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การศึกษาเรื่อง “เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
บทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาจากแผนงานบูรณาการ
ยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือถอดบทเรียนให้เข้าใจพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในทศวรรษหน้าที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงินการธนาคารและบทบาทของ
ธนาคารกลาง เพ่ือนำไปสู่การสร้างกลไกและการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานบริหารแผนงานคนไทย 4.0 ที่
ได้กรุณาให้โอกาสในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องระหว่างการวิจัย จนนำมาสู่ผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดในภาคปฏิบัติ
เป็นวงกว้างได้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที ่หน่วยงานจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: Outcome Delivery Unit)
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะทุกท่านที่ได้กรุณา
อำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการส่งมอบผลงานวิจัยของผู้วิจัยเป็น
อย่างดี  

ขอขอบคุณพระคุณแผนงานฯ คนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หน่วยงานผู ้สนับสนุน
งบประมาณดำเนินการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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ธนาคารกลางในทศวรรษหน้า 

ชื่อคณะผู้รับผิดชอบการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 091-021-5558 Email: roongkiat@cbs.chula.ac.th 

งบประมาณและระยะเวลาการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับ 890,000.00 บาท 
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

สรุปภาพรวมของโครงการวิจัย 

สังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรศาสตร์ ซึ่งในแต่ละมิติมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เป็นการ
ยากท่ีจะประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงของแต่ละ
ภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจอย่างไร 

นอกจากนีโ้ครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิตอล ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ รูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจ และช่องทางในการเข้าถึงบริการทางการเงินนั้น ย่อมส่งผลต่อสถานะ ความสำคัญ และกลไกในการ
กำกับดูแลของธนาคารกลาง เครื่องมือต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจมีประสิทธิภาพที่น้อยลงในการดูแลสภาพคล่อง
และการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม 

โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งหวังที่จะศึกษาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการนำเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive technology) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการทางการเงิน ต่อระบบเศรษฐกิจ สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม และธนาคารกลาง ผลของความเข้าใจพลวัต
ความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจในยุคใหม่ จะทำให้สามารถพยากรณ์ฉายภาพโครงสร้างความสัมพันธ์ในอนาคต 
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และสามารถนำมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแล และเครื่องมือในการกำกับ
ดูแล ให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต  

โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับ 3 ประเด็นใหญ่ดังนี้ 

1. ศึกษาผลกระทบของการนำเทคโนโลยีพลิกผันมาใช้ในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินต่อ
ความสัมพันธ์ของแต่ละ Economic agent ในโลกยุคดิจิตอล เพ่ือให้เข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจ และ
ใช้ประเมินศักยภาพของนโยบายด้านการคลัง และด้านการเงินในอนาคต 

2. ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) แบบใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ให้บริการของสถาบันการเงินประเภทต่างๆ และความพร้อมของประชากรไทยในการรับมือกับระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอลผ่านการวัดระดับ Digital literacy เพ่ือให้สามารถฉายภาพการใช้บริการทางการเงิน
ของผู้บริโภคในอนาคต 

3. ศึกษาผลกระทบของการให้บริการทางการเงินในอนาคต ต่อบทบาทหน้าที่ กลไก และเครื่องมือต่างๆ
ที่ธนาคารกลางจะต้องใช้ในโลกยุคดิจิตอล เพ่ือเป็นข้อมูลที่ช่วยในการออกแบบนโยนายด้านการเงิน 
ด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และด้านการชำระเงินในอนาคต 

ผลลัพธ์จากการวิจัยของโครงการนี้ พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านต่างๆนำไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจใหม่ที่มักจะถูกเรียกว่าระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงจนนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญดังนี้  

1. การค้าขายผ่าน Cross-border e-commerce จะมีบทบาทสำคัญมากข้ึนแต่ไม่ได้มาแทนที่การค้า

แบบดั้งเดิม  

2. ระบบการชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล  

3. การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือภาคธุรกิจจะมุ่งเน้นใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ 

Light หรอื Agile Business model เพ่ือให้ธุรกิจมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันอยู่

ตลอดเวลา  

4. Digital technologies ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบ Light business model 

คือ Cloud computing software โดยทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า Everything as a service 

5. การเติบโตทางธุรกิจในยุคดิจิตอลไม่สามารถเกิดจากการถือครองทรัพย์สินขนาดใหญ่หรือผูกขาดทาง

การค้าเหมือนในอดีต แต่จะต้องตระหนักถึงการสร้างความร่วมมือทางการค้ากับธุรกิจต่างๆ ซึ่งใน
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อนาคตสถาบันการเงินอาจปรับเปลี่ยนกลายเป็น Solutions platform ที่เชื่อมโยงลูกค้ากับผู้

ให้บริการ Third parties ในแต่ละด้าน และธนาคารจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของ

ลูกค้าเพ่ือนำมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารายบุคคล 

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลดังที่กล่าวข้างต้นไม่ได้สร้างโอกาสในการเติบโตและ

ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตที่ดีข้ึนเพียงอย่างเดียว แต่อาจทำให้สังคมอยู่ในสภาวะ Digital Divide 

หรือสถานการณ์ท่ีประชากรบางกลุ่มไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นตัวกำหนด

สถานการณ์ Digital divide ได้เป็นอย่างดีคือการชี้วัดระดับ Digital literacy ของประชากร  

การชี้วัดระดับ Digital literacy ที่งานวิจัยชิ้นนี้เสนอประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อยได้แก่ 1) การเข้าถึง 

digital technologies 2) ทักษะการใช้งาน digital technologies 3) ความรู้ด้าน digital technologies และ 4) 

การตระหนักถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล ซึ่งจากผลการวิจัยพบประเด็นสำคัญดังนี้ 

1. เพศชายมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล มีความรู้ และมีการตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน Digital ที่สูง

กว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญ  

2. เจเนเรชั่น Millennial คือกลุ่มเจเนเรชั่นที่มีความโดดเด่นสูงสุดในทุกมิติย่อยของ Digital literacy 

รองลงมาคือเจเนเรชั่น Z และ เจเนเรชั่น X ตามลำดับ 

3. กลุ่มอาชีพ Professional จะมีความโดดเด่นด้าน Digital literacy สูงที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตกงาน

จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้าน Digital literacy อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนว่ากลุ่มประชากร

ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Digital divide แล้ว  

เมื่อใช้หลักการทางสถิติท่ีเรียกว่า Cluster analysis ในการแบ่งกลุ่มประชากรจะพบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม

ประชากรได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ Digital fluency (ร้อยละ 26), Digital neutral (ร้อยละ 55) และ Digital 

illerate (ร้อยละ 21) โดยพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินนั้น Digital fluency จะมีการใช้บัตร

เครดิต และการลงทุนในกองทุนรวมที่สูงโดดเด่นกว่ากลุ่มอ่ืน เป็นลูกค้าของธนาคารมากที่สุดจำนวนอย่างน้อย 3 

แห่งขึ้นไป เป็นกลุ่มท่ีให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำหรับการตัดสินใจเลือกเป็นลูกค้าหลาย

ธนาคาร ถึงแม้ประชากรในกลุ่ม Digital fluency จะให้ความสำคัญกับสาขาท่ีเข้าถึงง่าย แต่หากธุรกรรมทางการ

เงินต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำผ่านสาขาอีกต่อไปในอนาคต ผลิตภัณฑ์ Mobile banking จะเป็นปัจจัย

สำคัญที่บ่งชี้ว่าจะเลือกเป็นลูกค้าธนาคารใด 
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งานวิจัยฉบับนี้ยังได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับกลยุทธ์ของสถาบันการเงินในการแข่งขันใน

ยุคดิจิตอล โดยพบว่าสถาบันการเงินในไทยให้ความสำคัญกับการ Simplification ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันเพื่อให้มีความเข้าใจง่ายและสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากข้ึน นอกจากนี้สถาบันการเงินในไทย

พยายามมุ่งหวังสร้างบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสูงที่สุดหรือที่เรียกว่า Customer-centric model 

ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่สถาบันการเงินมักจะเป็นองค์กรที่มักจะเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องปรับตัวเข้า

หาก่อนเป็นหลัก 

เทคโนโลยีที่สถาบันการเงินในไทยให้ความสนใจอย่างมากในอนาคตประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ 

Cyber Security และ Big data analytics ซึ่งสถาบันการเงินคาดหวังที่จะมีความเข้าใจพฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน ในขณะที่ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของบริการของตน และลดความเสี่ยงที่จะ

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อระบบดิจิตอลของตน 

ในประเด็นสุดท้ายที่วิเคราะห์ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลต่อบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางใน

การกำกับดูแล พบว่า Digital currency ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมักจะอยู่ในรูปแบบของ Pre-paid basis เป็นหลัก คือ

จะต้องมีการนำเงินในปัจจุบันไปแลกซื้อเงิน Digital currency ดังกล่าว และหากผู้ใช้เงินต้องการใช้เงินในวงกว้างก็

จะต้องแลกเงินกลับมาเป็นสกุลเงินดั้งเดิม ดังนั้นผลกระทบต่อปริมาณของเงินในระบบจึงค่อนข้างจำกัด 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลหาก Digital currency ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง และประชาชนใช้เงิน

