งเมื่อสังคมเข้าสู่ สั ง คม
ไร้เงินสด การสู ญเสี ยความเป็ นส่ วนตัวในธุรกรรมทางการเงิน อันเนื่ องมาจากความสามารถในการ
เข้า ถึ ง ข้อมู ล ส่ วนตัวของธนาคาร ผูป้ ระกอบการ ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบการเงิ น
ออนไลน์ต่าง ๆ เนื่ องจากการนําข้อมูลการเงินทุกอย่างเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะทําให้
การโจรกรรมข้อมูลส่ วนตัวทําได้ง่ายขึ้น ทําให้การบริ โภคสิ นค้าและบริ การฟุ้งเฟ้อเกินความจําเป็ น
เพราะว่าความสะดวกสบายจะเป็ นสิ่ งล่อลวงใจให้ผคู ้ นมีการใช้สอยจับจ่ายมากขึ้น บุคคลในสังคม
จะต้องคํานึ งสิ่ งเหล่านี้ ให้มากขึ้น โดยการแสวงหาความรู ้ การรักษาความปลอดภัยในระบบการ
ใช้จ่ายของตนเอง รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ดีอีกด้วย
มัทยา ศรี พนา (2562) กล่าวว่า ความก้าวหน้าด้านระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบ
ดิ จิท ัล โทรคมนาคม และนวัตกรรมทางการเงิ น รวมทั้ง การสนับ สนุ นจากภาครั ฐบาลในแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment นโยบายของสถาบันการเงินและการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ซอฟตแวร์ แอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ของภาคเอกชนมีส่วนสําคัญ ในการผลักดันและพัฒนาให้ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริ ง อีกทั้ง กลุ่มธุรกิจทั้ง ขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็กต้อง
มีการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเสนอแนวทาง การซื้ อขายสิ นค้าที่สะดวก รวดเร็ ว
ปลอดภัย ซึ่ งจําเป็ นต้องมีการพัฒนา Mobile Platform ให้สามารถส่ งคําสั่งซื้ อได้รวมถึงการพัฒนา
ระบบการจ่ า ยเงิ นผ่า นคิ วอาร์ โค้ด และควรมี ก ารสร้ า งสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อก้า วทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคเองนั้น สิ่ งสําคัญ
คือ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อยลงให้รายจ่ายเพียงพอกับ รายได้
ที่ได้รับมา เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเสี ยค่าใช้จ่ายที่มากเกินความจําเป็ นหรื อมี หนี้ สินเกิ นตัวได้ใน
อนาคต ทั้งนี้ จากความคิดเห็นของผูเ้ ขียนเห็นว่าสิ่ งสําคัญที่จะพัฒนาสังคมไร้เงินสดในประเทศ
ไทยได้น้ นั คือ การปรับตัวเกี่ยวกับการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) ของคนไทย
โดยรัฐบาล สถาบันการเงิน และภาคเอกชนต้องร่ วมมือกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู ้ถึงสิ ทธิ ประโยชน์ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด
ของประเทศไทย โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line, Facebook, Twitter, YouTube รวมถึงการ
ใช้เว็บไซต์ของ สถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชนได้อย่าง
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มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากที่ สุด รวมทั้ง การสร้ า งความเชื่ อมั่นในการรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบ
การเงินออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทย เกิดการยอมรับระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) ส่ งผลให้
ประเทศไทยสามารถเพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ และให้ ส ถาบัน การเงิ น มี
ความก้าวหน้าเทียมเท่ากับประเทศ ชั้นนําทัว่ โลกได้ในอนาคตต่อไป
จุดเด่ นของสั งคมไร้ เงินสด
- การจัดการเงินง่ายขึ้น เมื่อมีการทําธุ รกรรมต่าง ๆ บนระบบสารสนเทศ ข้อมูล
ต่าง ๆ จะอยูบ่ นระบบ ทําให้ง่ายต่อการทําบัญชี สามารถแสดงรายละเอียดได้ถึง
วัน เวลา และสถานที่ในการทําธุรกรรม สามารถรับรู ้ถึงความผิดปกติของข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ ว
- เป็ นช่องทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค สามารถจัดการธุรกรรมต่าง ๆ ได้หลายรู ปแบบ
ทั้ง บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ แอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ โภคสามารถเลือก
รู ปแบบที่ตนเองต้องการได้
- สะดวกต่อการใช้งาน ที่ไม่ตอ้ งเดิ นทางไปยังสถานที่ในการทําธุ รกรรมต่าง ๆ
สามารถโอนเงิ น เลื อ กซื้ อสิ นค้ า และบริ การ หรื อใช้ จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจําวัน
- ลดความเสี่ ยงทางด้านสุ ขภาพ การจับจ่ายใช้สอยผ่านธนบัตรหรื อเหรี ยญ เสี่ ยง
ต่อการสัมผัส ติดเชื้อโรคที่สะสมจากการเปลี่ยนผ่านมือ ทําให้ลดความเสี่ ยงทาง
สุ ขภาพและการกระจายเชื้อโรคผ่านเงินสดได้เป็ นอย่างดี
- ลดการก่ออาชญากรรม การถือเงินสดติดตัว เสี่ ยงในการถูกจี้ปล้น ลดการจ่าย
เงินสดผิด ทอนเงินผิด เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น
จุดด้ อยของสั งคมไร้ เงินสด
- มีโอกาสใช้จ่ายเกินตัว เนื่ องจากมีการใช้จ่ายที่ ง่าย และสะดวกรวดเร็ ว ทําให้
ไม่สามารถควบคุมใช้จ่ายได้
- เนื่ องจากข้อมูลส่ วนบุคคล และด้านการเงินอยู่บนระบบเครื อข่าย ที่อาจเกิดการ
โจรกรรมข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้ ดังนั้น ทุกเทคโนโลยีตอ้ งมีคุม้ ครองด้าน
ความปลอดภัย เพือ่ มิให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้ามาถึงข้อมูลในระบบ
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- ต้องมี ก ารเชื่ อมต่อเครื อข่า ยตลอดเวลา ถ้า ไม่ส ามารถเชื่ อมต่ อได้ จะทํา ให้
ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น เครื อข่ายไม่ว่าอินเตอร์ เน็ต หรื อเครื อข่ายมือถือจึงมี
ความสําคัญ
รู ปแบบไร้ เงินสด หรื อ e-Payment หรื อ Electronic Payment System ที่มีการพัฒนา
ระบบการชํา ระเงิ นแบบออนไลน์ โดยผ่า นสื่ อหรื อเครื อข่ ายออนไลน์ เช่ น ระบบอิ นเตอร์ เน็ต
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ผ่านกระบวนการตัวกลางที่เรี ยกว่า Payment Gateway ในรู ปแบบ
Website หรื อ แอปพลิเคชัน่ ที่ทาํ ให้สามารถโอนเงิน ชําระเงิน หรื อทําธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ
ซึ่งรู ปแบบไร้เงินสดมีหลายประเภท แสดงรายละเอียด ดังนี้
- บัตรเครดิต บัตรเดบิท มีการผูกบัญชีการเงินเข้ากับบัตรดังกล่าว เพื่อสามารถ
หั ก เงิ น ออกจากบัญ ชี เมื่ อ มี ก ารใช้ ช ํา ระค่ า สิ น ค้า และบริ ก าร ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื่ อง ATM
- Prompt Pay เป็ นโครงการของธนาคารในการผูกบัญชี การเงินเข้ากับหมายเลข
โทรศัพ ท์หรื อเลขที่ บ ัตรประจํา ตัวประชาชน ในการธุ รกรรมการเงิ น ด้า น
โอนเงินและรับเงิน
- QR Code เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีใ นรู ป แบบบาร์ โค้ด 2 มิ ติ ใช้โดยการ
สแกน QR Code สามารถเชื่ อมต่อกับบัญชี ธนาคารของผูป้ ระกอบ เพื่อใช้ใน
การชําระค่าสิ นค้าและบริ การได้โดยตรง
- e-Money หรื อ การเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ
สื่ อกลางในการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่มูลค่าเงินจะถูกบันทึกไว้ในบัตร
พลาสติ ก หรื อเครื อข่ า ยออนไลน์ ข องผูใ้ ห้บ ริ ก าร เช่ น บัตรรถไฟฟ้ า บัตร
โดยสาร หรื อบัตร All member ของ 7-11 เป็ นต้น
- e-Wallet คือ การสร้างบัญชีกระเป๋ าเงินส่วนตัวบนโลกออนไลน์ โดยการโอน
เงินเข้าไปในกระเป๋ าเงิน แล้วจึงสามารถนําไปชําระค่าสิ นค้าและบริ การ ผ่ายวิธี
สแกน QR Code เช่น TrueMoney, Rabbit Line Pay และ Sumsung Pay เป็ นต้น
- อุปกรณ์รับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ หรื อเครื่ องรับชําระเงิน หรื อ Electronic
Data Capture หรื อ EDC เป็ นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อสารผ่านเครื อข่าย
เพื่อรองรับการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิท บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ
QR Code สําหรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
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นโยบายสั งคมไร้ เงินสดของต่ างประเทศ
สังคมไร้เงินสดในต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป กําลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีการทําธุ รกรรมเงินสดเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการ
ชําระเงินทั้งหมด และมีการดําเนิ นการสนับสนุ นให้ระบบไร้เงินสดกระจายไปทัว่ สหภาพยุโรป
และมีวตั ถุประสงค์หลักในการจํากัดเครื่ อง ATM และบังคับให้ทุกคนทําธุ รกรรมด้านการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือหรื อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิท เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น
ประเทศกรี ซ เป็ นประเทศแรกที่ เ ริ่ ม ไม่ ใ ช้เงิ นสด โดยธนาคารกรี ซ ได้ก ํา หนด
มาตรการเพื่อสนับสนุ นหลีกเลี่ยงภาษีจากการทําธุ รกรรมด้านการเงิน มีการจํากัดการใช้เงินสด มี
การปรับปรุ งระบบภาษีในการสนับสนุนให้ระบบไร้เงินสดมีการนิยมใช้มากขึ้น
ประเทศนอร์เวย์ เป็ นประเทศแรกที่วางแผนยกเลิกการใช้เงินสดภายในปี 2030 โดย
ธนาคารในนอร์ เวย์บางแห่ งเสนอให้หยุดการชําระเงินในประเทศด้วยเงินสด ซึ่งเสี่ ยงต่อปั ญหาการ
ฟอกเงินและการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ธนาคารบางแห่งมีการปฏิเสธการ
รับเงินสดในการทําธุรกรรม
ประเทศสวีเดน เป็ นอีกประเทศที่เป็ นต้นแบบของสังคมไร้เงินสด โดยในปี 2015
มีสัดส่ วนการใช้เงินสดภายในประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2 ของการทําธุ รกรรมทั้งหมด และ
คาดว่าในปี 2020 จะเหลือเพียงร้อยละ 0.50 มีการสนับสนุนให้ร้านค้าทุก ๆ ร้านภายในประเทศใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์หรื อเครื่ องรู ดบัตรมารองรับการชําระเงินหรื อจ่ายเงินสําหรับค่าสิ นค้าและ
บริ การ มีการยกเลิกบริ การฝากถอนเงินสดผ่านตู ้ ATM ทําให้ตู้ ATM ในประเทศมีจาํ นวนลดลง
อย่างมาก ซึ่ งปั จจัยที่ ประเทศสวีเดนสามรถพัฒนาสังคมไร้ เงิ นสดได้มาจากการสนับสนุ นของ
รัฐบาล โดยมีปัจจัยด้านกฎหมาย ที่รัฐบาลออกกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้เงินสด เพื่อป้องกัน
การฟองเงินหรื อก่อการร้าย อีกปัจจัยหนึ่ง คือ ด้านเทคโนโลยีของประเทศ มีการพัฒนาช่องทางการ
สื่ อสารในการทําธุ รกรรมด้านการเงินผ่านแอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายให้กบั ประชาชน การยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และอีกปั จจัยหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิดความสําเร็ จ
คือ ด้านสังคม รัฐบาลมีการส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน มีการปรับเปลี่ยนมาเป็ นสังคมไร้เงินสด ให้เกิด
การยอมรับจากประชาชนมากยิง่ ขึ้น
ประเทศจีน เป็ นประเทศแรก ๆ ในแถบเอเชียที่มีการตื่นตัวในเรื่ องสังคมไร้เงิ นสด
รัฐบาลมีการสนับสนุนส่ งเสริ มให้ทุกร้านค้าแสดง QR Code และป้ ายรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
ด้วยบัตร ซึ่ ง Alipay คือหนึ่ งของผูป้ ระกอบการที่พฒั นาแอปพลิเคชัน่ รองรับการทําธุ รกรรมด้าน
การเงินของประชาชนภายในประเทศ มี Amazon Go หรื อร้านค้าที่สามารถเข้าไปซื้ อสิ นค้าได้โดย
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ไม่ตอ้ งใช้เงินสด ใน Amazon Go ไม่มีแคชเชี ยร์ ทุกคนที่เข้ามาหยิบสิ นค้าสามารถเดินออกจาก
ร้านค้าได้เลย เกิดจากการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ระบบจะดําเนินการหักเงินจากบัญชีของลูกค้าที่
เปิ ดบัญชี Amazon ไว้สาํ หรับชําระค่าสิ นค้า
นโยบายสั งคมไร้ เงินสดของประเทศไทย
ประเทศไทย ได้วางแผนและกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) และ
กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) เป็ นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เพื่อนํามาปฏิบตั ิ ตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ภายในหัวข้อ การพัฒนาภาคการเงิน” คือ การ
นําประเทศไทยไปสู่ สังคมไร้เงินสด เร่ งรัด สนับสนุนส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคธุ รกิ จ มี ก ารพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีอย่า งต่ อเนื่ อง ให้ส ามารถดํา เนิ นการ
ธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ การลงทะเบียน การแสดงตัวตน การยืน่ ภาษี รวมถึง การชําระค่าสิ นค้า
และบริ การแบบไร้เงินสด
ทุกหน่ วยงานของภาครั ฐบาลต้องตอบสนองนโยบายดังกล่า วข้างต้น ต้องมี การ
กําหนดแผนงานและแผนดําเนิ นการให้สามารถสนับสนุ นให้แผนของรัฐบาลประสบความสําเร็ จ
เพื่อให้สามารถนําประเทศไปสู่ เศรษฐกิ จให้ท ัดเที ยมนานาประเทศ และสามารถเชื่ อมโยงฐาน
การเงินไปยังประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งในภาคธุรกิจเอง ต้องปรับตัวและพัฒนา
ระบบสารสนเทศและเครื อข่ายให้สามารถอยูร่ อดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของชาติเช่นเดียวกัน
2.2 ความหมายและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นแนวคิดของพฤติกรรมของมนุ ษย์ที่มีการรับรู ้ เรี ยนรู ้ ปฏิเสธหรื อยอมรับ เทคโนโลยี
ต่ า ง ๆ ที่ ตนเองต้องเข้า ไปเกี่ ย วข้อง ทั้ง ในการใช้ชี วิตประจํา ตัว หรื อแม้ก ระทั่ง การทํา งานใน
ปัจจุบนั ซึ่งปัจจุบนั เทคโนโลยีมีการเข้ามาทดแทนการทํางานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ Information Technology : IT แสดงความหมายได้ ดังนี้
คําว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง การพัฒนาหรื อการประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
มาทําให้เกิดประโยชน์
คําว่า “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม มา
จัดเก็บรวมกัน มีการประมวลผล สื บค้น และสื่ อสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Turban et al (2006 : 21) ให้คาํ นิยามไว้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ ที่นาํ มาใช้ภายในองค์การ หรื ออีกนัยหนึ่งคือเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ของระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วย ฮาร์ ดแวร์ ซอปต์แวร์ ฐานข้อมูล เครื อข่ายและโทรคมนาคม
รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สารสนเทศ
Alvin Toffler (1980) ให้คาํ นิ ยามไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
หมายถึง การประยุกต์ความรู ้ ความเข้าใจในระบบการสื่ อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ บนฐานข้อมูล
เดียวกันในการค้นคว้าหาข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล การติดต่อสื่ อสารด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึ ง การนําวิทยาศาสตร์ ที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ ที่
ประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และฐานข้อมูล เป็ นหลัก สามารถสื่ อสารผ่านระบบเครื อข่าย
หรื ออุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ มี ก ารพัฒนารองรั บ ซึ่ ง เกิ ดจากการจัด เก็ บ ข้อมู ล บนระบบ ประมวลผล
ฐานข้อมู ล มี ก ารเรี ย กใช้ง าน และส่ ง ต่ อสื่ อสารระหว่า งกันเพื่ อให้ไ ด้ข ้อมูล ที่ ถูก ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง การนํ า เอาเทคโนโลยี ม าใช้ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กับ
สารสนเทศ ทําให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม
ไปถึงการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ที่จะรวบรวมจักเก็บ ใช้งาน ส่ งต่อ หรื อสื่ อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วยส่ วนสําคัญหลัก 3 ประการ ดังนี้
- ฮาร์ ดแวร์ หรื อ Hardware คื อ อุ ป กรณ์ ต่า ง ๆ ที่ ป ระกอบเป็ นคอมพิ วเตอร์ ที่
จับต้องได้ เช่น เครื่ องแม่ข่าย หรื อเครื่ อง Server คอมพิวเตอร์ คียบ์ อร์ ด เมาส์
เป็ นต้น ไว้ใช้สําหรับเก็บ ซอฟแวร์ หรื อ Software ที่ทาํ หน้าที่ในการรับข้อมูล
นําเข้า ประมวลผลข้อมูลตามคําสั่ง เป็ นหน่ วยความจําในการเก็บข้อมูลหรื อ
คํา สั่ง ที่ ส่ ง มา และแสดงผลตามที่ ก าํ หนดไว้ รวมทั้ง สามารถต่อพ่ วงเข้า กับ
อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- ซอฟแวร์ หรื อ Software คือ โปรแกรมหรื อชุ ดคําสั่ง ที่ จบั ต้องไม่ได้ ทําการ
สั่งให้ ฮาร์ ดแวร์ หรื อ Hardware ทํางานตามที่ได้ต้ งั โปรแกรมหรื อคําสั่งที่สั่งให้
ดําเนิ นการ ในการประมวลผลให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอ้ งการ ทําหน้าที่ควบคุมการ
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ทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คาํ สั่งภาษาเครื่ องในการสั่งให้ประมวลผล
ให้ได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการ
- ฐานข้อมูล หรื อ Database คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีการบันทึกและเก็บรวมรวมไว้
ใน ฮาร์ ดแวร์ หรื อ Hardware หรื อ เครื่ องแม่ข่าย หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
การจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ ข้อมูลมี ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงระหว่างกัน โดยมี
ซอฟแวร์ หรื อ Software หรื อโปรแกรม หรื อชุดคําสั่ง ที่เป็ นตัวกลางให้ผใู ้ ช้หรื อ
โปรแกรมต่าง ๆ ดําเนิ นการประมวลข้อมูล จัดส่ งข้อมูล แปลงข้อมูล ให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของระบบที่สร้างขึ้น
จากทั้ง 3 ส่ วนองค์ประกอบ ทําให้สามารถพัฒนาและประยุกต์ระบบสารสนเทศ ทั้ง
การออกแบบหน้า จอในการเข้า ใช้ง าน ซึ่ ง ต้องเข้า ใช้ง านได้ง่ า ย ไม่ ยุ่ง ยาก ไม่ ซับ ซ้อน การ
ประมวลผลข้อมูลแสดงได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ทําได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึง มีความปลอดภัยใน
การเข้าใช้งาน
การยอมรับ หมายถึง กระบวนการจิตใจของมนุษย์ ในการตอบสนองในทางบวก23ที่ทาํ ให้
มีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจ และการยอมรับเทคโนโลยีในที่สุด
Davis, Bogozzi and Warshaw (1989: 982 – 1003) ได้นาํ เสนอโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) โดยเป็ นทฤษฎีที่ขยายองค์ความรู ้ที่ต่อยอดมาจากทฤษฎี
การกระทําด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ที่อธิ บายพฤติกรรมของบุคคลไว้ว่าการ
ที่บุคคลจะลงมือประกอบพฤติกรรมใดนั้น สามารถอธิ บายได้จากการวัดความเชื่อ (Beliefs) เจตคติ
(Attitudes) และความตั้งใจกระทํา (Intention) ซึ่งผลของความตั้งใจกระทําก่อให้เกิดการกระทํานั้น
ขึ้น ซึ่ง Davis ได้นาํ มาใช้ในการอธิ บายการยอมรับระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาในงานวิทยานิ พนธ์
ระดับปริ ญญาเอก จนได้เป็ นโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ประกอบด้วย 1.ตัวแปรภายนอก 2. การรับรู ้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) 3. การรับรู ้ว่า
ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use) 4. ความตั้งใจที่จะกระทํา (Behavior Intention) 5. เจตคติ
ต่ อ การใช้ (Attitude Toward Using) และ 6. พฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์ จ ริ ง (Actual Use)
สอดคล้องกับนายธีระ กุลสวัสดิ์ (2557) ที่ได้กล่าวอ้างถึง Davis, Bagozzi and Warshaw (1989: 982
- 1003) ที่ ได้นําเสนอโมเดลการยอมรั บเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ดัง
ภาพที่ 2.1
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การรับรู ้ว่ามี
ประโยชน์
ตัวแปร
ภายนอก