ดังกล่าวแทนที่เงินจากธนาคารกลาง จะทำให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงิน Digital currency อย่างมากใน

ขณะที่ปริมาณการใช้เงินในสกุลดั้งเดิมลดน้อยลง เหตุการณ์นี้จะทำให้ความสามารถของธนาคารกลางในการ

ดำเนินนโยบายด้านการเงินเพ่ือควบคุมระบบเศรษฐกิจที่ผลที่ลดลง จนธนาคารกลางอาจไม่สามารถกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยระยะสั้นเพ่ือควบคุมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดิม 

ดังนั้นธนาคารกลางหลายประเทศจึงมีแนวคิดท่ีจะออกเงินสกุลดิจิตอลใหม่ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า Central 

Bank Digital Currency (CBDC) โดยในปัจจุบันรูปแบบของ CBDC นั้นยังไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจน ว่าจะอยู่ใน

ลักษณะใด แต่เมื่อทำการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆของ CBDC แล้วจะพบผลที่น่าสนใจได้แก่  

1. ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบได้หากมีการยกเลิกการใช้เงินในรูปของธนบัตร 

(ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ศูนย์)  

2. ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายการเงินผ่านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้โดยตรงที่เข้าถึง

ประชาชนโดยไม่ต้องผ่านการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์  
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3. บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จะมีคู่แข่งเป็นบัญชีของธนาคารกลางทำให้เกิดความหลากหลาย

ด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากต่อประชาชน  

4. การแก้ไขปัญหาด้าน Credit risk และ liquidity risk ในสภาวะวิกฤติ อาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพราะธนาคารกลางเป็นผู้รับความเสี่ยงเหล่านั้นโดยตรง ลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน 

CBDC จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารกลางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ และ

ศึกษาวิเคราะห์อย่างเชิงลึกถึงแนวทางในการออกแบบเงิน CBDC เพ่ือใช้ในการควบคุมระบบเศรษฐกิจในยุค

ดิจิตอลต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 

 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นแรงผลักดันให้สถาบันการเงินและธนาคารกลางต้อง

ปรับตัวในหลายมิติ โดยสถาบันการเงินในไทยให้ความสนใจกับการลงทุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Cyber security 

และ Distributed ledger technology อย่างมากเพ่ือคาดหวังที่จะปรับปรุงบริการให้สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลยังได้เปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการราย

เล็ก ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นด้าน e-commerce และความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ

ผ่านการใช้บริการที่เรียกว่า Everything-as-a-service  

อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญท่ีต้องประเมินในยุคดิจิตอลคือความพร้อมของประชาชน ดัชนีชี้วัดทักษะด้าน

ดิจิตอล (Digital literacy) จึงได้ถูกนำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้เพื่อเป็นดัชนีกลางในการประเมินศักยภาพของ

ประชากรไทยในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 21 ยังมีทักษะด้าน

ดิจิตอลที่ต่ำ (Digital illterate) ซึ่งกลุ่มประชากรดังกล่าวมักจะตกงานหรือทำงานที่ใช้แรงงาน โดยเมื่อใช้บริการ

ทางการเงินกลุ่มประชากรเหล่านี้ยังคงยึดติดกับสาขาและความสะดวกในการเข้าถึงตู้ ATM ดังนั้นเหตุการณ์ 

Digital divide ที่เกิดจากความแตกต่างของ Digital literacy ระหว่างประชากรแต่ละกลุ่ม คือสิ่งที่ผู้วางนโยบาย

จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากในอนาคต 

ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลยังมีผลกระทบต่อบทบาทของธนาคารกลาง ซึ่งเกิดจากการเกิดขึ้นของเงินสกุลใหม่ 

ในรูปแบบดิจิตอลที่สร้างโดยภาคเอกชน และถูกใช้อย่างแพร่หลายแทนเงินในสกุลดั้งเดิม การชี้วัดตัวเลขทาง

เศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมบนสกุลเงินดั้งเดิมจึงอาจผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง

จนทำให้ประสิทธิภาพของธนาคารกลางในการดำเนินนโยบายด้านการเงินด้อยลง ธนาคารกลางหลายประเทศจึง

พิจารณาที่จะออก Central Bank Digital Currency (CBDC) เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามรูปแบบของ

การออก CBDC ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่ง CBDC อาจทำให้บทบาทของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เช่น 

CBDC ในรูปแบบบัญชีเงินฝากระหว่างประชาชนและธนาคารกลางจะทำให้ธนาคารกลางมีบทบาทที่คาบเกี่ยวกับ

การดำเนินนโยบายด้านการคลังมากยิ่งขึ้นจนอาจกลายเป็นธนาคารรัฐได้ เป็นต้น 
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Abstract 

 

 

Digital transformation has created considerable pressure on financial institutions and 

central banks. This research finds that financial institutions in Thailand have increasingly focused 

on big data analytics, cyber security, and distributed ledger technology. These investments are 

geared to support their new customer-centric business model. Digital economy has also created 

new business opportunities especially for small and medium enterprises. Their growth potential 

is strengthened using e-commerce platform and the access of legacy digital technology through 

the everything-as-a-service business model. 

However, one crucial factor that could create challenges is the readiness of households 

in adapting to the digital economy. Framework for measuring digital literacy is therefore 

proposed in this research. This research finds that around 21 percent of the sample group is 

digitally illiterate. They tend to be unemployed or work in the labor-intensive sector. When 

looking at the way they use financial services, it is found that they still prefer branch banking 

and the convenience of accessing an ATM.  A digital divide has resulted from the discrepancy 

between digital literacy across different population groups and is therefore one important issue 

that policy makers need to address in the next era. 

Digital economy also affects the role of central banks. This is due to the emergence and 

widespread use of new digital currency created by private sectors. Key economic indicators 

from the transaction of current traditional currency may no longer be a good proxy of economic 

activities. Therefore, central banks in many countries are now considering introducing central 

bank digital currency (CBDC) to mitigate those problems. However, the designs of CBDC are still 

inconclusive. Some features of CBDC could drastically transform the role of central banks into 

state banks. For example, account based CBDC that households can directly access from central 

banks provides the ability for central banks to implement some fiscal policies. 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

 

สังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรศาสตร์ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เป็นการยากท่ีจะสามารถประเมินว่าจะ
เกิดผลกระทบอย่างไรต่อโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ และความเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจในยุค
ที่เรียกว่า Digital Economy จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร 

นอกจากนีก้ารกำกับดูแลของธนาคารกลาง ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นที่กำกับผ่านสถาบันการเงิน เพ่ือเป็นตัวกลาง
ในการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังระบบเศรษฐกิจอาจมีประสิทธิภาพที่ด้อยลงในอนาคต ธนาคารกลางบาง
ประเทศตระหนักถึงความเสี่ยงนี้จึงได้มีการขยายหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้มากข้ึนจากเดิม เช่น
ธนาคารกลางของอังกฤษได้เพ่ิมหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของตนจากเดิมที่มีเพียงสถาบันการเงิน เป็น
ครอบคลุมถึง Broker-dealers และ Clearing houses เปน็ต้น 

เครื่องมือต่างๆที่ธนาคารกลางใช้ในปัจจุบันเพื่อดูแลสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ เช่น การกำหนด
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy rate) การเข้าแทรกแซงตลาดเงินตลาดทุน (Open market operation) หรือการ
กำหนดเงินขั้นต่ำในการดำรงไว้เพ่ือสภาพคล่อง (Liquidity required reserve ratio) อาจเป็นเครื่องมือที่ไม่
สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคดิจิตอล  

โครงการวิจัยฉบับนี้ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย 
(Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงมุ่งหวังที่จะวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ระบบเศรษฐกิจใหม่ และพยากรณ์ฉายภาพกลไกความสัมพันธ์ของ Economic agents ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบนโยบายหรือโครงสร้างการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต 

 โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนได้แก่ 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน 

(Financial services industry) โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้ประมวลองค์ความรู้ วิวัฒนาการ และแนวโน้มที่จะเกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในแต่ละด้าน โดยรายละเอียดต่างๆชี้แจงอยู่ในบทที่ 2 – 7 ซ่ึงประกอบด้วย 

- บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร จะกล่าวถึงภาพรวมของ

อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเกิดข้ึนของผู้ให้บริการ
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ทางการเงินรายใหม่ หรือที่เรียกว่า Fintechs เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรม

อย่างไร และตัวเลขการลงทุนและวิธีการสนับสนุนเงินลงทุนให้กับ Fintechs ต่างๆเหล่านี้จะ

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต 

- บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกลุ่มบริการด้านการชำระเงิน จะวิเคราะห์

วิวัฒนาการของระบบการชำระเงินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน และมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต โดยวิเคราะห์ตั้งแต่การโอนเงินชำระเงินภายในประเทศ ไปจนถึงการโอนเงินชำระเงิน

ระหว่างประเทศ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆที่ Fintechs เข้ามานำเสนอให้

เกิดการผลิกผัน (Disruption) ของวิธีการชำระเงินด้วย Digital technologies 

- บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกลุ่มบริการด้านการให้สินเชื่อ จะเป็นการวิเคราะห์