เจตคติต่อ
การใช้

การตั้งใจ
กระทํา

พฤติกรรม
การใช้จริ ง

การรับรู ้ง่าย
ต่อการใช้งาน

ภาพที่ 2.1 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
อธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้น ดังนี้
- ตัวแปรภายนอก คือ สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อเทคโนโลยีใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง
ในการใช้ชีวิตประจําวัน หรื อการทํางาน เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ แอปพลิเคชัน่
ใหม่ ๆ เป็ นต้น
- การรั บ รู ้ ว่ า มี ป ระโยชน์ คื อ การเรี ย นรู ้ ว่า เทคโนโลยีห รื อ แอปพลิ เ คชั่น มี
ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ผ่านกระบวนการเรี ย นรู ้ ว่ามี อะไรบ้า ง
ตอบสนองความต้องการได้หรื อไม่ เช่น True Money สามารถชําระค่าสิ นค้าและ
บริ การได้ โดยเราไม่ตอ้ งไปชําระในสถานที่รับชําระได้ เป็ นต้น
- การรั บ รู ้ ง่ า ยต่ อ การใช้ง าน คื อ การที่ ผู ใ้ ช้ง านสามารถเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารใช้ ง าน
เทคโนโลยีใช้งาน ได้ง่าย ขั้นตอนชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน และไม่ตอ้ ง
ใช้ความพยายามในการเรี ยนรู ้
- เจตคติต่อการใช้ หรื อทัศคติต่อการใช้ คือ การสร้างความรู ้สึกจากการเรี ยนรู ้ที่มี
ต่อเทคโนโลยี เมื่อมีการเข้าใช้งาน ซึ่ งส่ งผลถึงความรู ้สึกทั้งในด้านบวก หรื อ
ลบ หรื อไม่รู้สึกอะไรใด ๆ
- การตั้งใจกระทํา คือ หลังจากที่ได้รับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์และได้มีการ
ใช้ ง าน ทํา ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การตั้ง ใจที่ จ ะกระทํา เช่ น รู ้ ว่ า
เทคโนโลยีน้ ันมีประโยชน์ เมื่อใช้แล้วถูกใจ ชอบใจ ตอบโจทย์การใช้งานได้
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ทําให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ จะใช้เทคโนโลยีน้ ันต่อไป หรื อ ถึงรู ้ ว่าเทคโนโลยีน้ ัน
มีประโยชน์ เมื่อใช้แล้วไม่ถูกใจ ไม่ชอบ ไม่ตอบโจทย์การใช้งาน อาจส่ งผลให้
พฤติกรรมเป็ นทางไปตรงกันข้าม คือ ไม่อยากใช้เทคโนโลยีน้ นั อีกแล้ว เป็ นต้น
- พฤติกรรมการใช้จริ ง คือ หลังจากที่ได้รับรู ้วา่ เทคโนโลยีน้ นั มีประโยชน์ ใช้งาน
ได้ง่าย ถูกใจ ตอบโจทย์การใช้งาน สะดวก รวดเร็ ว เมื่อใช้ไปสักระยะแล้ว อาจ
มีการใช้จริ งจัง รวมทั้ง อาจบอกต่อหรื อชักชวนบุคคลใกล้ชิดมาใช้ดว้ ยกัน
ณัฐพร ผ่องแผ้ว (2559) ได้กล่าวไว้ว่า แบบจําลองการยอมรั บเทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model – TAM) เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อการยอมรั บและการตัดสิ นใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งคิดค้นโดย Davis (1989) ที่ได้พฒั นาแนวคิดจากทฤษฎี
การกระทําตามหลักเหตุผล ที่อธิ บายไว้ว่า การกระทําทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการใช้เหตุผลและ
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจว่าจะกระทําหรื อไม่กระทําสิ่ งใด และได้สรุ ปว่าทฤษฎีน้ ีได้อธิบายและ
คาดการณ์การยอมรับเทคโนโลยีมาใช้งานภายใต้สมติฐานว่า การยอมรับเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ของแต่ ล ะบุ ค คลนั้น มาจาก 2 ปั จ จัย คื อ การรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ต่ อ การทํา งาน (Perceived
Usefulness – PU) และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of use – PEU)
การรับรู ้ประโยชน์ต่อการทํางาน (Perceived Usefulness – PU) หมายถึง ระดับการ
รับรู ้และความเชื่อของผูใ้ ช้งาน ที่จะเชื่อว่าการใช้งานหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ นั้นจะช่วยให้การทํางาน
ของผูใ้ ช้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of use – PEU) หมายถึง ระดับการ
รับรู ้และความเชื่ อของผูใ้ ช้งาน ที่จะเชื่อว่าการใช้งานระบบหรื อนวัตกรรมต่าง ๆ นั้นเป็ นเรื่ องง่าย
และไม่ตอ้ งใช้ความพยายามในการศึกษาหรื อเรี ยนรู ้วิธีการใช้งานมากนัก
ซึ่ งเมื่อผูใ้ ช้งานมีการรับรู ้และมีความเชื่อว่าระบบหรื อนวัตกรรมนั้น ๆ ว่ามีความง่าย
ในการใช้งาน จะส่ งผลให้ผใู ้ ช้รู้สึกว่าระบบนั้นมีประโยชน์ต่อการทํางาน และเมื่อผูใ้ ช้มีการรับรู ้ท้ งั
ความง่ า ยในการใช้ง านและประโยชน์ ต่อการทํา งาน ก็ส่ ง ผลให้ผูใ้ ช้เกิ ดทัศ นคติ ต่อการใช้ง าน
(Attitude Toward Using – AT) ซึ่งหมายถึง ผูใ้ ช้รู้สึกว่าระบบนั้นๆ มีประโยชน์และใช้งานง่ายจะทํา
ให้ผใู ้ ช้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานระบบ (Read, Robertson and McQuilken, 2011)
รุ่ งทิ วา เงิ นปั น (2560) ได้กล่าวไว้ว่า แบบจําลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model – TAM) เป็ นทฤษฎีที่คนทัว่ โลกต่างนํามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของคนใน
เรื่ องของการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยเป็ นทฤษฎีที่ต่อเติมมาจาก TRA โดยที่
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TAM ศึกษาถึงความตั้งใจที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมและทําการแสดงออกมาให้เห็น โดยตัวแปรที่
สํา คัญประกอบไปด้วย ตัวแปรภายนอก (External Variables) การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ที่ จะได้รับ
(Perceived Usefulness : PU) การรับรู ้ถึงความง่าย (Perceived Ease of use : PEOU) และทัศนคติที่มี
ต่อการใช้งาน (Attitude toward using) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ของคน
ตัวแปรภายนอก (External Variables) เป็ นสิ่ งที่เข้ามาอิทธิพลต่อการรับรู ้ประโยชน์ที่
ได้รับ และการรับรู ้วา่ เป็ นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน
การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Perceived Usefulness : PU) หมายถึง ระดับความ
เชื่อของบุคคลในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการแสดงออกถึงการทําในการใช้ที่งานที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในองค์การว่า จะแสดงออกมาอย่างไร ซึ่ ง จะเป็ นตัวแทนที่ แสดงออกให้เห็ นถึ ง
ความสามารถในการใช้ที่แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม (Davis, 1989)
การรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ย (Perceived Ease of use : PEOU) หมายถึ ง ระดับ ความเชื่ อ
บุคคลในการใช้ระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุนการทํางาน ซึ่ งมันหมายถึงการใช้งานที่มีความ
ง่ายและทําให้เกิดการยอมรับจากผูใ้ ช้ (Davis, 1989)
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude toward using) จะเกิดจากการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับและการรับรู ้ถึงง่าย ที่จะแสดงออกมาเป็ นการรับรู ้ถึงพฤติกรรมการใช้งาน และจะส่ งผลให้
เกิดการยอมรับการใช้งานจริ ง
อรวรรณ สุ ขยานี (2558) ได้กล่าวไว้วา่ ความสัมพันธ์ของการรับรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึง
ความยากง่ายใน การใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน พบว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์
และการรับรู ้ถึง ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงกบัการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน การ
ที่ผใู ้ ช้งานจะให้ การยอมรับเทคโนโลยีน้ นั เกิดจากเหตุผลเพียงไม่มาก คือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นาํ มา
ประยุกต์ใช้น้ นั ต้องออกแบบมาเพื่อผูใ้ ช้งาน และการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นง่าย หรื อยากแม้ว่า
การใช้งานที่ยาก จะทําให้การยอมรับในด้านของความมีประโยชน์ลดน้อยลงได้ แต่เทคโนโลยีที่ใช้
งานง่ายก็ไม่ สามารถทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้จึงทา ให้เห็นได้ว่าการรับรู ้ถึง
ประโยชน์มี ความสําคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรั บการออกแบบระบบ และมี อิทธิ พลอย่างมากต่อการยอมรั บเทคโนโลยีของ
ผูใ้ ช้งาน และเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามในการออกแบบระบบให้ประสบความสําเร็ จ
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สิ ง หะ ฉวีสุ ข, สุ นันทา วงศ์จตุรภัท ร (2555) ได้อธิ บายไว้ว่า ทฤษฏี ก ารยอมรั บการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ใช้ใ นการอธิ บ ายวิธี ก ารและเหตุผ ลของการยอมรั บ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ของแต่ละบุคคลหรื อแต่ละองค์การในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์
ที่ใช้เป็ นทางเลือกสําหรับอธิบายความตั้งใจและพยากรณ์พฤติกรรมของมนุษย์ในการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ศศิจนั ทร์ ปั ญจทวี (2562) กล่าวว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูว้ ิจยั ศึกษาถึงทฤษฎีที่คาดว่าจะ
เกี่ ยวข้องกับบริ บทของสถาบนักการพลศึ กษา วิทยาเขตเชี ยงใหม่น้ ัน สรุ ปเป็ นแนวคิด เกี่ ยวกับ
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ จะนํามาใช้ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สํา คัญได้
ดังนี้ ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรื อ TRA) นําเสนอ
โดย Ajzen and Fishbein (1980) เป็ นหนึ่งทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ถูกนํามาใช้
เป็ นพื้นฐานสําหรั บการศึ กษาพฤติ กรรมมนุ ษย์มากที่ สุด ตามทฤษฎี ได้อธิ บาย 13 ความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ เป็ นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่ อ และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็ นสิ่ งสมควรกระทํา เนื่ องจาก
บุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระทําเสมอ จากหลักการ TRA แม้วา่ การแสดงพฤติกรรมของแต่
ละบุคคล เกิดจากการตัดสิ นใจของบุคคล แต่ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรมโดยตรง คือ
ความตั้งใจแสดงพฤติ ก รรม (Behavioral Intention) ซึ่ งความตั้งใจแสดงพฤติก รรม จะได้รับ แรง
ขับเคลื่อนจากปั จจัย 2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the Behavior )
และบรรทัดฐานของบุคคลที่ อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective Norm) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TRA ข้างต้น ตามภาพที่ 2.2
ทัศนคติ
เจตนาเชิง
พฤติกรรม