ตัวแบบในการอนุมัติสินเชื่อที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และตัวแบบในการวิเคราะห์สินเชื่อที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตภายหลังจากโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล Digital ที่หลากหลายจนนำมาสู่รูปแบบการ

ให้บริการสินเชื่อที่ไม่ได้เป็นแบบดั้งเดิม รวมถึงมีการวิเคราะห์การเกิดข้ึนของ Platform 

Business สำหรับการให้สินเชื่อในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงผู้กู้และผู้ปล่อยกู้เข้าด้วยกัน 

- บทที่ 5 เทคโนโลยี Blockchain ในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร จะมุ่งเน้นอธิบายการ

ทำงานของเทคโนโลยี Blockchain ที่เปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และ

การอนุมัติยืนยันข้อมูลจากระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน ความท้า

ทาย จุดเด่น และจุดด้อยของเทคโนโลยี Blockchain ในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 

- บทที่ 6 Cryptocurrency จะวิเคราะห์การเกิดขึ้นของเงินสกุลใหม่ที่มีการนำ Blockchain มา

ใช้เป็นพ้ืนฐานของระบบชำระเงิน โดยจะเริ่มต้นวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างระหว่าง 

Cryptocurrency, Fiat currency และ Digital money ทั่วไป เพ่ือให้มีความเข้าใจอย่าง

ละเอียดถึงความเป็นไปได้ของ Cryptocurrency ในโลกการเงินในอนาคต 

- บทที่ 7 Asian Digital Economy และความสัมพันธ์ของผู้เล่นต่างๆในระบบเศรษฐกิจใน

ทศวรรษหน้า จะมีการกำหนดนิยามของระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) และ

ประเมินดัชนีชี้วัดที่สำคัญสำหรับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล นอกจากนี้จะวิเคราะห์รูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจที่มีการประยุกต์ Digital technologies มาพลิกผันกระบวนการผลิตและการค้าขาย 

จนนำมาสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม ่ซึ่งระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นเป็นระบบที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างองค์กรต่างๆอย่างมาก จึงมีการวิเคราะห์ข้อตกลงทางธุรกิจระหว่าง
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สถาบันการเงินด้วยกันเอง และระหว่างสถาบันการเงินกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์

ทางเศรษฐกิจทีทุ่กภาคส่วนได้ประโยชน์สูงสุด 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความท้าทายที่จะเกิดข้ึนกับ Digital economy ที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านในหลายมิติสู่

โลก Digital ในอนาคต ซึ่งไม่ได้การันตีว่าประชาชนทุกกลุ่มจะมีความพร้อมในการอยู่ร่วมกันในโลก digital ได้

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยอาจมีประชากรบางกลุ่มท่ีขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง Digital literacy จนนำมาสู่

สภาวะที่เรียกว่า Digital divide หรือความเหลื่อมล้ำด้าน Digital ที่ทำให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาในอนาคต โดย

รายละเอียดต่างๆชี้แจงอยู่ในบทที่ 8 – 13 ประกอบด้วย 

- บทที่ 8 Digital literacy และความพร้อมของประชากรในการใช้ชีวิตในโลก Digital จะ

วิเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับวิธีการวัด Digital literacy ของครัวเรือน ความเข้าใจใน

ปัญหาของ Digital divide ว่าเกิดข้ึนจากมิติใด แล้วจึงสังเคราะห์วรรณกรรมต่างๆเหล่านี้ ไปสู่

การออกแบบการศึกษา Digital literacy ในประเทศไทย 

- บทที่ 9 กลุ่มตัวอย่างและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา Digital literacy and Banking 

preferences ของประชากรไทย จะชี้แจงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

Digital literacy ในประเทศไทย รายละเอียดของแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเพ่ือวัด Digital 

literacy และระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

- บทที่ 10 วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของ Digital literacy และ Banking preference ใน

ประเทศไทย จะชี้แจงผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจว่า Digital literacy ของ

ประชากรในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันในมิติของเพศ รายได้ เจเนเรชั่น การศึกษา หรือ

ประเภทการประกอบอาชีพหรือไม่ นอกจากนี้มีการศึกษาจะเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมการใช้บริการ

ทางการเงินของประชากรในประเทศไทยด้วย 

- บทที่ 11 วิเคราะห์ Digital literacy และ Banking preference ในประเทศไทยด้วยตัว

แบบทางสถิติ จะทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการเก็บข้อมูล ด้วยตัวแบบทางสถิติเพ่ือให้

สามารถเข้าใจประเด็นต่างๆที่เกิดข้ึนในประเทศ ได้แก่ 1) การใช้ Principal Component 

Analysis (PCA) เพ่ือสร้างดัชนีชี้วัดระดับ Digital literacy ในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไป

ขยายผลจนเป็นดัชนีกลางที่ผู้วางนโยบายนำไปใช้เฝ้าระวัง ความรู้ความสามารถของประชากร

ไทยด้านดิจิตอลได้ในอนาคต 2) การใช้ One-way ANOVA และ Regression analysis เพ่ือ

วิเคราะห์ว่าปัจจัยทาง Socioeconomic status ในมิติใดมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับ Digital 
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literacy และ 3) การใช้ Cluster analysis เพ่ือแบ่งกลุ่มประชากรตามระดับ Digital literacy 

เพ่ือประเมินว่าทางสถิติสามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้กี่กลุ่มและมีลักษณะพ้ืนฐานอย่างไร และ

ประชากรในแต่ละ Cluster มีพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินอย่างไร มีความพร้อมในการใช้ 

Digital banking มากน้อยเพียงใด และมีมุมมองต่อธนาคารในอนาคตอย่างไร 

- บทที่ 12 สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในประเทศไทยต่อการ

แข่งขันในยุคดิจิตอล โดยจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน

การเงินในประเทศไทยว่าสถาบันการเงินมีการปรับกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ

ดิจิตอลอย่างไร ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ใด และองค์กรมีการปรับตัวลงทุนในเทคโนโลยีดิจิตอล

ใหม่ๆ หรือไม่ นอกจากนี้จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าสิ่งที่ผู้บริหารของสถาบันการเงิน

วางแผนในอนาคต กับสิ่งที่ผู้บริโภคท่ีมีระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกันในประเทศไทยนั้น มี

ความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 

- บทที่ 13 จำลองสถานการณ์ในอนาคตของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศไทย จะเป็นการ

ประมวลผลการวิจัยของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกัน กับแนวโน้ม

เทคโนโลยีดิจิตอลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการด้านการเงินในอนาคต เพ่ือนำข้อมูลทั้งสองส่วนมา

บูรณาการเพ่ือสรุปเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของไทย

ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความท้าท้ายของธนาคารกลางที่เป็นบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจ 

และระบบการเงินของประเทศว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ซ่ึงผู้มีอำนาจในการวาง

นโยบายจะต้องประเมินเพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลมีความราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ทุกภาคส่วน โดยมีรายละเอียดชี้แจงในบทท่ี 14 – 15 ซี่งประกอบด้วย 

- บทที่ 14 วิเคราะห์ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน/การ

คลัง โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่อดีต 

จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นรากฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวทางที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการ

เปลี่ยนแปลงสำคัญในยุคดิจิตอลคือการเกิดขึ้นของเงินในรูปแบบ Digital currency และความ

แพร่หลายของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในบทนี้จะมีการวิเคราะห์รายละเอียดของเงิน Digital 

currency ใน 3 รูปแบบได้แก่ 1) E-money 2) Virtual currency และ 3) Cryptocurrency 

ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางและภาครัฐในอนาคต 
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- บทที่ 15 เครื่องมือและกลไกในการกำกับดูแลระบบการเงินรูปแบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจ

ดิจิตอล ซึ่งจะวิเคราะห์เชิงลึกถึงความจำเป็นของธนาคารกลางที่จะต้องพิจารณานำเสนอ 

Central Bank Digital Currency (CBDC) ต่อประชาชน ท่ามกลางความเสี่ยงที่ประชาชนอาจ

เลือกใช้เงิน Digital currency ใหม่ๆ ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยในปัจจุบันธนาคารกลางต่างๆยัง

ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบของ CBDC ที่ชัดเจนว่าจะมีลักษณะอย่างไร บทนี้จึงพยายามนำเสนอ 

CBDC ในหลายรูปแบบและวิเคราะห์ต่อไปว่า CBDC แต่ละรูปแบบนั้นจะทำให้เกิดเครื่องมือ 

กลไก หรือนโยบายทางการเงิน/คลัง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับธนาคาร

กลางในการประเมินออกแบบ CBDC ต่อไปในอนาคต 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลและผู้วางนโยบาย ในการกำหนด

ทิศทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิตอลในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจถึงความท้าทายใหม่ที่จะ

เกิดข้ึนในโลกดิจิตอล เพ่ือให้สามารถวางแนวทางป้องกันและเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 
 
 

บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเกิดขึ้นของ Smartphone แบบใช้จอ Touchscreen 

ในช่วงปีค.ศ. 2007 และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสื่อสารส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายยุค

ใหมท่ีเ่รียกว่าระบบ 3G เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างฉับพลัน และทำให้

ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามานำเสนอบริการทางการเงินผ่าน Mobile Application จนเป็นตัวเร่งให้สถาบัน

การเงินแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายมิติของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ในบทนี้จึงทำการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกทางดิจิตอลที่ส่งผลให้เกิดการพลิกผันในอุตสาหกรรม และปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมการเงินการ

ธนาคารที่ทำให้การคิดค้นนวัตกรรมของสถาบันการเงินต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้า จนทำให้เกิดความเสี่ยงจากการ

แข่งขันจากผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า Fintechs 

Fintechs ไดเ้ข้ามาแข่งขันจนทำให้รูปแบบการแข่งขัน (Competition landscape) ของอุตสาหกรรม

การเงินการธนาคารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นในบทนี้จึงทำการวิเคราะห์ต่อไปว่าการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง

ไปนั้นมีลักษณะใด ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินอย่างไร และสถาบันการเงินจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือให้

เกิดการคิดค้นนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างไร จนสามารถแข่งขันและเติบโตต่อไปได้ในระบบเศรษฐกิจ

ดิจิตอล 

 

เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 

 เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปี

ล่าสุดนั้นมีอัตราเร่งเพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต ตัวแปรหนึ่งที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดคือ จำนวนในการจดสิทธิบัตรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งองค์กร World Intellectual 

Property Organization (WIPO) ซึ่งอยู่ภายใต้ธนาคารโลก (World bank) ไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการจด
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สิทธิบัตร พบว่าจำนวนการจดสิทธิบัตรมีอัตราการเติบโตในลักษณะก้าวกระโดดแบบ Exponential ดังแสดงในรูป

ที่ 2.1  

รูปที่ 2.1 จำนวนการจดสิทธิบัตรทั่วโลกของผู้จดสิทธิบัตรในประเทศของตน (Worldwide patent applications, residents) 

 
Source: WIPO (2020) 

 

นอกจากการกา้วกระโดดของการพัฒนาเทคโนโลยี อีกมิติหนึ่งที่สะท้อนว่าเทคโนโลยีได้ถูกใช้อย่าง

แพร่หลายคือ อัตราความครอบคลุมของการใช้งานในครัวเรือนหรือที่เรียกว่า Adoption rate ของแต่ละ

เทคโนโลยี จากรูปที่ 2.2 จะพบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ใช้เวลาน้อยลงในการเพ่ิมอัตรา

ความครอบคลุมจากร้อยละศูนย์มาสู่ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่

เพียงแต่เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาต่อยอดที่รวดเร็วเท่านั้นแต่เทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นก็สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

อย่างเป็นวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว 
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รูปที่ 2.2 อัตราการครอบคลมุด้านการใช้งานของครัวเรือน (Adoption rate) ในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 
Source: Desjardins (2018) 

 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ 3 

ประเด็นหลักดังนี้ 

1) พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ในการสร้างข้อมูลผ่าน World Wide Web (WWW)  

เทคโนโลยีการส่งผ่านข้อมูลที่เรียกว่า World Wide Web นี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

จากการคิดคน้ครั้งแรกโดย Sir Tim Berners ในปี ค.ศ. 1989 และในปี ค.ศ. 1991 CERN ซึ่งเป็น

หน่วยงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ของสหภาพยุโรป ก็ได้นำ World Wide Web software เผยแพร่สู่

สาธารณชนในวงกว้าง (World Wide Web Foundation, 2019) และ HTML ซ่ึงเป็นภาษาในการ

สร้าง Contents ต่างๆบน Web Browser ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาสู่ HTML5 ในปี ค.ศ. 

2014 ที่การแสดงหน้าจอ website สามารถปรับเปลี่ยนอัตโนมัติอย่างเหมาะสมในแต่ละอุปกรณ์หรือ 

ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเปิด website เหล่านั้น (Raggett, 2013) 
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2) พัฒนาการด้านการเชื่อมต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต (Internet) 

โดยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีการคิดค้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1958 โดย Dwight 

D.Eisenhower ที่คิดค้นวิธีการส่งข้อมูลในลักษณะ Bit data (0,1) และได้มีทดลองส่งข้อมูลด้วย

สายโทรศัพท์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 ก่อนที่จะมีการสร้างระบบ Ethernet ขึ้นในปีค.ศ. 1976 และ

มีภาษาสำหรับการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IP ในปี ค.ศ. 1982 (Bryant, 2008)  

ซึ่งในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนต่างๆ  และได้มีการพัฒนา

ต่อยาดจากการส่งผ่านข้อมูลด้วยสายโทรศัพท์ มาสู่การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้

สาย ตั้งแต่ 1G ในปีค.ศ. 1982 มาสู่ยุค 5G ในปี ค.ศ. 2020 ที่ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสามารถ

มีได้มากถึง 10,000 Mbps และสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมลูจากอุปกรณ์จำนวนมากได้ 

3) พัฒนาการด้านอุปกรณ์การเชื่อมต่อข้อมูล  

ซ่ึงแต่เดิมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในโครงข่าย World Wide Web ผ่านเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ต นั้นมีเพียงอุปกรณ์ท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Personal Computer) และ Laptop 

เท่านั้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีการผลิตและวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1980 

(Microsoft, 2014)  

ต่อมาได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อข้อมูลในลักษณะอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 

devices) มายิ่งขึ้น โดยก้าวกระโดดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ชาญฉลาด (Smart mobile device) นั้น

เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 จากการเกิดข้ึนของ iPhone โดยบริษัท Apple ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาอุปกรณ์

อ่ืนๆตามมาเช่น Tablets และ Smart watches เป็นต้น ซึ่งการเกิดขึ้นของอุปกรณ์เหล่านี้ทำให้เกิด

การปฏิวัติแนวทางการทำธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆแก่ผู้บริโภค 

 

 การเปลี่ยนแปลงใน 3 ปัจจัยข้างต้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

Information Technology (IT) เพียงอย่างเดียว แตย่ังกระทบไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะกับบริษัทที่อยู่ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร (Banking and Finance industry)  
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ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารนั้น มักเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่ผู้

กำกับดูแลมีความเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่จะถูกพลิกผัน (Disrupt) จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ค่อนข้างจำกัด 

เพราะเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด มีกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจัดตั้งบริษัท 

เงื่อนไขของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก เช่น ในประเทศไทย

การจัดตั้งธนาคาร จะต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีเงื่อนไข

และกฎหมายกำกับเฉพาะผ่านพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศ

ไทยในการเข้าไปกำกับวิธีการดำเนินธุรกิจให้มีผลดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดผ่านอัตราส่วนทางการเงิน

ในด้านต่างๆเช่น อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ (Capital ratio) หรืออัตราส่วนการดำรงสภาพคล่อง (Liquidity 

ratio) เป็นต้น 

ด้วยกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวดเหล่านี้ จึงทำให้ระดับความรุนแรงของการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การเงินและการธนาคารไม่รุนแรงมากนักเม่ือเทียบกับธุรกิจอ่ืน โดยหากพิจารณาท่ีโครงสร้างส่วนแบ่งทาง

การตลาดผ่านระดับสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย พบว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จำนวน 3 ราย

แรกมีขนาดสินทรัพย์สูงถึงร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแล

ของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด (Bank of Thailand, 2019) โครงสร้างการแข่งขันในลักษณะนี้ในทาง

วิชาการมักนิยามเรียกว่า ตลาดของผู้ขายน้อยราย (Oligopolistic market) กล่าวคือ การแข่งขันไม่มีความ

สมบูรณ์และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการควบคุมกำหนดราคาของสถาบันการเงินทั้งแบบที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจได้   

การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของธนาคารกลางต่อสภาบันการเงิน ยังส่งผลให้การนำเสนอผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที สถาบันการเงินจะต้องนำผลิตภัณฑ์

และบริการต่างๆไปผ่านขั้นตอนการขออนุญาตกับธนาคารกลางซ่ึงมักจะใช้ระยะเวลานาน ด้วยเหตุนี้สถาบัน

การเงินในอดีตจึงมักจะไม่มีการนำเสนอเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดต่อผู้บริโภคมากนัก  

จากรูปที่ 2.3 จะพบว่าสถาบันการเงินได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีบัตรพลาสติคที่เรียกว่า Credit cards 

ในช่วงปี ค.ศ. 1950 เทคโนโลยีเครื่อง ATM ในปี ค.ศ. 1960 เทคโนโลยี Electronic stock trading ในปี ค.ศ. 

1970 และเทคโนโลยี Bank computer system ในชว่งปีค.ศ. 1980 เท่านั้น โดยจะสังเกตเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆ

เหล่านี้ยังคงถูกใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการ

ให้บริการทางการเงินในด้านดังกล่าวแล้วก็ตาม 
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รูปที่ 2.3 พัฒนาการด้านนวัตกรรมที่สำคัญในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 

 

Source: Judd (2017) 

 

เทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้รูปแบบและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม

การเงินและการธนาคารต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คือเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเชื่อมโยงข้อมูลและการ

ส่งผ่านข้อมูล จากเดิมทีส่ถาบันการเงินจะมีต้นทุนที่สูงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หรือท่ีเรียกว่า Banking 

Computer Infrastructure ซึ่งต้นทุนที่สูงเหล่านี้ได้เคยส่งผลดีต่อธนาคารในมิติที่ทำให้ Barrier to Entry ของการ

ตั้งธนาคารแห่งใหม่เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ประโยชน์ดังกล่าวได้กลับกลายเป็นเงื่อนไขท่ีทำให้สถาบัน

การเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพ่ือ

ลดต้นทุนการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ไม่จำเป็นต้องลงทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ของระบบไอที ภายในองค์กรเพ่ือเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การประมวลผลข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน หรือการ

สร้างและเชื่อมต่อระบบการชำระเงิน เหมือนอย่างในปัจจุบัน แตผู่้ให้บริการทางการเงินรายใหม่สามารถให้บริการ

ผ่านการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบที่เรียกว่า Software-as-a-service (SAAS) จากผู้ประกอบการอีกบริษัท

หนึ่งที่ลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไอที และนำโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้ไปให้บริการผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ 

(Cloud) เป็นต้น  

 นอกจากนี ้ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Online ที่

เรียกว่า Digital banking โดยอาจไม่ต้องมีการให้บริการผ่านสาขาแบบ Offline เลย ส่งผลให้โครงสร้างค่าใช้จ่าย

ของธุรกิจมีความแตกต่างจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ไมจ่ำเป็นต้อง
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เริ่มต้นธุรกิจจากการมีสาขาจำนวนมากและมีพนักงานจำนวนมากในการให้บริการลูกค้าเหมือนอย่างในปัจจุบัน แต่

ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่สามารถนำเทคโนโลยีด้าน Automation หรือ Articial Intelligence (AI) เข้ามา

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสถาบัน

การเงินแบบดั้งเดิมได้ 

 เมื่อผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ไม่ได้เป็นองค์กรที่รับฝากเงิน (Depository institution) ยิ่งทำให้เกิด

ความเหลื่อมล้ำด้านการแข่งขันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมากยิ่งขึ้น ถึงแม้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมจะ

ได้เปรียบด้านต้นทุน (Cost of fund) จากความสามารถในการระดบทุนผ่านเงินฝาก แต่สถาบันการเงินแบบ

ดั้งเดิมจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดจากธนาคารกลาง จนอาจทำให้ประสบกับความยากลำบากเมื่อ

ตนเองพยายามคิดค้นนวัตกรรมหรือบริการใหม่ๆ มาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือแข่งขันกับผู้ให้

บริการทางการเงินรายใหม ่ 

 หากผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ ที่มีกฎเกณฑ์การ

กำกับดูแลในเรื่องของการให้บริการทางการเงินที่แตกต่างจากประเทศเป้าหมายที่ผู้ให้บริการทางการเงินรายนั้นจะ

เข้าไปแข่งขันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม  ยิ่งทำให้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำจากเงื่อนไขการกำกับดูแลที่

แตกต่างกันมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนีก้ารทีส่ถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนาน ไม่ได้มีการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีแบบเชิงรุก ก็ทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่มีจำนวนบุคคลากรภายในองค์กรที่ค่อนข้างมาก 

ส่งผลให้เกิดอุปสรรคเมื่อมีความพยายามในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่าย หรือลดจำนวน

บุคคลากรลง 

 จากปัจจัยต่างๆข้างต้นทำให้ ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่สามารถแข่งขันทั้งทางด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินธุรกิจ และเทคโนโลยี กับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำมาสู่ผลิตภัณฑ์และ

บริการทางการเงินที่มีมูลค่าเพ่ิม (Value added) และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  

 ข้อมูลจากการสำรวจของ Dapp (2014) ทีส่อบถามผู้บริหารของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในประเทศ

ต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแข่งขันและการถูกแทนที่ด้วยผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ พบว่าบริการ

ด้านการชำระเงิน บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก และบริการด้านสินเชื่อ เป็นบริการที่ผู้บริหารของสถาบันการเงินแบบ

ดั้งเดิมมีความกังวลอย่างมากว่าจะถูกแทนที่โดยผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 
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รูปที่ 2.4 ความคิดเห็นของสถาบันการเงินต่อการถูกแทนท่ีโดยผู้ใหบ้ริการทางการเงินรายใหม่ 

 

Source: Dapp (2014) 

 

จากปัจจัยต่างๆที่วิเคราะห์ข้างต้น จึงทำให้หน้าที่หลักของการมีสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมในระบบ

เศรษฐกิจ ใน 4 ด้านได้แก่  

1) การเป็นตัวกลางเพ่ือเปลี่ยนเงินฝากระยะสั้นไปสู่เงินลงทุนระยะยาว  

2) การเป็นตัวกลางในระบบชำระเงิน 

3) การเป็นตัวกลางในการให้บริการแก่บริษัทเพ่ือเข้าสู่ตลาดทุน (Capital markets) 

4) การเป็นตัวกลางเพ่ือส่งผ่านนโยบายด้านการเงินและการคลังสู่ระบบเศรษฐกิจ 

จึงถูกลดบทบาทลงอย่างมาก และเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยว่า โครงสร้างระบบ

เศรษฐกิจทีเ่กิดผู้ให้บริการทางการเงินและธนาคารในรูปแบบใหม่นั้น จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วย

ธุรกิจในระบบเศรษฐกิจอย่างไร 
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การเกิดขึ้นของ Fintech และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร 

 ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บริการแก่

ผู้บริโภคนั้น ได้ถูกนิยามเรียกว่า Fintech ซึ่งย่อมาจากคำว่า Financial Technology ซ่ึงคำศัพท์ Fintech นี้

เกิดข้ึนครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1990 โดยเป็นคำย่อของ The Financial Services Technology Consortium ซ่ึง

เป็นโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีโดย Citigroup (Ali, 2017) ต่อมาจึงได้มีการใช้คำว่า Fintech เพ่ือหมายถึงบริษัท 

Startup ที่ใช้ Technology มาให้บริการทางการเงิน โดยคำศัพท์ Fintech ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ. 

2014 เป็นต้นมา   

 ด้วยเหตุที่ Fintech เป็นผู้ให้บริการรายใหม่หรือที่เรียกว่า Startup company จึงทำให้ Fintech ที่

เกิดข้ึนไม่มีเงินทุนที่มากเพียงพอที่จะให้บริการทางการเงินอย่างรอบด้านเหมือนสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม แต่ 

Fintech ที่เกิดขึ้นจะมุ่งเน้นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถใน

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการมี Fintech ที่ให้บริการจำเพาะเจาะจงในแต่ละ

ด้านอย่างมากมาย ดังแสดงในรูปที่ 2.5 

รูปที่ 2.5 Fintech ที่ให้บริการทางการเงินในด้านต่างๆ 

 
Source: Business Insider (2018) 
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จากรูปที่ 2.5 สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารนั้นสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีความ

จำเป็นที่จะต้องมีสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอีกต่อไป การเกิดข้ึนของ Fintech ทำให้เกิดระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ 

(Ecosystem) ในรูปแบบใหม่ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการทางการเงินจาก Fintech แต่ละรายโดยไม่ต้องพ่ึง

สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม  

เนื่องจากบริการทางการเงินต่างๆเหล่านี้เป็นบริการผ่านช่องทาง Online หรือที่เรียกว่า Digital banking 

ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผู้ให้บริการทางการเงินในแต่ละด้านที่ตนเองถูกใจได้ง่ายผ่าน Smart devices และ

ผู้บริโภคสามารถสมัครเปิดบัญชีเพ่ือเข้าใช้บริการเหล่านั้นได้ทันที ไม่ว่าจะผ่าน Online banking หรือ Mobile 

banking ก็ตาม 

  การเกิดขึ้นของ Fintech ที่ให้บริการแต่ละด้านนั้น ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงิน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เพราะในอดีตธนาคารพาณิชย์จะมีแนวคิดการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Branch banking 

หรือการเปิดสาขาธนาคารตามพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า เพราะสาขาธนาคารเปรียบเสมือนเป็นช่อง

ทางการขายหลัก (Distribution and sales channel) ของธนาคาร  

 แต่เมื่อในช่วงปี ค.ศ. 1990 มีพัฒนาการด้าน Internet connection ทำให้ธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม

เริ่มมีแนวคิดการให้บริการผ่าน Online มากยิ่งขึ้น จนนำมาสู่ Online banking ในช่วงปี ค.ศ. 2000 ต่อมาในช่วง

ปี ค.ศ. 2010 ได้มีการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายอย่างแพร่หลาย จนนำมาสู่การเกิดขึ้นของ 

Smartphones และการประยุกต์ใช้ Smartphone ของ Startup ต่างๆในการนำมาให้บริการทางการเงิน จึงทำ

ให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกมีแรงกดดันที่จะต้องเริ่มคิดค้น Mobile application เพ่ือให้บริการแก่ผู้บริโภคมาก

ยิ่งขึ้น 

 การสำรวจจาก Bain & Co. ในระหว่างปี ค.ศ. 2013 และ 2015 ที่แสดงในรูปที่ 2.6 พบว่า ปริมาณการ

ใช้ Online banking ในหลายประเทศอยู่ในระดับร้อยละ 30 – 50 เมื่อเทียบกับปริมาณธุรกรรมทั้งหมด ในปี ค.ศ. 