พฤติกรรม

บรรทัดฐานของบุคคล

ภาพที่ 2.2 แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี TRA
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มัสลิน ใจคุณ (2561) กล่าวว่า การวิจยั เรื่ อง ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีและปั จจัย
ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี QR Code ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจยั
พบว่า ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อการใช้เทคโนโลยี เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) มี ผลต่ อเจตนาที่ จ ะใช้
เทคโนโลยี เฟซบุ๊ ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) นอกจากนี้ ย งั สอดคล้องกับ ทฤษฎี แบบจํา ลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของทัศนคติ
ที่มีอิทธิ พลต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดการตั้งใจและพฤติกรรมที่จะใช้ระบบสารสนเทศ
การรับรู ้ถึง 86 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและการรับรู ้การใช้งานง่ายของเทคโนโลยีโดย
ไม่ตอ้ งใช้ความ พยายามซึ่งเป็ นความเชื่อที่จะนําไปสู่ การใช้ระบบ (Davis, 1989)
ดังนั้น การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ งคนใดได้มีการรับรู ้
เรี ย นรู ้ คุ ณ ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารทดลองใช้เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของ
เทคโนโลยีน้ นั สามารถสนองความต้องการได้หรื อไม่ เพียงพอต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด
จนนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้อย่างจริ งจัง ส่ งผลให้ความรู ้สึกในด้านบวก มีการใช้
เทคโนโลยีน้ นั ๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถชักชวนให้ผอู ้ ่ืนใช้ตาม
2.3 ความหมายและทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป็ นแนวคิดของพฤติ กรรมมนุ ษย์ในการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีหรื อระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาขึ้นใหม่ หรื อประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
หรื อเพิ่มเติมจากเดิมที่อยู่ ให้มีทางเลือก หรื อสามารถดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม สมประโยชน์
ความหมายของนวัตกรรม หรื อ Innovation คือ ความคิด การปฏิบตั ิ การปรับปรุ ง การ
พัฒนาสิ่ งที่มีอยู่เดิมหรื อมีอยู่แล้วให้ทนั สมัยและใช้งานได้ดีย่ิงขึ้น หรื อการประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่
ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อนํานวัตกรรมการใช้หรื อทดแทนหรื อช่วยเหลือให้การทํางานมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลมากกว่าเดิม หรื อดีกว่าเดิม
Rogers And Shoemaker (1978) กล่าวว่า การที่บุคคลจะยอมรั บแนวคิดการพัฒนาได้น้ ัน
จะต้องมีปัจจัยเกี่ยวข้องมากมาย ขึ้นอยู่กบั พื้นฐานตัวบุคคล ระบบโครงสร้างสังคม ระบบสื่ อสาร
ของนวัตกรรม และระยะเวลาการดําเนิ นการ สอดคล้องกับอรวรรณ สุ ขยานี (2558) ได้กล่าวว่า
กระบวนการยอมรับได้กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการยอมรับและนําไป
ปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน
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1. การรับรู ้ เป็ นขั้นตอนแรกที่นาํ ไปสู่กระบวนการความคิดที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธ
สิ่ งที่ได้รับรู ้เข้ามา ไม่วา่ จะเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจําวัน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็ นทั้งข้อมูล รู ปลักษณ์ การใช้งาน การแสดงผล
2. ความสนใจ เป็ นขั้นตอนที่ สอง ที่ เริ่ มสนใจในรายละเอี ยดเพิ่มขึ้น มี การหา
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจสิ่ ง นั้น ๆ มากยิ่ ง ขึ้ น แต่
ยังขึ้นกับแต่ละบุคคล อันประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อม หรื อสังคมที่เข้าไป
เกี่ยวข้อง หรื อจากประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น
3. การประเมินค่า เป็ นขั้นที่สามที่มากกว่าขั้นที่สอง เริ่ มมีความคิดไตร่ ตรองถึ ง
ประโยชน์ มี ก ารเปรี ย บเที ย บข้อ ดี ข ้อเสี ย หรื อผลของการใช้ง าน ก่ อนที่ จ ะ
นําไปสู่ การทดลองใช้ เพื่อรับรู ้ว่ามีประโยชน์ต่อตนเองหรื อไม่ ทําให้เกิดความ
พึงพอใจอย่างไร มีผลดี ผลเสี ย อย่างไร เป็ นการสร้างความรู ้สึกกับสิ่ งนั้น ๆ
4. การทดลอง เป็ นขั้นที่สี่ ที่มีการทดลองใช้ดว้ ยตนเองหรื อให้ผอู ้ ื่นร่ วมทดลองใช้
หรื อทดสอบ อาจเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็ นอย่างไร มี
ประโยชน์ต่อตนเองเพียงใด ซึ่งมีความสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจที่จะยอมรับ
หรื อปฏิเสธสิ่ งนั้น ๆ
5. การยอมรั บ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ที่ บุ ค คลนั้น ๆ รั บ วิ ท ยาการหรื อนวัตกรรม
ใหม่ ๆ นั้น นําไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของตนเองอย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้
ทดลองและทราบถึงประโยชน์ ข้อดี ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมนั้น ๆ ซึ่ ง
ส่ ง ผลให้เกิ ดความจงรั กภัก ดี ต่อสิ่ ง นั้น ๆ รวมถึ ง ชัก ชวนหรื อบอกต่ อให้ผูอ้ ื่ น
ยอมรับต่อสิ่ งนั้น ๆ
Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003) ได้นาํ เสนอ ทฤษฎีการยอมรับการใช้นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีเป็ นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของเทคโนโลยี ที่ผบู ้ ริ โภคเกิดการยอมรับและนําไปใช้จริ ง
ในชีวิตประจําวัน โดย หลักการของทฤษฎี การยอมรับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี คือ ศึกษา
พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับผลมาจากความตั้งใจที่จะใช้งาน โดยปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจที่จะใช้งานประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก คือ ความคาดหวังด้านประสิ ทธิ ภาพ
จากการใช้งาน (Performance Expectancy) ความคาดหวังในการพยายามใช้งาน (Effort Expectancy)
อิทธิพลของสังคม (Social Influence) สิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions)
ปัจจัยหลัก 4 ประการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรภายนอก (External Variables)
ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลนั้น ๆ เป็ นตัวกําหนดการรับรู ้ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
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พรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้อธิ บายไว้ว่า การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริ การธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PROMPTPAY) ของรัฐบาลไทย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 1. การ
รั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ จากเทคโนโลยี พบว่า การใช้บ ริ ก ารพร้ อมเพย์จะทํา ให้เข้า ใจในการ
ให้บริ การและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางาน 2. การรับรู ้ความง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี พบว่าการ
เรี ยนรู ้ที่จะควบคุมการทํางานของระบบสามารถทําได้อย่างง่ายดาย การใช้งานง่าย 3. แรงจูงใจด้าน
อารมณ์ พบว่าการเพลิดเพลินในการใช้งานต่าง ๆ ได้ง่าย การตั้งใจใช้ และสร้างความสนุกสนานมี
ปัจจัยส่ งผล 4. คุณค่าด้านราคา เนื่องจากไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม การให้บริ การที่คมุ ้ ค่า
วัชรพล คงเจริ ญ (2557) กล่าวว่า การศึ กษาปั จจัยการยอมรับนวัตกรรมที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ มี ปัจจัยในด้านการใช้ประโยชน์
เชิงเปรี ยบเทียบที่บง่ บอกว่าระบบนั้นมีประสิ ทธิภาพและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผูบ้ ริ โภค
ได้อ ย่ า งไร ด้า นความซั บ ซ้ อ นที่ ส ามารถใช้ง านได้อ ย่ า งลงตัว กับ การใช้ชี วิ ต ประจํา วัน ของ
ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการสังเกตได้ โดยดูว่าสามารถใช้งานได้แม้อยู่ต่างประเทศ สามารถเห็นการ
เคลื่อนไหวของการทําธุ รกรรมได้ทนั ที ด้านความเข้ากันได้ การใช้งานที่ไม่ยงุ่ ยาก การใช้งานทาง
เทคนิคน้อยที่สุด เป็ นต้น
2.4 ความหมายและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ราช ศิริวฒั น์ (2560) ได้กล่าวในเรื่ อง กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่ามีข้ นั ตอนที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. การรับรู ้ถึงความจําเป็ นหรื อต้องการในสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นแรงกระตุน้ ที่เกิดขึ้น
ภายในของผูบ้ ริ โภคเองว่า ตนเองมี ค วามรู ้ ว่าตนเองมีความต้องการ หรื อความ
จําเป็ นที่จะต้องการบริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ ง ทั้งนี้ อาจมีสิ่งกระตุน้ จากปั จจัยภายนอกส่ ง ผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการหรื อความจําเป็ นด้วยเช่นกัน
2. การค้นหาข้อมูล ซึ่ งภายหลังที่ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการ หรื อความจําเป็ นใน
สิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทําการค้นหาข้อมูลเพื่ อประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การ โดยหาข้อมูลด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสื อ การ
สอบถาม หรื อการขอคําแนะนําจากผูอ้ ื่น จากในอินเตอร์ เน็ต หรื อในเว๊บบล๊อก
ต่าง ๆ เป็ นต้น
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3. การประเมิ นทางเลื อก หลัง จากผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมู ล แล้ว ผูบ้ ริ โภคจะทํา การ
ประเมินทางเลือกเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยระหว่างสิ่ งสองสิ่ ง หรื อหลายสิ่ ง เพื่อทํา
การประเมินทางเลือก ได้แก่ ชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้าและบริ การ ความนิ ยมของ
สิ นค้าหรื อบริ การ ความสะดวกรวดเร็ วและใช้งานได้ง่ายของสิ นค้าหรื อบริ การ
เป็ นต้น
4. การตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อใช้สินค้าและบริ การ เป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจ
ซื้ อหรื อใช้บริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยจะวางแผนซื้ อ
สิ นค้าและบริ การเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร
5. การซื้ อ หรื อ ใช้ บ ริ ก าร เป็ นขั้น ตอนที่ บ อกว่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้ น ๆ ได้ถู ก
ผูบ้ ริ โภคนําบริ โภค ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็ ว
6. การติ ด ตามผลการขายหรื อการบริ การ โดยเป็ นการสร้ า งกิ จ กรรมหรื อ
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า เพือ่ ให้ลูกค้ามีความรู ้สึกที่ดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การและ
ตราสิ นค้า ส่ งผลให้มีการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่องหรื อซื้อซํ้าต่อ ๆ ไป
2.5 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั ด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทําการศึกษาบทความ เอกสาร
และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20 ผลงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อรรณพ ดวงมณี , ต่อตระกูล อุบลวัตร (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และ
ทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า เนื่ องด้วย
ประเทศไทยในปั จจุบนั เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามีบทบาทสําคัญในการใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทลั มากขึ้น
ทั้งในด้านการสื่ อสาร การอุปโภคและการบริ โภคอันเป็ นปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชี วิต มี การ
ขยายตัวด้านเทคโนโลยีเกือบทัว่ ทั้งประเทศ มีการสร้างและพัฒนาเครื อข่ายให้เข้าถึงประชาชนให้
ครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งหลายองค์กร ทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาล มีการใช้ส่ื อสังคม
ออนไลน์สนับสนุ นการดําเนิ นงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแข่งขันที่ ให้
ความสะดวก ความรวดเร็ ว สามารถลดขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยประเทศไทย
รัฐบาลได้มีกาํ หนดยุทธศาสตร์ ในการดําเนิ นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หนึ่ งในนโยบาย คือ การนํา
ประเทศไปสู่ สังคมไร้ เงิ นสด หรื อ Cashless Society ดังนั้น ทําให้ทุกภาคส่ วนมีการปรับตัวและ
พัฒนาเทคโนโลยีใ นการทํา ธุ รกรรมต่ า ง ๆ เช่ น ระบบจ่ า ยเงิ นผ่า นระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ
e-Payment ระบบบริ การอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ e-Service เงินอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ e-Money เป็ นต้น
มาดําเนินการพัฒนาเพื่อให้รองรับนโยบายดังกล่าว
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ชลิ ต พัน ธ์ บุ ญ มี สุ ว รรณ (2561) ได้ศึ ก ษาในเรื่ อ ง สั ง คมไร้ เ งิ น สด ผลการวิ จัย พบว่า
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการคลัง เป็ นผูต้ อบสนองนโยบายของรัฐบาล ผลักดัน
ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ เ ที ย บเท่ า นานาประเทศ
ดําเนิ นการกําหนดมาตรฐานด้านธุ รกรรมด้านการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดให้สถานบัน
การเงินใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นการ รวมทั้ง มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิ กส์มา
รองรับการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ เช่น มีการนําเครื่ องรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ หรื อ เครื่ อง
Electronic Data Capture หรื อ EDC มาใช้ ในการรองรับการรับชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านการ
สื่ อสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัตรเดบิท ผ่านบัตรเครดิต
ศิ ริวฒ
ั น์ เปลี่ ย นบางยาง, บัณฑิ ต พิริย าสัย สันติ , ณัช พล นิ ล นพคุ ณ, นาพล ม่วงอวยพร
(2563) ศึ กษาในเรื่ อง ความพร้ อมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมเพื่ อเข้าสู่ สังคมไร้ เงิ นสด
ผลการวิจยั พบว่า การใช้บาร์ โค้ด 2 มิติ หรื อ QR Code นํามาพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ร่วมกับ
การดํา เนิ น การด้ า นธุ ร กรรมการเงิ น ดั ง กล่ า ว ซึ่ งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลทั้ง ภายในและภายนอก
มีผลกระทบต่อการใช้เทคโนโลยีในรู ปแบบใหม่ต่าง ๆ รวมถึง การใช้งานระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่ ต้องง่ า ยต่ อการใช้ง าน เข้า ใจได้ง่ า ย ขั้นตอน ทํา งานไม่ ซับ ซ้อน ส่ ง ผลต่ อการนิ ย มใช้หรื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ชญาภรณ์ คุม้ ถิ่นแก้ว, จรัญญา ปานเจริ ญ (2559) ได้ศึกษาในเรื่ อง คุณลักษณะส่ วนบุคคล
และการยอมรั บ เทคโนโยโลยี ที่ มี ต่ อ การชํ า ระเงิ น ผ่ า นระบบ QR Code ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคตามเป้ าหมายของการวิจยั ส่ วนใหญ่เห็นด้วยว่าการ
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ QR Code ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันสะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ใน
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การ และโดยส่ วนใหญ่ปัจจัยส่ วนบุคคลเฉพาะเพศหญิงที่มีพฤติกรรมในการ
นิ ย มใช้รู ป แบบโค้ด 2 มิ ติ หรื อ QR Code มาก เพื่ อ ใช้ใ นการชํา ระค่ า ใช้จ่ า ยในครั ว เรื อ นของ
ครอบครัว เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ฐิ ตินี จิ ตรั ตนมงคล (2560) ได้ศึกษาในเรื่ อง อิทธิ พลของความคาดหวัง ต่อคุณภาพการ
ให้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ คุณประโยชน์ และความง่ายในการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีในการชําระเงินผ่าน QR Code ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ซึ่ งผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ โภคต่างมี ความต้องการให้เทคโนโลยี QR Code ในการตอบสนองความ
ต้องการให้ม ากที่ สุ ด ดัง นั้น ความรวดเร็ วในการใช้ง าน การลดภาระในการเตรี ย มเงิ นสดให้
เพียงพอต่อการใช้จ่าย จึงเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี QR Code ในการชําระเงิน
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นนทกร เทิ ดทูลทวีเดช (2559) ได้ศึกษาในเรื่ อง Cashless Society: เตรี ยมพร้ อมเข้า สู่
สั ง คมไร้ เงิ นสดอย่า งเต็ม รู ป แบบ ผลการวิ จัย พบว่า การใช้ e-Payment ที่ ภาครั ฐบาลพยายาม
ผลักดันให้เกิด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเศรษฐกิ จ ลดต้นทุนในการทําธุ รกรรมด้านเงินสดที่มี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แฝงอยู่ รวมถึง จัดให้มีการจัดเก็บภาษีดว้ ยระบบออนไลน์ ทําให้การจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพากรมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
ณัฐพงศ์ กริ ยาผล (2559) ได้ศึกษาในเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ ผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ใช้บ ริ ก ารเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องพนัก งานในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่า การใช้เ งิ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-Money ที่ เ ป็ นเทคโนโลยี ใ นรู ปแบบมู ล ค่ า เงิ น บัน ทึ ก ในอุ ป กรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ชิ ฟ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ติ ด ไว้บ นบัต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อเครื อข่ า ยบน
โทรศัพท์มือถือ หรื อเงินที่อยู่บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การใช้งานด้วยการเติมเงินเข้าบัญชีที่
ผูกกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเครื อข่ายต่าง ๆ ข้างต้น เป็ นหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีในการก้าว
เข้า สู่ สั ง คมไร้ เงิ นสด โดยมี ปั จจัย หนึ่ ง ที่ น่า สนใจ คื อ การลอกเลี ย นแบบของพฤติ ก รรมของ
ประชากรคนไทย ที่มกั ลอกเลี ยนแบบพฤติ กรรมของคนรอบข้าง คนใกล้ตวั หรื อการมี สิ่งเร้ า
มากระตุน้ หรื อกระแสสังคม หรื อจากการบอกต่อ ๆ กัน ที่จะนําไปสู่การใช้ e-Money เพิ่มมากขึ้น
แต่ท้งั นี้ท้ งั นั้น ต้องเป็ นไปในเชิงบวกเท่านั้น
ธิ ติรัตน์ ศุพิพฒั สกุล (2560) ได้ศึกษาในเรื่ อง อิทธิผลของคุณภาพการใช้บริ การ ความง่าย
ในการใ ช้งาน และความปลอดภัยต่อการใช้งานความพึงพอใจของลูกค้า การบอกต่อ และความ
ตั้ง ใจใช้บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ องของผูท้ ี่ ใ ช้ง าน ระบบเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Money) ในการชํา ระ
ค่าสิ นค้า และบริ การผ่านสมาร์ ทโฟน ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพในการให้บริ การ การใช้งานง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และการใช้ง านที่ ป ลอดภัย ผ่า นบริ ก ารของสมาร์ ท โฟน เป็ นปั จจัย ที่ ท ํา ให้
เงินอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ e-Money มีแนวโน้มในการใช้งานมากขึ้น
ภูณุกณ
ั ฑณ์ กฤชบันลือรัตน์, ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2560) ได้ศึกษาในเรื่ อง ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแอปพลิเคชันกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet) ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการบวิจยั พบว่า การใช้กระเป๋ าอิเล็กทรอนิ กส์ กระเป๋ าเงินออนไลน์
หรื อกระเป๋ าเงิ นดิ จิทลั หรื อรู ้ จกั ในภาษาดิ จิทลั ว่า e-Wallet ที่ พฒ
ั นามาจากระบบ e-Payment
พัฒนาในรู ปแบบแอพพลิเคชัน่ ในการรองรับการธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งมีการพัฒนา รู ปแบบอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการใช้งานที่มุ่งเน้นในเรื่ องความปลอดภัย โดยผูใ้ ช้บริ การหรื อ
ผูบ้ ริ โภคสามารถควบคุมบัญชี ดา้ นการเงิ นได้ดว้ ยตนเอง ทั้งการเติมเงิ น จ่ายเงิน ไม่ตอ้ งพกพา
เงินสด และช่ วยประหยัดเวลาในการเลื อกซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ ใช้จ่ายตามร้ านค้า และบริ ก ารที่
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มีบริ การในการรองรับการชําระค่าสิ นค้าและบริ การดังกล่าว โดยเหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้มีการนิ ยมใช้
กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) มาก คือ ความสะดวกสบาย นัน่ เอง
ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2559) ได้ศึกษาในเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ใช้ ง านกระเป๋ าเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Wallet) ในการซื้ อสิ นค้ า ของผู ้ บ ริ โภคในจั ง หวัด
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการ หรื อผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าและบริ การต่าง
ต้องพัฒนารู ป แบบแอพพลิ เคชั่นที่ สามารถป้ องกันความปลอดภัยข้อมูลให้กับผูบ้ ริ โภค ทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อมัน่ ในการใช้แอพพลิ เคชั่นของผูป้ ระกอบการ หรื อผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ าํ หน่ าย
สิ นค้าและบริ การ ทําให้เกิดความจงรักภักดี หรื อการใช้ต่อเนื่องของแอพพลิเคชัน่ นั้น ๆ
ไทยกําลังเข้าสู่ ยคุ แห่ งสังคมไร้เงินสดจริ งหรื อ (2560) ได้กล่าวในเรื่ อง การทําธุรกรรมการ
ชําระเงิ นผ่านเครื อข่ายของระบบโทรศัพท์มือถื อ หรื อ Mobile Payments โดยบริ ษทั วิจยั ทางการ
ตลาดบนมือถือ หรื อ Marketbuzzz ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ผลการวิจยั พบว่า การใช้งานง่ายทั้งรู ปแบบ
บนหน้าจอโทรศัพท์มือถื อ การมี จุดบริ การที่ครอบคลุมการใช้งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้เกิ ด
ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้การทําธุ รกรรมด้านการเงินเกิ ดได้ทุก ๆ ที่ และสามารถ
ทําการได้ตลอดเวลา เป็ นจุดหนึ่ งให้การชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์มี
แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (2562) ตามรายงานระบบการชํา ระเงิ น ปี พ.ศ.2562 การ
ดําเนิ นการทั้งของธนาคารเอง หรื อสถาบันการเงินใด ๆ ที่พฒั นาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
ดํา เนิ น การธุ ร กรรมด้า นการเงิ น สามารถดํา เนิ น การธุ ร กิ จ เป็ นไปด้ว ยความปลอดภัย ทั้ง ตัว
ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ และสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมบนระบบได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดา้ นการเงิน จึงต้องมีการคุม้ ครองในการใช้งาน โดยมีการระบุ
ตัวตนอย่างชัดเจนในการทําธุ รกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลส่ วนบุคคล ที่สามารถระบุ
ตัวตนในการธุ รกรรมด้า นการเงิ นผ่านเทคโนโลยีที่ มีการพัฒนา และเพื่อให้สามารถเข้า ระบบ
ฐานข้อมูลของธนาคารหรื อสถานบันการเงินที่ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ ในการรองรับการทํา
ธุ รกรรมด้านการเงินตามกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันความเสี่ ยงและผลกระทบต่าง ๆ
ที่ จะเกิ ดขึ้น เช่ น การล้วงข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อ ข้อมูลในด้านการเงิน เป็ นต้น โดยในปี 2562
ธนาคารแห่ งประเทศได้ดาํ เนิ นนโยบายสําคัญตามแผนกลยุทธ์ มีการสนับสนุนการใช้มาตรฐาน
ISO 20022 เป็ นมาตรฐานกลางในการรับส่ งข้อมูลในการทําธุ รกรรมด้านธุ รกิจและเชื่ อมโยงการ
ชํา ระเงิ น เพื่ อสนับ สนุ นระบบการเงิ นดิ จิท ัล โดยกํา หนดแผนพัฒนา 5 ด้า น ในการส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ นผลัก ดันกลยุท ธ์ใ ห้เป็ นไปตามแผน คื อ 1. ยกระดับ โครงสร้ า งพื้นฐานการชํา ระเงิ น