2013 แต่ในปี ค.ศ. 2015 พบว่าปริมาณธุรกรรมผ่าน Online banking ลดลงมาสู่ในช่วงร้อยละ 20 – 30 และถูก

แทนที่ด้วยธุรกรรมจาก Mobile banking ในปีค.ศ. 2015 ที่ประมาณร้อยละ 30 – 50 ซึ่งหากพิจารณาท่ียอดรวม

ของธุรกรรมผ่านทั้ง 2 ช่องทาง จะพบว่าผู้บริโภคมีการใช้ธุรกรรมผ่านดิจิตอลเพ่ิมมากขึ้น 
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รูปที่ 2.6 การใช้ธุรกรรมทางการเงินระหว่างข่องทาง Mobile และ Online 

 

Souce: Bain & Company (2015) 

 จากการที่ในอดีตการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จะเกิดข้ึนได้เฉพาะที่สาขาของ

ธนาคาร จึงทำให้ธนาคารพาณิชย์ในอดีตมุ่งเน้นแข่งขันกันในด้านของความเป็น Universal banking หรือการเป็น

ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินอย่างรอบด้าน (All in one service) เพราะอยู่ภายใต้ข้อสมมุติฐานที่

ผู้บริโภคนั้นจะมีความยากลำบากหรือมีต้นทุนที่สูงในการเปลี่ยนธนาคาร หรือในการทำธุรกรรมแต่ละด้านจาก

ธนาคารคนละแห่ง 

 แตภ่ายหลังการเกิดขึ้นของ Fintech และรูปแบบของ Ecosystem ใหมต่ามรูปที่ 1.5 ทำให้เกิดคำถาม

ตามมาว่า การแข่งขันในลักษณะ Universal banking นั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ของสถาบันการเงินต่อไปอีกหรือไม่ เนื่องจาก Fintech มีความเชี่ยวชาญและให้บริการในแต่ละด้านแบบ

เฉพาะเจาะจง จึงทำให้เกิดแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า Disaggregation of financial services 

หรือบริการทางการเงินทีถู่กแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และถูกนำเสนอจากผู้ให้บริการคนละแห่งตามความ

ถนัดของผู้ให้บริการรายนั้นๆ 

 เมื่อมีการแบ่งแยกบริการทางการเงินอย่างชัดเจนตามความถนัดของผู้ให้บริการ จึงทำให้การแข่งขันใน

อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารทวีความรุนแรงขึ้น บริการต่างๆ จากเดิมที่เคยมีค่าบริการที่สูง อาจถูกแข่งขัน

จนค่าบริการลดต่ำลงหรือแทบไมส่ามารถกำหนดค่าบริการได้เลย หรือค่าบริการที่เคยคิดกับลูกค้าแบบเหมาจ่าย
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จากธุรกรรมบางประเภทเพ่ือนำมารองรับกับค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านนั้นๆ อาจไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

ยกตัวอย่างเช่น การคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินในประเทศไทย ที่ในอดีตธนาคารพาณิชย์มีการคิด

ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินระหว่างบัญชี ทั้งการโอนเงินไปยังบัญชีภายในธนาคารเดียวกันแตต่่างสาขา และ

การโอนไปยังบัญชีของต่างธนาคาร ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายการโอนเงินของทั้งสองธุรกรรมนี้ต่ำมากเพราะเป็นการโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ธนาคารกลับคิดค่าธรรมเนียมในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง  

สาเหตุสำคัญของเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บถือเป็น

ค่าบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน ลูกค้าจะต้องถอนเงินสดและ

เดินทางไปฝากเงินกับธนาคารอีกแห่ง หรือต้องเสียค่าเดินทางไปฝากเงินกับสาขาของธนาคารที่ต่างพ้ืนที ่จึงทำให้

ธนาคารเห็นช่องว่างในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า และ 2) ค่าธรรมเนียมการโอนนี้ ธนาคารนำไปรองรับ

ค่าใช้จ่ายของธนาคารในส่วนที่มีต้นทุนสูงแต่ธนาคารไม่เคยคิดธรรมเนียมการให้บริการนั้นมาก่อน เช่น ธุรกรรมที่

เกี่ยวกับการฝากถอนเงินสด และการแลกเหรียญ ซึ่งมักจะมีการให้บริการแก่ลูกค้าแบบไม่คิดค่าธรรมเนียม 

แต่เมื่อมีการแข่งขันจากผู้ให้บริการระบบชำระเงินรายใหม่ ที่มุ่งเน้นแข่งขันด้านราคากับสถาบันการเงิน 

จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมต้องตัดสินใจลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทาง Mobile banking และ 

Online banking จนเหลือศูนย์บาท เพื่อรักษาฐานลูกค้า และสร้างความมั่นใจได้ว่าปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ใน

ระบบเศรษฐกิจนั้นยังคงเป็นปริมาณเงินท่ีผ่านช่องทางของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมอยู่เช่นเดิม 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลลัพธ์จาก Disaggregation of financial services ที่ Fintech เข้า

มาแข่งขันเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน

นี้จะเกิดขึ้นกับบริการในด้านอ่ืนๆ ทั้งการรับฝาก การให้สินเชื่อ หรือการลงทุน  

ดังนั้นนอกจากธนาคารที่จะได้รับผลกระทบ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage firm) ก็มี

โอกาสที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน เพราะในปัจจุบันมีการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 

(Commission fees) ทั้งๆ ที่ต้นทุนการดำเนินงานนั้นต่ำมากจากการทีธุ่รกรรมต่างๆเกิดขึ้นในรูปแบบดิจิตอล การ

คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์นี้เป็นการพยายามหารายได้ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เพ่ือมา

รองรับค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆที่บริษัทไม่เคยคิดจากลูกค้า เช่น ค่าบริการการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ

ติดตามข่าวหลักทรัพย์ และการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านอ่ืนๆ เป็นต้น 
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Disaggregation of financial services จึงเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าบริการในการ

ใหบ้ริการด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยธุรกรรมด้านใดที่ไม่ได้มีมูลค่าเพ่ิม (value added) ให้กับลูกค้า และสามารถ

ลดต้นทุนการให้บริการได้ง่ายผ่านการใช้เทคโนโลยี จะมีแนวโน้มทีค่่าบริการจะลดต่ำลงเรื่อยๆจนเหลือศูนย์ 

ในขณะที่บริการด้านใดที่มีมูลค่าเพ่ิมที่ให้กับลูกค้าเช่นการแนะนำการลงทุน การเขียนบทวิเคราะห์การลงทุน และ

การให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ เป็นต้น อาจเป็นบริการที่สถาบันการเงินนำมาคิดค่าบริการที่สูงขึ้นกว่าใน

ปัจจุบัน  

ผลสำรวจจาก Deliotte Consulting ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารของสถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับ

การลงทุน การจัดการกองทุน และการแนะนำการลงทุนทั่วโลก พบว่าแนวโน้มโครงสร้างค่าธรรมเนียมด้านการ

บริหารกองทุน และการแนะนำการลงทุนจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมทั่วไปที่ไม่มี 

มูลค่าเพ่ิมมากนักจะลดลง ดังแสดงในรูปที่ 2.7  

รูปที่ 2.7 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าธรรมเนยีมในด้านต่างๆ 

 

Source: Deliotte (2015) 

นอกจากนีก้ารที่บริการทางการเงินถูกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน จะทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมถูก

กดดันให้พิจารณาหาจุดเด่นด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ของตนว่ามีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการด้านใด ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันที่ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่ได้มีการแข่งขันด้าน

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานเท่าท่ีควร แต่มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายในการให้บริการแต่ละด้าน 
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รูปที่ 2.8 เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ (Value chain) ของสถาบันการเงิน โดย

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีการแข่งขันอย่างรุนแรงจนเกิด Disaggregation of financial services สถาบันการเงินจะ

ตระหนักว่าการเป็น Universal banking ของตนไม่สามารถแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคตได้อีก

ต่อไป จึงต้องพิจารณาว่าตนเองเป็นเลิศหรือมีจุดเด่นในกิจกรรมใดของห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจในแต่ละข้ันตอนเพ่ือ

มุ่งเป้าให้บริการเฉพาะด้านในส่วนย่อยนั้นๆ 

รูปที่ 2.8 โครงสร้าง Banking value chain และการเปลีย่นแปลงของรูปแบบธุรกิจธนาคาร 

 

Source: Deliotte (2015) 

โดย แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันการเงินสามารถสรุปเป็น 2 มิติไดด้ังรูปที่ 2.9 ได้แก่ 1) 

มิติของการพลิกผันทางเทคโนโลยี และ 2) มิติของการอำนวยความสะดวก ซึ่งหากพิจารณาตามแผนภาพดังกล่าว

จะพบว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ยังมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับเพียง Facilitator 

เท่านั้น กล่าวคือมีความพยายามปรับปรุงช่องทางในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า หรือทำ

ให้บริการต่างๆของตนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รูปที่ 2.9 มิติการวางแผนพัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

 

Source: Deloitte (2016) 

 จากรูปที่ 2.9 พบว่า แนวทางหนึ่งที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมสามารถดำเนินการต่อยอดบริการและ

ผลิตภัณฑ์ของตนเองได ้คือความพยายามในมิติของการอำนวยความสะดวกไปสู่การเป็น Expediter ด้วยการทำให้

ช่องทางบริการทางการเงินของตนไม่ว่าจะผ่านสาขา ผ่าน online ผ่าน mobile หรือผ่าน Call center สามารถ

บริหารจัดการความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการแยกช่องทางบริการ หรือทำให้ลูกค้าต้องประสบ

ปัญหาในการสื่อสารแต่ละช่องทาง  

 แต่ในมิติของการพลิกผันทางเทคโนโลยีนั้น ต้องยอมรับว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัดหลาย

ปัจจัยที่ไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของตนเพื่อเป็น Differentiator หรอื Game changer ซ่ึง

เกิดจากข้อจำกัดสำคัญ 2 ประการได้แก่  

1) ข้อจำกัดด้านบุคคลากรที่ทรัพยากรบุคคลขององค์กรในด้านไอท ีของสถาบันการเงินส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นไป

ที่การจัดการรายวันของระบบไอท ีและการรักษาเสถียรภาพของระบบมากกว่าการมุ่งเป้าไปที่การวิจัย

และคิดค้นนวัตกรรม  

2) ข้อจำกัดท่ีเกิดจากกฎเกณฑ์การกำกับดูแลโดยธนาคารกลาง ที่หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริการหรือ

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จะต้องได้รับการอนุมัติและประเมินแล้วจากธนาคารกลาง 
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ด้วยข้อจำกัดด้านการคิดค้นนวัตกรรม จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีความพยายามที่จะแข่งขันกับ 

Fintech ด้วยการเข้าไปลงทุน หรือสร้างความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกับ Fintech โดยตรง เพ่ือให้ตนเองได้รับการถ่าย

โอนทางเทคโนโลยี และสามารถทดลองบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วกับลูกค้าของตน 

แนวทางท่ีสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมนำมาใช้เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถสรุปได้ตามรูปที่ 2.10 ที่

แสดงวิธีการ และแนวโน้มต้นทุนของแต่ละวิธี โดย สถาบันการเงินหลายแห่งในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน

พิเศษในองค์กรของตน เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ และเสาะหา Fintechs ที่มีศักยภาพ โดยเมื่อตนเองพบ 

Fintechs เป้าหมายก็จะมีรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ (Incubator 

program) หรือการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Fintechs เหล่านั้น 

การเป็นที่ปรึกษาหรือการมีศูนย์บ่มเพาะ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท่ีสถาบันการเงินสามารถเข้าไปปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คิดค้นโดย Fintechs เพ่ือมาประยุกต์ปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจจริงของตน ต้องยอมรับว่า

ถึงแม้ Fintechs จะมีนวัตกรรมที่ดี แต่ Fintechs เหล่านี้คือผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์

ด้านการเงินและการธนาคารมาก่อน ทำให้หาก Fintechs นำเสนอบริการที่ตนเองคิดค้นขึ้นโดยตรงโอกาสที่จะ

ประสบความสำเร็จอาจจะไม่มากนัก การที่ Fintechs เขา้ร่วมงานกับสถาบันการเงินยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Fintechs คิดค้นขึ้นสามารถเข้าถึงลูกค้าฐานกว้างที่เป็นลูกค้าเดิมของสถาบันการเงินได้ 

รูปที่ 2.10 วิธีการเข้าถึง Fintech ของสถาบันการเงิน 

 

Source: Damania (2016) 
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 ตัวอย่างของกลยุทธ์ที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยใช้เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีของ Fintech ในด้านต่างๆ 

เช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยามีโครงการ Krungsri Rise เพ่ือเป็นการประกวดให้รางวัลกับ Fintech ทีม่ีเทคโนโลยีที่

น่าสนใจ และธนาคารจะสนับสนุนเงินทุน (Krungsri, 2019) หรือธนาคารกรุงเทพที่มีการจัดตั้งโครงการ Bangkok 

Bank Innohub สำหรับการประกวดแข่งขัน Fintech เช่นเดียวกัน (Bangkok Bank, 2019) 

 นอกจากนี้ธนาคารบางแห่งมีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพ่ือดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

เช่นธนาคารกสิกรไทยที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน Kasikorn Business Technology Group (KBTG) ซึ่งเป็น

หน่วยงานเฉพาะทาง มี Career path และโครงสร้างการทำงานที่แยกออกจากธนาคารอย่างชัดเจนเพื่อให้

โครงสร้างการบริการงานของหน่วยงานแห่งใหม่มีความเหมาะสม และดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในด้านการ

พัฒนาเทคโนโลยีได้ 

นอกจากวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึง Fintechs ของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมข้างต้น อีกวิธีการหนึ่งที่

สถาบันการเงินใช้คือการเข้าไปลงทุนใน Fintechs เหล่านัน้ทั้งในรูปแบบของการควบรวมกิจการ (Merger & 

Acquisition) และการร่วมลงทุน (Venture capital) 

 จากข้อมูลของ KPMG (2019) ที่สำรวจมูลค่าการลงทุนใน Fintech พบว่ามีการลงทุนเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

ในช่วงปี ค.ศ. 2018 ซึ่งสูงถึง 141 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดยหากจำแนกประเภทของการลงทุนจะพบว่า

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผ่านช่องทางของการควบรวมกิจการ (M&A) และกองทุนลงทุนประเภท Private Equity 

fund ตามรูปที่ 2.11 ถึง 2.13 

รูปที่ 2.11 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ของทั้งโลก 

 

Source: KPMG (2019) 
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รูปที่ 2.12 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ด้วยวิธี Private equity fund ของทั้งโลก 

 

Source: KPMG (2019) 

รูปที่ 2.13 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ด้วยวิธี M&A ของทั้งโลก 

 

Source: KPMG (2019) 
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นอกจากนี้การลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการลงทุนใน Fintech ผ่านกองทุนที่เรียกว่า 

Venture capital fund หรือกองทุนกิจการร่วมลงทุน ซึ่งถือเป็นประเภทย่อยของกองทุนประเภท Private 

equity fund โดยการลงทุนของกองทุน Venture capital fund นี้เป็นวิธีการลงทุนที่ผู้ริเริ่มกิจการ 

(Entrepreneur) ยังเป็นเจ้าของกิจการ มีการถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง และยังมีอิสระในการบริหารงานของบริษัท

ตนเองพอสมควร ซึ่งแตกต่างจากวิธีการลงทุนแบบควบรวมกิจการ (M&A) ทีค่วามมีอิสระทางความคิดของผู้ริเริ่ม

กิจการจะถูกลดทอนลงและอาจถูกเปลี่ยนสถานะจากการเป็นเจ้าของกลายมาเป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งของ

สถาบันการเงินที่เข้าควบรวมกิจการ ซ่ึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกิจการอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือมุ่งเน้นที่

จะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของสถาบันการเงินที่มาครอบงำกิจการมากกว่าการพยายามเติบโตขายสินค้าและบริการของ

กิจการที่ตนริเริ่มในวงกว้าง (Cumming, 2010) 

 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ผ่านช่องทาง Venture capital เป็นช่องทางการลงทุนที่มีการเติบโตขึ้น

เรื่อยๆ ดังแสดงอยู่ในรูปที่ 2.14 ซึ่งลักษณะจำเพาะของการลงทุนในรูปแบบ Venture capital คือ จะไม่ให้เงินทุน

ในรูปแบบดั้งเดิมผ่านหุ้นสามัญหรือสัญญากู้เงิน แต่จะเป็นการให้เงินทุนเพ่ือแลกกับหลักทรัพย์ที่มีเงื่อนไขพิเศษ 

เช่น หุ้นบุริมสิทธิ์ที่มีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขต่างๆ หรือสัญญาเงินกู้ท่ีสามารถแปลงมาเป็นหุ้นสามัญได้ เป็นต้น 

รูปที่ 2.14 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ด้วยวิธี Venture capital fund ของทั้งโลก 

 

Source: KPMG (2019) 
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การกำหนดเงื่อนไขพิเศษในหลักทรัพย์ที่ Venture capital ถือครองนี้ ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ venture 

capital ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของการลงทุน เพราะกิจการที่ลงทุนมีการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์

ความสำเร็จในอนาคตได้ง่าย เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เคยมีตลาดมาก่อน หรือผลิตภัณฑ์มีความก้าวล้ำจนต้อง

เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก เป็นต้น 

การกำหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมในหลักทรัพย์นี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่าง Venture capital และเจ้าของ

กิจการ ตัวอย่างของเงื่อนไขที่ได้รับความนิยมสามารถสรุปได้ดังนี้ (Cumming, 2010) 

1) เงื่อนไขการแปลงหุ้นเป็นหนี้เมื่อธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ (Convertible shares) 

2) เงื่อนไขการได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัท (Board seat representation) 