34

2. การพัฒ นาการชํา ระเงิ น ด้ว ยนวัต กรรมสมัย ใหม่ 3. การนํา ข้อ มู ล มาใช้ใ นการวิ เ คราะห์
ทุ ก ภาคส่ ว น 4. การขยายตัว การชํา ระเงิ น ไปสู่ ป ระชาชนอย่ า งทั่ว ถึ ง 5. การกํา กับ ดู แ ลให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง ความปลอดภัย ของข้อมู ล เพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อมั่นและ
ยอมรับการดําเนินธุรกรรมดังกล่าว
สิ ริพ รรณ แซ่ ติ่ม (2562) ได้ศึ ก ษาในเรื่ อง การยอมรั บ การชํา ระเงิ นทางธนาคารผ่า น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในประเทศไทย : การศึ ก ษาเชิ ง ประจัก ษ์ ผลการวิ จัย พบว่ า สั ง คมปั จ จุ บ ัน
เทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถื อได้กลายเป็ นปั จจัยพื้นฐานส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจําวันของผูค้ น
ทําให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดสามารถเข้าสื่ อสังคมออนไลน์ได้ภายในคลิ๊กเดียว ดังนั้น ในยุค
สังคมไร้เงินสด ทั้งภาครัฐบาลเองและภาคธุ รกิจเอกชน จึงมีการแข่งขันโดยการพัฒนารู ปแบบใน
การทําธุ รกรรมด้วยแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ผ่านสัญญาณอินเตอร์ เน็ตของค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคและครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด โดยเฉพาะการทําธุ รกรรม
ด้านการเงินในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การถอนเงิน โอนเงิน การชําระสิ นค้าและบริ การ
อุบลวรรณ ขุนทอง, นรี รัตน์ อนันต์ชยั รัชตะ, บุญธรรม ราชรักษ์ (2563) ได้ศึกษาในเรื่ อง
ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน กรณี ศึกษาระบบการชําระเงินผ่านสมาร์ ทโฟน
ด้วยเทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ชํ า ระเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ คื อ Near Field Communication หรื อ รู ้ จัก ในชื่ อ NFC ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีใ นการสื่ อสารใน การรั บ ส่ ง ข้อมู ล ระยะสั้น ในการแลกเปลี่ ย นข้อมู ล โดยการนํา
โทรศัพท์มือถื อที่มีเทคโนโลยีดงั กล่าวไปแตะกับเครื่ องอ่าน NFC ดังนั้น เทคโนโลยีที่พฒั นานี้
สนับสนุนให้เกิดความง่ายต่อการใช้ชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
นงนุ ช หอมบุญ, นภัทร พงษ์ประนิ ธิ, พรพนา ศรี สถานนท์ (2563) ได้ศึกษาในเรื่ อง การ
ยอมรับแ ละทัศนคติในการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า พฤติ กรรมในการใช้โทรศัพ ท์มื อถื อในการทําธุ รกรรมต่า ง ๆ มีปัจจัยในด้าน อายุ เพศ
การศึกษา อาชีพ และทัศนคติของแต่ละบุคคลมีส่วนในการตัดสิ นใจต่อการใช้เทคโนโลยีออนไลน์
ในสังคมไร้เงินสดที่แตกต่างกัน แต่มีเหตุผลหนึ่ งที่ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยอมรับ คือ ความสะดวก
รวดเร็ ว รวมถึง ลดค่าใช้จ่ายในด้านเวลาและการเดินทางไปยังสถานที่ที่จะทําธุรกรรม
ธัญรดา ธนสารโสภณ, พีรภาว์ ทวีสุข (2562) ได้ศึกษาในเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อความตั้ง ใจในการชํา ระเงิ นผ่า นสมาร์ ท โฟนของ Generation X ในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในช่วงวัยทํางานมีพฤติกรรมการใช้ระบบออนไลน์ หรื อ
ผ่านสมาร์ทโฟนในการสั่งซื้อและใช้จ่ายมากที่สุด
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วิวฒั ณ์ ขันธเขตต์, สิ งหะ ฉวีสุข (2562) ได้ศึกษาในเรื่ อง การยอมรับระบบการชําระเงิน
อิ เล็กทรอนิ กส์ ของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตภาคกลาง ประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มคน
ดังกล่าวมีความกล้าในการตัดสิ นใจ และการยอมรับความเสี่ ยงในการทําธุรกรรมด้านการเงินใน
เทคโนโลยีออนไลน์ ทําให้การใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวมีการใช้อย่างต่อเนื่อง
สมฤดี ทองรักษ์ (2561) ได้ศึกษาในเรื่ อง คุณภาพระบบ การรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน การ
รับรู ้ความปลอดภัย และความไว้วางใจ ส่ งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ของผูใ้ ช้บริ การวัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า เหตุผลในการสนับสนุนในการ
ใช้โทรศัพท์มือถือในการชําระค่าสิ นค้าและบริ การเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกเหนื อจากความ
สะดวกสบาย ใช้งานง่าย คือ ความปลอดภัยในการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ และได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
นั น ท์ ธิ ด า ทองดี (2561) ได้ศึ ก ษาในเรื่ อ ง อิ ท ธิ ผ ลภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร การยอมรั บ
เทคโนโลยี และการรับรู ้ความเสี่ ยงที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์
ของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่ า การตัดสิ นใจเลื อกใช้ก ระเป๋ าเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ ทรู มนั นี่ วอลเล็ท ของผูใ้ ช้บริ การดังกล่าว มีปัจจัยที่นอกเหนื อจากสนับสนุ นให้มี
การยอมรับและใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น คือ ตัวขององค์กร ภาพลักษณ์องค์กร หรื อแบรนด์ หรื อยีห่ ้อ
หรื อ ค่ า ยมื อถื อต่ า ง ๆ อี ก ทั้ง กระเป๋ าเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ทรู ม ันนี่ วอลเล็ท มี ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัยในการป้องกันข้อมูล เพื่อให้ผใู ้ ช้งานเกิดความเชื่อมัน่ ในการตัดสิ นใจใช้บริ การดังกล่าว
ผานิ ตตา ไสยรส (2561) ได้ศึกษาในเรื่ อง กระเป๋ าเงิ นดิ จิทลั อาลี เพย์ : พัฒนาการของ
เทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่ สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน ผลการวิจยั พบว่า
ประเทศที่ใกล้กบั ประเทศไทย หรื อในภูมิภาคอาเซี ยน คือ ประเทศจีน เป็ นประเทศที่เป็ นสังคม
นิ ยม ปกครองด้วยระบอบคอมมิ วนิ สต์ มีประชากรเป็ นจํานวนมาก และรั ฐบาลเข้มงวดในการ
ปกครอง ควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ในประเทศทุกประเภท แต่ด้วยกระแสโลกวิวฒั น์ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตัวในการใช้ สื่ อออนไลน์เป็ นอย่างมาก ทําให้ประเทศจีนเองมีการพัฒนาปรับตัวและ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารภายในประเทศเป็ นอย่างมาก ประกอบกับประเทศจีนเอง
มีนโนบายในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง มีการนําข้อมูลต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศมาประยุกต์
และสร้างนวัตกรรมไปสู่ สงั คมชนบทอย่างทัว่ ถึง ทําให้มีการพัฒนาสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
เพื่ อ ตอบสนองการใช้ชี วิ ต ของประชาชนที่ ก ระจายอยู่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นประเทศ ซึ่ ง ในการพัฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นเป็ นไปในรู ปแบบชาตินิยมสัญชาติจีนอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศจีน จึง
เป็ นที่มาของ “อาลีเพย์” ที่ทาํ หน้าที่ธนาคารออนไลน์ เพื่อใช้ในการทําธุ รกรรมด้านการเงินต่าง ๆ
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ทั้งบนเวปไซต์และแอปพลิเคชัน่ รองรับการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ที่มีการขยายตัวเติบโตในระบบ
เศรษฐกิจ ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศของจีน ทําให้ “อาลีเพย์” มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
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ตารางที่ 2.1 งานวิจยั ฉบับนี้ทาํ การศึกษาและสังเคราะห์ขอ้ มูลจากงานวิจยั ในอดีต จํานวน 20 ชิ้น สามารถสรุ ปประเด็นที่สาํ คัญ ตามตารางข้างล่างนี้
ลําดับ
1

อ้างอิง
อรรณพ ดวงมณี , ต่อ
ตระกูล อุบลวัตร
(2561)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีตอ่ การเข้าสู่สังคมไร้
เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร

2

ชลิตพันธ์ บุญมี
สุ วรรณ (2561)

3

ผานิตตา ไสยรส
(2561)

4

สิ ริพรรณ แซ่ต่มิ
(2562)

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของสังคมไร้เงินสดและ
รู ปแบบการชําระเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม
เพื่อศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีการเงิน
ออนไลน์และการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมไร้
เงินสดในประเทศจีน
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ชําระเงินผ่านธนาคารทางโทรศัพท์มอื ถือของ
ผูใ้ ช้งานในประเทศไทย

5

ศิริวฒั น์ เปลี่ยนบาง
ยาง (2563)

6

วิวฒั ณ์ ขันธเขตต์,
ฉวี สุ ขสิ งหะ (2562)

7

นงนุช หอมบุญ,
นภัทร พงษ์ประนิธิ,
พรพนา ศรี สถานนท์
(2563)

เพื่อศึกษาความพร้อม เปรี ยบเทียบความพร้อม
และปัจจัยทีส่ ่งผลให้ประชาชนในจังหวัด
นครปฐมเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด
เพื่อศึกษาการยอมรับระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของกลุม่ คนวัยทํางานในเขตภาค
กลาง ประเทศไทย
เพื่อศึกษาการยอมรับ ทัศนคติ และเปรี ยบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลต่อการยอมรับสังคมไร้เงินสด
ของประชาชน

-

วิธีวิจยั
แบบสอบถาม
จํานวน 400 คน
สถิติทใี่ ช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมไร้เงินสด

ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของระบบกระเป๋ าเงินดิจิทลั
อาลีเพย์ในกรอบระยะเวลา ตั้งปต่ปี 2004 – ปัจจุบนั
- แบบสอบถาม
- จํานวน 449 คน
- สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความถี่ ร้อยละ และสถิติการ และใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง
- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และไคสแควร์
- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 ตัวอย่าง
- ใช้การวิเคราะห์ independent samples t-test และ One-Way ANOVA
- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 ตัวอย่าง
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณโดยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ, ความถี่ ,ค่าเฉลี่ย ,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test, F-test (One Way ANOVA)

ผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญ
- ประชาชนนิยมใช้ไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด
- ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ ช่วงเวลา 18.01–24.00 น. ใช้เวลา 3–7 ชัว่ โมงต่อวัน
- ประชาชนมีทศั นคติในเชิงบวกต่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
- การเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดทําให้ระบบการเงินของประเทศมีความทันสมัย
- ผูป้ ระกอบการ ต้องปรับกลยุทธ์ในการเสนอขาย
- บุคลากร ต้องพัฒนาความสามารถการเรี ยนรู ้ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
- ผูบ้ ริ โภค ต้องบริ หารการใช้จา่ ย เนื่องจากเป็ นการใช้เงินในอนาคต
- ผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว และนิยมใช้ระบบอาลีเพย์ (Alipay) มากขึ้น
- กระเป๋ าเงินดิจิทลั อาลีเพย์มีบริ การที่หลากหลาย
- สามารถใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- ความเชื่อมัน่ ความเคยชิน สิ่งอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย มีผลต่อการชําระเงิน
ผ่านธนาคารทางสมาทโฟน
- ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ ความพยายาม มีผลด้านลบต่อความเชื่อมัน่
-แรงจูงใจด้านความบันเทิง และมูลค่าตามราคา ไม่มีผลต่อการใช้บริ การ
- อาชีพและรายได้ มีผลในการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด
- การยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการให้บริ การ และอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อความพร้อมใช้
- เพศต่างกัน ไม่มีผลต่อการยอมรับระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
- อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเล็กน้อย
- การเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด 5 ด้าน คือ ความคาดหวังจากการใช้งาน สิ่ งอํานวยความสะดวกใน
การใช้งาน อิทธิพลต่อสังคม ความเข้ากันของเทคโนโลยี มีผลต่อการยอมรับมาก
- ทัศนคติ 3 ด้าน คือ ความเข้าใจ ความรู ้สึก พฤติกรรม มีผลต่อการยอมรับ

38
ลําดับ
8

อ้างอิง
นันท์ธิดา ทองดี
(2561)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทีม่ ีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ กระเป๋ าอิเล็กทรอนิกส์ ทรู มนั
นี่ วอลเล็ท ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มอี ิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการชําระเงินผ่านสมาร์ทโฟนของ
Generation X ในกรุ งเทพมหานคร

วิธีวิจยั

ผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญ
- ภาพลักษณ์องค์กร ประโยชน์การใช้ ความปลอดภัย ทัศนคติ มีผลต่อการเลือกใช้
- รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ ทรู มนั นี่ วอลเล็ท

- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
- แบบสอบถาม
- จํานวน 385 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติพรรณนา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบ ด้วยสถิติเชิงอนุมานโดยใช้เทคนิค Independent
Sample t-test, One-way ANOVA และ Pearson Correlation
- แบบสอบถาม
- จํานวน 400 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณา ความถี่ รอยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานด้วยไคสแควร การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย

- ผูใ้ ช้บริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี
- บริ การที่ใช้ คือ จ่ายบิล โดยเหตุผลที่ใช้ คือ ความสะดวกรวดเร็ ว
- สถานที่ทใี่ ช้บริ การส่วนมาก คือ ร้านค้าออนไลน์
- ความถีใ่ นการใช้งาน 1-3 ครั้งต่อเดือน

9

ธัญรดา ธนสาร
โสภณ และ พีรภาว์
ทวีสุข (2562)

10

ชญาภรณ์ คุม้ ถิน่
แก้ว, จรัญญา ปาน
เจริ ญ (2559)

เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ความแตกต่าง
ส่วนบุคคล ที่มีตอ่ การชําระเงินผ่านระบบคิว
อาร์โค้ด (QR Code) ของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร

11

ภูณุกณ
ั ฑณ์ กฤช
บันลือรัตน์, ชยัฤกษ์
แก้วพรหมมาลย์
(2563)
ณัฐพงศ์ กริ ยาผล
(2559)

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อศึกษาการรับรู ้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้
ความสอดคล้อง บรรทัดฐานทางสังคม ความ
เสี่ ยง คุณค่าทางสังคม ความน่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่าย
ที่ส่งผลการใช้บริ การ

- แบบสอบถาม
- จํานวน 239 ชุด
- โดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์

- ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุมากกว่า 41 ปี
- รู ้จกั หรื อเคยใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ 7-11 wallet
- เหตุผลที่ใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ ไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร

อุบลวรรณ ขุนทอง
นรี รัตน์ อนันต์ชยั รัช
ตะ, บุญธรรม ราช
รักษ์ (2563)

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ทางการเงิน ด้วยการชําระเงินผ่านสมาร์ทโฟน
ด้วยเทคโนโลยี
Near Field Communication (NFC)

- แบบสอบถาม
- จํานวน 432 คน
- วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา เพือ่ หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

- การใช้นวัตกรรม ด้านประสิ ทธิภาพจากการใช้งาน อิทธิพลของสังคม การยอมรับ
เทคโนโลยีโทรศัพท์มอื ถือ ด้านการใช้งาน และง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการยอมรับ

12

13

การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจในการชําระเงินผ่านสมาร์ทโฟน ได้แก่ ทัศนคติต่อ
การใช้งาน อิทธิพลทางสังคม และการรับรู ้ความเสี่ ยง

- ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคมีความคิดเห็นด้านประโยชน์ สู งกว่าด้านการใช้งาน
- อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้งาน

39
ลําดับ
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อ้างอิง
สมฤดี ทองรักษ์
(2561)

วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริ การ
ชําระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือของผูใ้ ช้บริ การวัย
ทํางาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร

15

ฐิตินี จิตรัตนมงคล
(2560)

16

ธิติรัตน์ ศุพิพฒั สกุล
(2560)

17

ไทยกําลังเข้าสู่ ยคุ
แห่งสังคมไร้เงินสด
(2560)
นนทกร เทิดทูลทวี
เดช. (2559)

เพื่อศึกษาอิทธิพลความคาดหวังต่อคุณภาพการ
ให้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการยอมรับการ
ใช้ QR Code ในการชําระเงินของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริ การ การ
ให้บริ การ การใช้งาน และความพึงพอใจ ของผู ้
ที่ใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ใน
การชําระค่าสิ นค้าผ่านสมาร์ทโฟน
เพื่อศึกษาการใช้มอื ถือในการชําระเงินค่าสิ นค้า
และบริ การต่าง ๆ

- แบบสอบถาม
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
- แบบสอบถาม
- จํานวน 150 คน
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
- แบบสอบถาม
- จํานวน 424 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย
การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
- สํารวจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคบนฐานข้อมูลของบัซซี่บีส์
- จํานวน 2,000 คน

เพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็ม
รู ปแบบ.

ไม่มีผลงานวิจยั เป็ นบทความเผยแพร่ ในนิตยสารการเงินธนาคาร ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2016

- การใช้ e-payment ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ ว
- ลดต้นทุนด้านเงินสด และการจัดเก็บภาษีทดี่ ีข้ นึ จํากัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น การสูญหาย การ
ขนส่ง การผลิต และการจัดเก็บรักษา ลดการผลิตธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์

- แบบสอบ
- จํานวน 400 คน
- วิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
ก้าวแรกตามแผนกลยุทธ์ ระบบการชําระเงินฉบับที่ 4 ในการสร้างระบบ
นิเวศน์ในการชําระเงินแบบดิจิทลั ในการชําระเงินของคนไทย ในกรอบ
ระยะเวลา 3 ปี

การรับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน ความไว้วางใจของผูใ้ ช้งาน
ความเสี่ ยง มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

18
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ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั
(2559)

เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้
บริ การ E-Wallet

20

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (2562)

รายงานระบบการชําระเงิน 2562

วิธีวิจยั

ผลการวิจยั ทีส่ าํ คัญ
การรับรู ้ประโยชน์การใช้งาน ความปลอดภัย ส่งผลต่อความไว้วางใจ และส่งผลต่อความตั้งใจ
ใช้บริ การชําระเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ.05

- การเข้าถึง ความเป็ นส่วนตัว และความน่าเชื่อถือไว้ใจ ส่งผลต่อความคาดหวังคุณภาพสูง
- การชําระสิ นค้าผ่าน QR Code เกิดความสะดวก และง่าย ส่งผลต่อการนิยมใช้

- คุณภาพการให้บริ การ ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย มีผลต่อการใช้งาน
- ความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้งาน มีผลต่อการใช้งานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น

- 50% ของผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนมีการใช้งาน Mobile Payments รู ปแบบต่างๆ อยูแ่ ล้ว
- Mobile Banking และ Mobile Shopping มีการใช้งานมากที่สุด
- ในจํานวนผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนใช้บริ การเพย์เมนต์ของทรู มนั นี่มากสุ ด

- มีเป้าหมายให้การชําระเงินแบบดิจิทลั เป็ นทางเลือกหลัก อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
ต้นทุนตํ่า ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
- ดําเนินตามกรอบ 5 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐานการชําระเงิน, นวัตกรรม, การใช้ขอ้ มูลทุก
ส่วน, การขยายบริ การให้ประชาชนทัว่ ประเทศ และ การกํากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยง
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การศึกษาเอกสาร
(Documentary Research) และทําการสังเคราะห์ ขอ้ มูลจากเอกสารที่ ศึก ษา โดยเอกสารที่ ศึ ก ษา
ศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 มกราคม 2564 ได้แก่ ผลงานวิจยั ในอดีต หนังสื อ หรื อ
วารสาร หรื อบทความที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมไร้เงินสด การใช้สื่อทางเทคโนโลยีออนไลน์ในการ
ชํา ระค่ า สิ นค้า และบริ ก ารด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นเครื่ องมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ท่ี ร องรั บ เช่ น
โทรศัพท์มือถื อ อุปกรณ์ รับชําระเงินทางอิ เล็กทรอนิ สก์ (Electronic Data Capture : EDC) หรื อ
เครื่ องรับบัตรหรื อเครื่ องรู ดบัตร รวมถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ และการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อ
เปรี ยบเทียบหรื อแนวโน้มการขยายตัวของสังคมไร้เงินสด โดยเอกสารที่ศึกษามีจาํ นวน 20 ชิ้น โดย
หลักในการศึกษามีประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคในการรับชําระค่าโดยสารในรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่
ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการทํางานในรู ปแบบเดิม หรื อ
เงินสด และรู ปแบบใหม่ หรื อไม่ใช้เงินสด หรื อไร้เงินสด ว่ามีข้ นั ตอนวิธีการทํางานอะไรบ้าง มี
ทรัพยากรใดที่สนับสนุนการทํางาน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการเท่าใด อย่างไร
2. ประโยชน์หรื อปัจจัยสนับสนุนที่จะได้รับจากการนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้
เพื่อวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ ประโยชน์หรื อปัจจัยสนับสนุนใดที่มีผลกระทบ หากมีการ
นํา ระบบไร้ เงิ นสดมาใช้ มี ข ้อดี ข ้อเสี ย อย่า งไร สามารถลดขั้นตอนและกระบวนทํา งาน หรื อ
ระยะเวลาดําเนินการที่ส้ ันลงหรื อไม่ อย่างไร
3. แนวโน้มที่สามารถนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้
จากข้อ 2 สามารถทราบแนวโน้มเมื่ อมี การนําระบบไร้ เงิ นสดมาใช้ว่าเป็ นอย่า งไร
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรนําระบบไร้เงินสดมาใช้หรื อไม่ มีขอ้ จํากัดในเรื่ องใด รวมถึง
ลดความเสี่ ยงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทํางาน และผลลัพธ์ที่ได้วา่ เป็ นอย่างไร
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ขอ้ มูล เรื่ อง การวิ เคราะห์โครงการชํา ระเงิ นโดยสารโดยไม่ใช้
เงินสดขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี้
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการรับชําระค่าโดยสารในรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่
4.2 ประโยชน์หรื อปัจจัยสนับสนุนที่จะได้รับจากการนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้
4.3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบหรื อแนวโน้มที่สามารถนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้
4.1 ปัญหาและอุปสรรคในการรับชําระค่ าโดยสารในรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมี การพัฒนาเทคโนโลยีในการชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การด้วย
ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อไร้ เงิ นสดอย่างแพร่ หลาย ไม่ว่าจะเป็ น e-Money
หรื อ e-Wallet ที่มีการพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน่ แสดงบนสมาร์ ทโฟนของหลายผูป้ ระกอบการ มี
เครื่ องรับบัตรหรื อเครื่ องรู ดบัตร หรื อ (Electronic Data Capture : EDC) รองรับการชําระค่าสิ นค้า
และบริ ก ารด้วยบัตรเดบิ ท บัตรเครดิ ต QR Code ซึ่ ง แต่ ล ะผูป้ ระกอบการมี ก ารแข่ ง ขันเพื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ การของตนให้มากที่สุด เข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด สามารถครองส่ วนแบ่งทาง
การตลาดให้มากที่ สุด ดังนั้น รู ปแบบการใช้งาน ภาพลักษณ์ของผูป้ ระกอบการ เครื อข่ายที่ใช้
บริ การที่มีความเร็ วที่แตกต่าง ความไม่ซับซ้อนของระบบ ลดขั้นตอนและเวลาในการดําเนิ นการ
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่ อง ทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปอย่างยัง่ ยืน
ส่ งผลให้การชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การในรู ปแบบไร้เงินสดมีการขยายตัว ประกอบสถานการณ์
การแพร่ เชื้ อ โรคโควิ ด -19 ทํา ให้ ผู ้บ ริ โภคมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการใช้ จ่ า ยใน
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากป้ องกันการแพร่ เชื้อโรคจากการจับต้องเงินสด
ที่มีการเปลี่ยนผ่านหลายมือ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว เพื่อรองรับการรับชําระ
สิ นค้า และบริ ก ารแบบไร้ เ งิ นสด ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ค วามต้อ งการใช้ที่ เพิ่ ม ขึ้ น แนวโน้ม ของสั ง คม
ไร้เงินสดจึงมีการขยายตัวอย่างวงกว้างและอย่างต่อเนื่อง
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการใช้ก ารชํา ระค่ า สิ น ค้า และบริ ก ารแบบเงิ น สด ในปั จ จุ บ ัน มี
แนวโน้มที่ลดลง อันเนื่ องจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ เชื้ อโรคโควิด-19 ยังผูต้ ิดเชื้ออย่างต่อเนื่ อง
ทําให้ผูบ้ ริ โภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวัน หันมาให้เทคโนโลยีที่มีการ
พัฒนาและรองรับสนับสนุ นการใช้บริ การที่มากขึ้น การถือครองเงินสดในมือลดลง อีกทั้ง การ
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บริ หารเงินสดมีกระบวนการทํางานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมากมาย มีระยะเวลาในการดําเนิ นการ
แต่ละกระบวนการจนกว่าจะสิ้ นสุ ดเมื่อนําเงินสดไปฝากธนาคาร
ปั ญหาและอุ ป สรรคในการใช้ก ารชํา ระค่า สิ นค้า และบริ ก ารแบบไร้ เงิ นสด ปั จจุ บ ัน มี
แนวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ อัน เกิ ด จากสถานการณ์ ก ารแพร่ เ ชื้ อ โรคโควิ ด -19 ประกอบกับ
ผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด แม้จะมีการแข่งขันพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค แต่ยงั มีปัญหาในเรื่ องของการเชื่อมต่อของ
ระบบหรื อเครื อข่ายออนไลน์ ที่อาจมีความไม่เสถียรในการใช้งานในบางสถานที่ เช่น สถานที่
อับสัญญาณ เครื อข่ายล่ม เป็ นต้น ดังนั้น ผูป้ ระกอบการเองต้องมีการพัฒนาระบบให้มีการรองรับ
กับสถานการณ์ดงั กล่าว หรื อมีช่องทางเลือกหากในบางระบบไม่สามารถใช้งานได้ แต่ในส่ วนของ
รู ปแบบการใช้งาน ผูป้ ระกอบการมีการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคในระดับนึ ง และสามารถปรับปรุ งแก้ไข
และป้ องกันได้ เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แสวงหาการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ ว
มีผลให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
สรุ ป แล้ว ด้วยสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในขณะนี้ ผูบ้ ริ โภคมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติ กรรมของตนเองในการใช้ชีวิตประจําวัน การทํางาน และการใช้บริ การในการทําธุ รกรรม
ต่าง ๆ ด้านการเงิน การใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยการหลีกเลี่ยง ป้ องกัน มิให้ตนเอง
และบุคคลในครอบครัวปลอดภัยจากการแพร่ เชื้อโรคที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง ความ
สะดวกสบายในการใช้ง านผ่า นแอปพลิ เคชั่นผ่า นสมาร์ ท โฟนหรื อโทรศัพท์มื อถื อ ทําให้มีก าร
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
องค์ก ารขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ อยู่ระหว่า งดํา เนิ นการปรั บ เปลี่ ยนช่ องทางการรั บ ชําระ
ค่าโดยสารในรู ปแบบใหม่ที่ไม่ใช้เงินสด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้สังกัดกระทรวง
คมนาคม รวมทั้ง ต้องรองรับบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ ของกรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชี ก ลางให้ธ นาคารกรุ ง ไทย ผูใ้ ห้บ ริ ก ารออกบัตรสวัส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐให้ ดํา เนิ นการ
สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ใ นการรั บ ชํา ระค่ า โดยสาร ทํา ให้ อ งค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพต้อ งเร่ ง
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบาลรั ฐบาลที่กาํ หนด ซึ่ งการดําเนิ นการทําให้พบว่า กระบวนการ
ทํางานในรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน มีขอ้ ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบที่แตกต่าง
กัน ผูเ้ กี่ยวข้องแต่ละกระบวนการทํางานที่ เปลี่ ยนไป มี เทคโนโลยีมาสนับสนุ นการดําเนิ นงาน
ที่มากขึ้น
กระบวนการในการรับชําระค่าโดยสารแบบเงินสด หรื อรู ปแบบเดิม องค์การขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ ต้องมี ห้องพัสดุ หรื อห้องบัญชี ค่าโดยสารสําหรั บเก็บรั กษาพัสดุตว๋ั โดยสาร หรื อสํารอง
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พัสดุ คงคลัง เพื่อเตรี ยมจ่ ายตัว๋ โดยสารแต่ละราคาแต่ละประเภทรถโดยสารให้กับพนักงานเก็ บ
ค่าโดยสารในปริ มาณที่เพียงพอ และรับคืนหรื อจัดเก็บตัว๋ โดยสารให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร
กรณี ที่ไม่ใช้ตว๋ั โดยสารราคานั้น ๆ แล้ว ต้องมีการทําทะเบียนคุมพัสดุตวั๋ โดยสาร เนื่ องจากถือว่า
เป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าของหน่วยงาน ต้องมีห้องการเงินค่าโดยสารไว้สําหรับจัดเก็บรักษาเงิ นสด
เมื่อได้รับเงินสดจากพนักงานเก็บค่าโดยสาร หลังเลิกงานประจําวัน เพื่อรวบรวม ตรวจนับ และ
เตรี ย มนํา ส่ ง เงิ นค่ า โดยสารที่ รวบรวมได้ในแต่ ล ะวันนํา ฝากธนาคาร จัดทํา เอกสารรายการรั บ
จ่ายเงินสดประจําวันทุกวัน โดยห้องบัญชีค่าโดยสารและห้องการเงินค่าโดยสาร ต้องมีพนักงาน
ประจําที่ เกี่ยวข้องแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อดําเนิ นการแต่ละกระบวนการตามหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ
พนัก งานเก็ บ ค่า โดยสาร ในการทํา งานแต่ วนั ต้องมีก ารเตรี ย มเงิ นสดไว้ท อนเงิ นให้กับ
ผูโ้ ดยสาร ซึ่งประกอบไปด้วยธนบัตรและเหรี ยญหลายมูลค่า และเป็ นความกังวลให้กบั ผูโ้ ดยสารที่
ต้องเตรี ย มเงิ นสดที่ จะชํา ระเป็ นค่ า โดยสารให้ เพี ย งพอสํา หรั บ การเดิ นทาง มี พ นัก งานประจํา
สํานักงานหลากหลายตําแหน่ง ทั้งมีหน้าที่ในการจ่ายตัว๋ โดยสารให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสาร เพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานในการรั บชําระค่าโดยสาร การตรวจสอบใบตัว๋ โดยสารที่ จาํ หน่ ายแล้ว สามารถ
ตรวจสอบและยืนยันตัว๋ โดยสารที่ได้จาํ หน่ายตรงกับเงินสดที่พนักงานเก็บค่าโดยสารเตรี ยมนําส่ ง
มี พนักงานการเงิ นค่าโดยสารที่ มีหน้าที่ ในการรั บเงินค่าโดยสารและเก็บรั กษาเงิ นสดประจํา วัน
ตรวจสอบหรื อสอบทานเงินสดที่อยูใ่ นการเงิน สรุ ปเป็ นประจําวันทุกวัน ทําการคัดแยกและเตรี ยม
เงิ นสดเพื่อนําฝากธนาคาร ต้องมี การจ้างตํารวจในการควบคุมเงิ นสดเดิ นทางร่ วมกับพนัก งาน
การเงิน นําส่ งเงินสดไปฝากธนาคาร หรื อนําเงินสดไปโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์ เพื่อทําการแลก
เหรี ยญไว้สาํ หรับเตรี ยมให้พนักงานเก็บค่าโดยสารแลกไว้ในการทอนเงินเหรี ยญให้กบั ผูโ้ ดยสารใน
แต่ละวัน ต้องมีและจัดเตรี ยมรถประจําสํานักงานที่ตอ้ งใช้เชื้ อเพลิงในนําเงินสดไปฝากธนาคาร
หรื อไปโรงกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ในด้านเอกสาร ต้องมีการสรุ ปรายงานประจําวัน โดยแสดงรายการจําหน่ายตัว๋ โดยสารราคา
ใดบ้าง เป็ นรายบุคคล เป็ นค่าโดยสารสิ้ นวันเท่าไหร่ และจัดทําข้อมูลนําออกส่ งข้อมูลเพื่อบันทึก
เข้าระบบสารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูลรายได้ค่าโดยสารประจําวัน เพื่อรวบรวมออกงบด้าน
การเงินแต่ละเดือน ใช้ในการคํานวณสิ ทธิ ผลประโยชน์ให้กบั พนักงาน มีการใช้วสั ดุสิ้นเปลืองที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินการ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ในแต่ละวันเป็ นจํานวนมาก มีการใช้ทรัพยากร
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น สถานที่ ท าํ การ การใช้ไ ฟฟ้ า การใช้น้ ํา ประปา เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
เครื่ องพิมพ์ ที่ใช้ในการทํางาน เป็ นต้น
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ดังนั้น การดําเนิ นการรั บชํา ระค่ า โดยสารแบบไม่ใช้เงิ นสดหรื อไร้ เงิ นสด ขององค์ก าร
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จะสามารถลดขั้น ตอน กระบวนการทํา งานต่ า ง ๆ ต้น ทุ น ต่ า ง ๆ และ
ผู เ้ กี่ ย วข้อ งแต่ ล ะกระบวนข้า งต้น ออกไปได้ หน่ ว ยงานสามารถรั บ รู ้ ร ายได้จ ากการจํา หน่ า ย
ค่าโดยสารแบบเรี ยลไทม์ โดยได้ทาํ การสรุ ปเปรี ยบเทียบกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานในรู ปแบบเดิมหรื อแบบมีเงินสด เมื่อปรับเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบใหม่หรื อไม่ใช้เงินสดหรื อ
ไร้เงินสด ตามตารางที่ 4.1 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 4.1 เปรี ยบเทียบกระบวนการทํางานของรู ปแบบเงินสด และรู ปแบบไร้เงินสด
รายการ

แบบเงินสด แบบไร้เงินสด

1. มีหอ้ งพัสดุตว๋ั โดยสาร



×

2. มีหอ้ งเก็บเงินค่าโดยสาร



×

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องเตรี ยมเงินสดให้เพียงพอใน
การทอนเงิน



×

4. ผูโ้ ดยสารต้องเตรี ยมเงินสดให้เพียงพอในการชําระค่า
โดยสาร



×

5. มีพนักงานในการจ่ายตัว๋ โดยสารให้กบั พนักงานเก็บค่า
โดยสาร



×



×

7. มีพนักงานในนับเงินสดประจําวัน เพือ่ เตรี ยมนําส่ งธนาคาร



×

8. มีการจ้างตํารวจในการนําเงินสดฝากธนาคาร



×



×

6. มีพนักงานรับเงินสดจากพนักงานเก็บค่าโดยสาร
หลังจากเสร็ จสิ้ นวัน

9. มีรถประจําในการรับส่ งเงินสดไปธนาคาร และโรงกษาปณ์
เพื่อแลกเงินเหรี ยญ
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รายการ

แบบเงินสด แบบไร้เงินสด

10. ต้องจัดทํารายงานสรุ ปการรับส่ งเงินประจําวัน



×

11. ต้องมีการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําเดือน



×

12. ต้องมีการส่ งข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อบันทึกรายได้
และคํานวณสิ ทธิผลประโยชน์ให้พนักงาน ด้วยพนักงาน
13. สามารถรับรู ้รายได้ค่าโดยสารประจําวันโดยทันที

หมายเหตุ

 ต้องมี, ได้



×

×


× ไม่ตอ้ งมี, ไม่ได้

4.2 ประโยชน์ หรื อปัจจัยสนับสนุนที่จะได้ รับจากการนําระบบไร้ เงินสด (Cashless) มาใช้
ประโยชน์ในการนําระบบไร้เงินสด (Cashless) มาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการบริ หารจัดการ
ด้านเงินสด ในเรื่ องการจัดเก็บเงินสด การเตรี ยมเงินเหรี ยญให้กบั พนักงานเก็บค่าโดยสารในการ
แลกเงินไว้สําหรับทอนเงิน การนับเงินสดในแต่ละวัน รวมถึง การจ้างตํารวจร่ วมนําส่ งเงินสดไป
ส่ งที่ ธนาคารหรื อโรงกษาปณ์ เป็ นต้น มี การลดต้นทุนด้านพนักงานแต่ละกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ห้องพัสดุ ตวั๋ โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ ห้อง
การเงินค่าโดยสาร โดยต้นทุนด้านพนักงานที่ตอ้ งดําเนินการในแต่ละห้องปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
เงิ นเดื อนประจําตัวแต่ละบุคลากร สิ ทธิ ผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมถึ ง
ต้นทุนในการใช้สถานที่ในการทํางาน การใช้น้ าํ ใช้ไฟ และอุปกรณ์การทํางานต่าง ๆ เป็ นต้น
การไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปทําธุ รกรรมที่ธนาคาร เกี่ยวเนื่ องในการใช้อตั รากําลังของพนักงาน
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ระยะเวลาเดิ น ทางบนท้อ งถนนไปธนาคารหรื อ โรงกษาปณ์ ที่ เ สี ย ไป การจราจรที่
ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน และค่าเสื่ อมของรถประจํา
สํานักงานนําส่ งเงินสด สามารลดและป้ องกันปั ญหาอาชญากรรม อันเกิดจากการเก็บเงินสดใน
ห้องการเงินค่าโดยสารในแต่ละวัน มีจาํ นวนเงินเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งจะนําส่ งธนาคารในวันรุ่ งขึ้น
รวมถึงการรวบรวมเงินสดเพื่อนําส่ งเงินสดประจําวันไปธนาคารแต่ละหน่วยเมื่อรวม ๆ กันมีจาํ นวน
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มากเป็ นหลักล้านบาท การจัดเตรี ยมในการจัดเก็บและนําส่ งเงินสดจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ จึง
เป็ นความเสี่ ยงที่บุคคลภายนอกอาจทราบความเคลื่อนไหวได้
ในกระบวนการเก็บค่าโดยสารบนรถโดยสาร สามารถลดระยะเวลาในการเก็บค่าโดยสาร
ของพนักงานเก็บค่า โดยสาร ที่ ตอ้ งมี การทอนเงิ นเหรี ย ญหรื อธนบัตรให้กับผูโ้ ดยสารแต่ ล ะคน
ที่ ข้ ึนมาโดยสารบนรถโดยสาร สามารถลดความเสี่ ยงในการทุจริ ตหรื อการสู ญหายของเงิ นสด
อันเกิดจากกระบวนการทํางาน ตั้งแต่การเก็บรักษาเงินสดของพนักงานการเงินค่าโดยสารที่ ห้อง
การเงินค่าโดยสาร และพนักงานเก็บค่าโดยสารที่เก็บค่าโดยสารบนรถโดยสารมีความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิ ดทุ จริ ตได้ อี ก ทั้ง การเก็ บ ค่ าโดยสารในรู ป แบบเดิ ม กระบอกเก็บค่ าโดยสารประจํา ตัวของ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร อาจสู ญหาย หรื อถูกลักทรัพย์ได้
เมื่ อดําเนิ นการในรู ปแบบใหม่แบบไร้ เงินสด สามารถตรวจสอบความเคลื่ อนไหวของ
รายได้ค่าโดยสารได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ ผูบ้ ริ หารสามารถรับรู ้รายได้ค่าโดยสารบนระบบสารสนเทศที่
รองรั บ เพื่ อใช้ใ นการคาดการณ์ และวางแผนการดํา เนิ นการ รวมทั้ง สามารถลดขั้นตอนหรื อ
กระบวนการที่ เกี่ยวข้อง และลดระยะเวลาในการดําเนิ นการของกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่ งผลให้การกระบวนดํา เนิ นการยังกระทบด้า นบัญชี ใ นการลงบัญชี เพื่อออกงบการเงิ นแต่ ล ะ
ประเภทประจําเดือนดําเนินการได้อย่างรวดเร็ ว
ปั จจัยสนับสนุ นที่ จะได้รับ จากการนํา ระบบไร้ เงิ นสด (Cashless) มาใช้ ที่สืบเนื่ องจาก
นโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560 – 2579) มีแผนกลยุทธ์ในการนําประเทศไปสู่ สังคมไร้เงินสด ประกอบ
กับสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่มีการแพร่ เชื้ อโรค โควิค-19 ทําให้ถูกบังคับโดยสถานการณ์ ดัง กล่ า ว
ส่ งผลผูบ้ ริ โภคมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงการดําเนิ นชี วิตประจําวัน เพื่อมิให้ตนเองและครอบครัว
ต้องได้รับผลกระทบจากเชื้ อโรค โควิค-19 โดยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์
ปั จจุบนั สื บเนื่ องจากสถานการณ์ของโลกปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับเศรษฐกิ จ
ที่เติบโตขึ้น โดยประเทศไทยที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล และการแพร่ เชื้ อโรค
โควิค-19 ซึ่ งทําให้เกิดการตื่นตัวของผูบ้ ริ โภคที่มีการยอมรับเทคโนโลยี แบบนิ วนอร์มอล ส่ งผล
ให้ผบู ้ ริ โภคต้องมีการปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจําวัน
ได้อย่างปกติ
โดยเทคโนโลยีที่มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว ใช้ง านง่า ย ของการใช้งานผ่า นสื่ อออนไลน์
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นส่ วนสนับสนุนให้ผบู ้ ริ โภคหันมานิ ยมใช้เทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาต่าง ๆ ทุกรู ปแบบ ซึ่ งการใช้งานทําให้ลดเวลาในการเดินทาง ในการรอการทําธุ รกรรม
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ณ สถานที่ รับบริ การ ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ทุกภาคส่ วนมีการปรับตัว
เข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้น ที่มีการสนับสนุนส่ งเสริ มนโยบายในด้านการเงิน และผลักดันให้มีการนํา
ระบบไร้เงินสด ในรู ปแบบแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มารองรับในการธุ รกรรมต่าง ๆ ในทุกภาคส่ วน
สนับสนุนให้การเป็ นสังคมไร้เงินสดขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
4.3 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบหรื อแนวโน้ มที่สามารถนําระบบไร้ เงินสด (Cashless) มาใช้
จากข้อสรุ ปของประโยชน์หรื อปั จจัยสนับสนุ นที่จะได้รับจากการนําระบบไร้ เงิ นสด
(Cashless) มาใช้ องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ได้รวบรวมข้อมูลจํานวนการใช้ท้ งั หมดในส่ วน
ของรู ปแบบเงินสด ที่รับชําระค่าโดยสารด้วยเงินสด ที่ได้จากการจําหน่ายตัว๋ โดยสารของพนักงาน
เก็บค่าโดยสารเท่านั้น เป็ นข้อมูลจากจํานวนตัว๋ โดยสารที่ได้จาํ หน่ายไปแล้ว และรู ปแบบไร้เงินสด
ที่เป็ นข้อมูลจํานวนครั้ง จากการแตะหรื อสแกน ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ
QR Code ข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศ เป็ นข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563
เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 รู ปแบบ คือ แบบเงินสด และไร้เงินสด แสดงสถิติและแนวโน้ม
ของแต่ละรู ปแบบ ว่าแต่ละรู ปแบบมีส่วนแบ่งเป็ นเปอร์ เซ็นต์อย่างไร แนวโน้มของแต่ละรู ปแบบ
เป็ นอย่างไร ตามตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลการรับชําระค่าโดยสารในแบบเงินสดและไร้เงินสด ของ
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลจํานวนผูโ้ ดยสาร (คน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – ธันวาคม 2563
เดือน

รับชําระแบบไร้เงินสด (คน)

รับชําระแบบเงินสด (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

รับชําระแบบไร้เงินสด (คน)

รับชําระแบบเงินสด (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

จากตารางที่ 4.2 จะเห็ นได้ว่า จํา นวนผูโ้ ดยสารในการรั บ ชํา ระค่ า โดยสารในรู ป
แบบเดิมหรื อแบบเงินสด ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 มีจาํ นวน 20,734,279 คน แต่ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 20,217,379 คน ลดลงจํานวน 517,350 คน จะเห็นได้วา่ มีแนวโน้มที่ลดลง
ในขณะที่จาํ นวนการใช้จากการแตะหรื อสแกน ในการรับชําระค่าโดยสารในรู ปแบบไม่ใช้เงิ นสด
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 มีจาํ นวน 2,641,976 คน และประจําเดือนธันวาคม 2563 มีจาํ นวน
2,876,032 คน เพิม่ ขึ้นจํานวน 234,056 คน จะเห็นได้วา่ มีแนวโน้มที่เพิม่ ขึ้น
การรับชําระค่ าโดยสารแบบไร้ เงินสด

ภาพที่ 4.1 แสดงแนวโน้มการรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่เดือน กค - ธค.63
ขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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จากภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ตั้งแต่
เดื อ นกรกฎาคม 2563 ถึ ง ธัน วาคม 2563 มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยในเดื อ นกรกฎาคม 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงินสด จํานวน 2,641,976 คน ในเดือนสิ งหาคม 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงินสด จํานวน 2,790,472 คน ในเดือนกันยายน 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงินสด จํานวน 2,799,197 คน ในเดือนตุลาคม 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงินสด จํานวน 2,860,343 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563
มีผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงิ นสด จํานวน 2,829,685 คน และในเดือนธันวาคม
2563 มีผใู ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบไร้เงินสด จํานวน 2,876,032 คน
การรับชําระค่ าโดยสารแบบเงินสด

ภาพที่ 4.2 แสดงแนวโน้มการรับชําระค่าโดยสารแบบเงินสด ตั้งแต่เดือน กค - ธค.63
ขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
จากภาพที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการรับชําระค่าโดยสารแบบเงินสด ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 ถึ ง ธัน วาคม 2563 โดยรวมมี แ นวโน้ม ลดลง โดยในเดื อ นกรกฎาคม 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 20,734,279 คน ในเดือนสิ งหาคม 2563 มี
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ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 22,021,457 คน ในเดือนกันยายน 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงิ นแบบเงินสด จํานวน 21,223,153 คน ในเดื อนตุลาคม 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 21,235,930 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มี
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 20,783,539 คน และในเดือนธันวาคม 2563
ผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารชําระเงินแบบเงินสด จํานวน 20,217,379 คน
สรุ ปแล้ว แสดงให้เห็นว่า จํานวนผูใ้ ช้บริ การหรื อผูโ้ ดยสารที่ชาํ ระค่าโดยสารในรู ปแบบ
ไม่ ใ ช้เ งิ น สด หรื อ ไร้ เ งิ น สด มี แ นวโน้ม เพิ่ ม จํา นวนมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ขณะที่ จ ํา นวนผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
ผูโ้ ดยสารที่ชาํ ระค่าโดยสารในรู ปแบบเงินสดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง
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บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล เรื่ อง การวิเคราะห์โครงการชําระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงิน
สด สามารถสรุ ปอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั โดยการศึ กษา วิเคราะห์ ปั ญหาและอุปสรรคในการชําระค่าโดยสารใน
รู ปแบบเดิม หรื อใช้เงินสด และรู ปแบบใหม่ หรื อไม่ใช้เงินสด หรื อไร้เงินสด ซึ่งการใช้วิธีการชําระ
ค่าโดยสารในรู ปแบบไร้เงินสด สามารถลดขั้นตอน กระบวนการ ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ลดความเสี่ ยงในด้านการบริ หารเงินสดได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักในด้าน
นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริ มผลักดันให้มีการทําธุ รกรรมด้านการเงินผ่านเครื อข่ายออนไลน์ หรื อ
สังคมไร้เงินสด อีกทั้ง จากสถานการณ์แพร่ เชื้อโรคโควิด – 19 ส่ งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เปลี่ยนไป นิยมใช้เทคโนโลยีในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมากขึ้น ความสะดวก รวดเร็ ว ใช้งาน
ง่าย มี ส่วนสนับสนุ นให้มีก ารใช้งานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งแนวโน้มการนํา ระบบไร้ เงิ นสดมาใช้
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
จากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) แสดงให้เห็น
ว่า การเติบโตของสังคมไร้เงินสด หรื อการชําระค่าสิ นค้าและบริ การด้วยรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง อันเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองที่มีการผลักดันให้เกิดรู ปแบบชําระ
เงิ นแบบดิ จิท ลั การแข่ ง ขันด้า นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการต่ า ง ๆ และเทคโนโลยีที่มี การพัฒนา
ทุกรู ปแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที
ซึ่ งการพัฒนาประกอบด้วย Software หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่มีการใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีความ
สะดวก ใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว สามารถจูงใจและครองใจผูบ้ ริ โภคให้นิยมใช้ และให้กลับมาใช้ซ้ าํ
และมีการพัฒนา Hardware หรื อโทรศัพท์มือถือ หรื ออุปกรณ์รับชําระค่าสิ นค้าและบริ การ เครื่ อง
Electronic Data Capture : EDC ให้รองรับ Software หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มีรูปแบบที่มีก ารใช้งานที่ ง่ายที่ สุ ด และจากเทคโนโลยีดังกล่า วข้า งต้นทําให้ดาํ เนิ นการ
ธุ รกรรมด้านการเงินมีกระบวนการทํางาน หรื อขั้นตอนที่ลดลง ลดต้นทุน ทั้งในด้านการจัดการ
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กระบวนด้านการเงิน ลดต้นทุน การบริ หารบุคคล ลดการสู ญเสี ยรายได้ และลดความเสี่ ยงใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
ประกอบกับสถานการณ์ของโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่ งสามารถติ ด เชื้ อ จากการสั ม ผัส ลมหายใจ และประเทศไทยก็ ไ ด้รั บ
ผลกระทบเช่นกัน ทําให้เกิดกระแส Social Distancing หรื อการเว้นระยะห่ างทางสังคม ส่ งผลให้
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด ปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ที่กระทบ
กับการใช้ชีวิตประจําวัน เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่ กระจายของเชื้อโรค ทําให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งในด้านสั่งซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ รวมทั้ง ชําระค่าสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ในรู ปแบบออนไลน์ เพื่อลดการจับต้องเงินสด
ลดการเผชิ ญ หน้า ระหว่า งผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย เป็ นการหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งในการติ ด เชื้ อ รวมถึ ง
ผูป้ ระกอบการเอง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่ อง ได้มีการเร่ งพัฒนาแอพพลิเคชัน่
ให้ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างเร็ วที่สุด และสามารถใช้บริ การได้
เร็ วที่สุด และจากผลของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ปัจจุบนั
การดํา เนิ น การธุ ร กรรมด้า นการเงิ น ด้ว ยรู ป แบบออนไลน์ มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ง ขณะนี้
สถานการณ์ปัจจุบนั โรคดังกล่าวยังไม่มีวคั ซี นป้ องกัน ทําให้ภาครัฐบาลและภาคธุ รกิจเอกชนยัง
ดําเนินการพัฒนารู ปแบบออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ตนเองสามารถผ่านพ้นวิกฤตและสามารถ
ดําเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น โดยสรุ ปแล้วหากเปรี ยบเทียบการรับชําระค่าโดยสารในรู ปแบบเดิมที่เป็ นเงินสด
(Cash) กับ การรั บ ชํา ระค่ า โดยสารในรู ป แบบใหม่ ที่ ไ ร้ เ งิ น สด (Cashless) แล้ว การรั บ ชํา ระ
ค่าโดยสารในรู ปแบบไร้เงินสดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ด้านเงินสดได้เป็ นอย่างมาก หาก
องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด สามารถ
ลดความซํ้าซ้อน ขั้นตอน และระยะเวลาในดําเนินการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งเงิ นเดื อนและสวัสดิ การต่าง ๆ ลดการใช้ทรั พยากรในด้านไฟฟ้ า นํ้ามันเชื้ อเพลิ ง และอื่ น ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องกับการทํางาน สามารถรับรู ้ รายได้ค่าโดยสารได้ทนั ที ผูบ้ ริ หารสามารถนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ และประเมินการดําเนิ นการได้ บริ หารความเสี่ ยงในการสู ญหายของรายได้ค่าโดยสาร
เช่น กระบวนการเก็บค่าโดยสาร การเก็บรักษาเงินสดคงคลัง เป็ นต้น มีแนวโน้มสามารถดําเนิ นการ
ได้ และสามารถตอบสนองนโยบายภาครั ฐบาลให้สามารถดํา เนิ นการได้ตามแผนกลยุท ธ์ ข อง
ประเทศ และเตรี ยมรองรับนโยบายด้านตัว๋ ร่ วมในการเดินทางด้วยเส้นทางสาธารณะทุกประเภทที่
จะมี ข้ ึนในอนาคต แต่องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ ต้องมี การเตรี ยมการและวางแผนในด้าน
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งบประมาณลงทุนในการนําเทคโนโลยีมารองรั บ ต้องมี การพัฒนาและอบรมผูเ้ กี่ยวข้องในการ
ทํางานให้สามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์
5.2 อภิปรายผล

ผลการวิจยั พบว่า การเดินรถทางด้วยรถโดยสารบางเส้นทางมีหลายราคาตามการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสาร ทําให้ผโู ้ ดยสารต้องเตรี ยมเงินสดให้เพียงพอในการชําระค่าโดยสาร หากไม่เพียงพอ
อาจไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ สอดคล้องกับ ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ (2018)
ได้ศึกษาเรื่ อง สังคมไร้เงินสด พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในช่วงที่ผา่ นมา พบว่าร้อยละ 59 มีการ
พกเงิ นสดติ ดตัวลดลง และมี ก ารใช้ส่ื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ช ํา ระค่า สิ นและค่ า บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับ ธัญรดา ธนสารโสภณ, พีรภาว์ ทวีสุข (2019) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีที่
มี อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการชําระเงิ นผ่านสมาร์ ทโฟนของ Generation X ในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่าการจ่ายเงินสด เพราะมีความรู ้สึกว่าปลอดภัย และการ
ชําระเงินออนไลน์ผ่านสมาร์ โฟนหรื อโทรศัพท์มือถือ สะดวก รวดเร็ ว กว่าการใช้เงินสด ดังนั้น
เทคโนโลยีในการรองรับการชําระค่าโดยสารจึงมีความจําเป็ น เนื่ องจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ยนไป
การตอบสนองการใช้เทคโนโลยีในการชําระค่าโดยสารมีแนวโน้มที่สูงขึ้น สอดคล้อง
กับ พัสวีร์ณัฐ ปติธรานนท์ (2020) ได้ศึกษา การประเมินองค์ประกอบของปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อ
การรับบัตรเดินทางอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล คือ ความสะดวกในการใช้บริ การ และ
ความต้องการของลูกค้า มีส่วนสําคัญให้ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้มากขึ้น และยังส่ งผลให้การทําธุ รกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั่น บนมื อ ถื อ มี ก ารนิ ย มใช้ ม ากขึ้ น เช่ น กัน สอดคล้อ งกับ ศิ ริ ว ฒ
ั น์
เปลี่ยนบางยาง (2020) ได้ศึกษา ความพร้อมของประชาชนในจังหวัดนครปฐมเพื่อเข้าสู่ สังคมไร้เงิน
สด การยอมรับเทคโนโลยี เกิดจากการรับรู ้ประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับ นงนุ ช
หอมบุญ, นภัทร พงษ์ประนิธิ, พรพนา ศรี สถานนท์ (2020) ได้ศึกษาการยอมรับและทัศนคติในการ
เข้าสู่ สังคมไร้เงินสดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้ระบุไว้กว่าการยอมรับเทคโนโลยี
ประกอบด้วย ความคาดหวังจากการใช้งาน สิ่ งอํานวยความสะดวกในการใช้งาน ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดการยอมรับเทคโนโลยีน้ นั ๆ สอดคล้องกับธัญรดา ธนสารโสภณ และ พีรภาว์ ทวีสุข (2019)
ได้ศึกษา การยอมรั บเทคโนโลยีที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการชําระเงินผ่านสมาร์ ท โฟนของ
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Generation X ในกรุ ง เทพมหานคร ในด้า นการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ที่ มี ท้ ัง ความสะดวก รวดเร็ ว
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างทันที ประหยัดเวลา การใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก การมีความ
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันที่เร่ งรี บ ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการส่ งเสริ ม
จากรัฐบาลให้มีการทําธุรกรรมด้านการเงินผ่านสมาร์ทโฟน
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ เมื่อนําระบบไร้ เงินสดมาใช้
1. สํ า หรั บ ผู ้มี ร ายได้น้ อ ย การซื้ อ บัต รร่ ว มขององค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีมูลค่าขั้นตํ่า 50 บาท จะไม่ได้รับการบริ การ
2. สําหรับผูส้ ู งอายุ บางส่ วนอาจไม่มีความชํานาญหรื อเข้าใจการโดยสารแบบไร้เงินสด
3. โครงสร้างขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพที่เปลี่ยนไป เนื่ องจากอัตรากําลังของ
พนักงานเก็บค่าโดยสารจะไม่มี เนื่องจากการนําเทคโนโลยีมาใช้
4. ต้องมี ก ารเตรี ย มของบลงทุ นในปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยีที่ จะนํามาใช้ เช่ น อุ ป กรณ์ ที่
รองรั บ การชํา ระค่ า โดยสารด้ว ยระบบออนไลน์ ระบบสารสนเทศที่ ต้อ งรองรั บ
เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน
5. กระบวนการทํางานที่เปลี่ยนไป ตามโครงสร้างและเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้
6. พนักงานประจําส่ วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี
ทั้งหมด
แนวทางแก้ ปัญหา
1. องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ กําลังพิจารณาบัตรรายเที่ยวต่อวัน เพื่อนํามา แก้ปัญหา
ของผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยและผูท้ ี่เดินทางเฉพาะบางวัน
2. ตามแผนฟื้ นฟูกิจการขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ขององค์กร มีการเตรี ยมความพร้อมในการลดอัตรากําลังของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
โดยมี โครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด และมี การเปิ ดสอบให้ข้ ึนมาเป็ นพนัก งาน
ประจําสํานักงานในแต่ละส่ วนงานที่ขาดอัตรากําลัง เช่น แผนกบัญชี เป็ นต้น

55
3. จัดเตรี ยมข้อมูลนําเสนอขออนุมตั ิงบประมาณในการลงทุนจากรัฐบาล เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล

4. สื่ อสารและทําความเข้าใจทุกส่ วนงานภายในองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
5. เตรี ยมวางแผนการอบรม กรอบการอบรมที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ มีการ
ประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าเมื่อนําระบบหรื อกรอบการทํางานที่เปลี่ยนไป
โดยจะมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาบทความ เอกสาร และผลงาน และทํา
การสังเคราะห์ขอ้ มูล จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้นมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้บริหารองค์ การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
ผูบ้ ริ หารควรเตรี ยมพร้อมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการรับชําระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด โดยมีการประชุมร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร
เพื่อพิจารณากรอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ
ที่ จะกระทบทั้งหมด ดําเนิ นการพิจารณาทบทวนปรับ ปรุ ง โครงสร้ างที่ เปลี่ ย นไป เมื่ อมี ก ารนํา
เทคโนโลยีม าทดแทน โดยต้องทํา การศึ ก ษาเทคโนโลยีที่ส ามารถนํา มาใช้ใ นการรองรั บ และ
สามารถนํามาปรับใช้กบั องค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ได้อย่างเหมาะสม ต้องมีการวางแผนเตรี ยม
ความพร้อมในการจัดการอบรมพัฒนา และให้ความรู ้ กับผูเ้ กี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หาร และ
ระดับปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างความรับรู ้ สื่ อสารและทําความเข้าใจกับคนในองค์กรให้
สามารถปรับเปลี่ยนและยอมรับเทคโนโลยีที่องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพนํามาใช้ และให้พร้อม
ไปสู่ การรับชําระค่าโดยสารแบบไม่ใช้เงินสด หรื อไร้เงินสดของหน่วยงาน พิจารณาวางแผนและ
ทําการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้บริ การได้รับทราบและเตรี ยมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้
บริ การขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ในการทําการวิจยั ในครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาและวิ จัย ในเชิ ง ปริ มาณ โดยการรวบรวมจากการสอบถามจากผู ้ใ ช้ บ ริ การด้ ว ย
แบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริ การของผูโ้ ดยสารระหว่างการชําระค่าโดยสารใน
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ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งการให้บริ การขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ
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