3) เงื่อนไขไม่ให้เจ้าของกิจการเดิมเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น (Non-transferable clause) 

4) เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจากหนี้เป็นทุนได้เม่ือธุรกิจประสบความสำเร็จ (Convertible bonds 

5) เงื่อนไขท่ีหากมีการระดมทุนเพ่ิมเติม สัดส่วนของถือครองหุ้นในกิจการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง (Anti-

dilution clause) 

6) เงื่อนไขท่ีหากมีการขายหุ้นผู้ซื้อจะต้องซื้อหุ้นของ Venture capital ด้วย (Drag-along clause) 

7) เงื่อนไขท่ี Venture capital ไม่ต้องรับผิดชอบภาระใดๆ ภายหลังการขายหุ้นของตนในกิจการ 

จากโครงสร้างการระดมเงินทุนแบบ Venture capital ทีท่ำให้นักลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงของ

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหลายราย มีแนวคิดในการก่อตั้งกองทุนประเภท 

Venture capital นี้ขึ้น โดยกองทุนที่ก่อตั้งโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจเหล่านี้เรียกว่า Corporate Venture 

Capital (CVC)  

CVC ที่จัดตั้งขึ้นจะมีเป้าหมายการลงทุนในกิจการเป้าหมายใน 2 ประการ ได้แก่ 1) เป้าหมายด้าน 

Financial returns ที่คาดหวังผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนเช่น เงินปันผลหรือส่วนต่างราคาหุ้น และ 2) 

เป้าหมายด้าน Strategic returns ที่คาดหวังให้เกิดผลตอบแทนในธุรกิจของกิจการตนเอง (Cumming, 2010) 

โดยมูลค่าการลงทุนใน Fintech ผ่าน CVC ก็มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังรูปที่ 2.15 
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รูปที่ 2.15 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ด้วยวิธี Corporate Venture capital ของทั้งโลก 

 

Source: KPMG (2019) 

  

การจัดตั้งกองทุน CVC ของสถาบันการเงินในระดับโลกมีการสำรวจและสรุปตัวเลขดังแสดงในรูปที่ 2.16 

ซึ่งจะพบว่าธนาคารรายใหญ่หลายแห่งได้ลงทุนในด้านนี้ค่อนข้างมาก รวมถึงในประเทศไทยที่มีธนาคารพาณิชย์

บางแห่งได้มีการจัดตั้งกองทุน Venture capital เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์มีการจัดตั้งกองทุน Digital ventures 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีกองทุนชื่อ Krungsri Finnovate หรือธนาคารกรุงเทพมีกองทุนชื่อ Bualuang Ventures 

เป็นต้น 
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รูปที่ 2.16 การจัดตั้ง Corporate venture capital ของสถาบันการเงินต่างๆ 

 
Source: Damania (2016) 

 

บริการทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในยุคดิจิตอล 

จากการสำรวจของ PwC (2017) ผ่านผู้บริหารของสถาบันการเงินหลายรายทั่วโลก พบว่าบริการทาง

การเงินที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจากการแข่งขันของ Fintech ในปัจจุบันคือ บริการด้าน payments และ 

fund transfer รองลงมาคือบริการที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์รับฝากเงิน และลำดับสุดท้ายคือ

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกัน และการบริหารเงินลงทุน ดังแสดงในรูปที่ 2.17 

รูปที่ 2.17 แนวโน้มการถูกแทนท่ีด้วย Fintech ในแต่ละบริการ 

 
Source: PwC (2017) 
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บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงิน (Payment system) ได้รับผลกระทบจาก Fintech 

ค่อนข้างมากเกิดจากสาเหตุที่การให้บริการระบบชำระเงินนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางด้านการ

ธนาคาร กิจกรรมหลักในระบบชำระเงินคือการอนุมัติข้อความการชำระเงินระหว่างผู้โอนและผู้รับ ดังนั้นผู้

ให้บริการเครือข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง หรือผู้ให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารไร้สาย จึงสามารถนำโครงข่ายการ

เชื่อมโยงข้อมูลของตนมาให้บริการด้านการชำระเงินได้ทันที โดยไม่ต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมมากนัก  

ในส่วนของนวัตกรรมและรูปแบบของบริการด้านระบบชำระเงินที่ Fintech เข้ามานำเสนอนั้นมีหลาย

รูปแบบทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการยืนยันตัวตนเพื่ออนุมัติการชำระเงิน การสร้างระบบชำระเงินแบบใหม่ทีเ่ชื่อมโยง

ผู้โอนกับผู้รับโอน และการสร้างระบบประมวลผลการชำระเงินและการจัดการบัญชีขององค์กร ซึ่งรายละเอียดเชิง

ลึกของการแข่งขันในอุตสาหกรรมระบบชำระเงินจะวิเคราะห์อยู่ในบทที่ 3 

การลงทุนในบริษัท Fintech ที่น่าสนใจอีกกลุ่มบริการคือการลงทุนใน Fintech ที่ให้บริการเก่ียวเนื่องกับ

ด้านการให้สินเชื่อและการปล่อยกู้ โดยการลงทุนจาก CVC สูงขึ้นมากในปี ค.ศ. 2015 ก่อนที่จะลดลงในปี ค.ศ. 

2016 ตามรูปที่ 2.18 ซึ่งสาเหตุสำคัญที่การลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ Online 

ลดลงเพราะเริ่มมีจำนวน Fintech ที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้หลายราย จนเกิดการแข่งขันที่รุนแรง และเริ่มมี 

Fintech บางรายที่ประสบความสำเร็จจนครองส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนที่สูงสำหรับการให้สินเชื่อส่วนบุคคล 

จึงทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนใน Fintech ใหม่ๆ ลดลง 

รูปที่ 2.18 มูลค่าการลงทุนใน Fintech ประเภท Online lending 

 

Source: KPMG (2017) 
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ในส่วนของการให้บริการสินเชื่อ Online ของ Fintech นั้นจะมีทั้งแบบการสร้าง Platform สำหรับการ

จับคู่ระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู ้ที่เรียกว่า P2P lending platform ไปจนถึงการใช้ข้อมูลแบบใหม่ (Alternative data) 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ของผู้กู้ เพ่ือนำไปสู่การให้สินเชื่อกับกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมได ้นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในด้านอื่นจนประสบ

ความสำเร็จมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ได้หันมาให้ความสนใจกับการทำธุรกิจให้สินเชื่อแกฐ่านลูกค้าของตนเองหรือที่

เรียกว่า Marketplace lending มากขึ้น โดยรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบริการจะวิเคราะห์ในบทที ่4 

อีกด้านหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ คือ Fintechs ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain มา

เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรของสถาบันการเงิน หรือเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการทางการเงิน

แก่ลูกค้าบางกลุ่ม จากข้อมูลการสำรวจโดย PwC (2017) พบว่า ผู้บริหารของสถาบันการเงิน และ Fintechs 

หลายรายให้ความเห็นว่า เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่น่าลงทุน พอๆกับ ความ

น่าสนใจในการลงทุนในเทคโนโลยี Artificial intelligence และ Identity management ดังแสดงในรูปที่ 2.19 

รูปที่ 2.19 แนวโน้มการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม 

 
Source: PwC (2017) 

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจะเป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลายในอนาคต เปรียบเสมือนเป็นเทคโนโลยีในยุคที่ 5 ของมนุษยชาติ ต่อเนื่องจาก ยุคท่ี 1 คือ 

เทคโนโลยี Computer mainframe ยุคที่ 2 เทคโนโลยี Personal computer ยุคที่ 3 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 



   

30 

 

และยุคที่ 4 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์มือถือ รายละเอียดของเทคโนโลยี Blockchain และศักยภาพใน

การนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารวิเคราะห์อยู่ในบทที่ 5 

นวัตกรรมอีกด้านหนึ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Blockchain คือนวัตกรรมด้านสกุลเงินดิจิตอล ที่มีการ

คิดค้นสกุลเงินในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Cryptocurrency โดยเป็นสกุลเงินที่มีระบบการชำระเงินผ่านเทคโนโลยี 

Blockchain สกุลเงินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเช่น Bitcoin, Ethereum และ Ripple เป็นต้น 

นอกจากนีใ้นช่วงปี ค.ศ. 2019 ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคม (Social network) รายใหญ่อย่าง Facebook ก็ได้มี

การประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในการสร้างสกุลเงิน Cryptocurrency ใหม่ที่เรียกว่า Libra ขึ้น 

(Libra, 2019) โดยรายละเอียดต่างๆของ Cryptocurrency และตัวอย่างของการนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

การเงินและการธนาคาร วิเคราะห์อยู่ในบทที่ 6 

 

บทสรุป 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นสามารถสรุปเป็นปัจจัย

สำคัญได้ 3 ด้านได้แก่ 1) การเกิดข้ึนของเทคโนโลยี WWW ที่ใช้ในการส่งผ่านและรับข้อมูล 2) การพัฒนา

โครงข่ายเชื่อมต่อข้อมูลที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ต และ 3) การเกิดข้ึนของ Smart devices ในการประมวลผลข้อมูล

และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค 

ปัจจัยภายนอกดังกล่าวเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบในทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้สามารถดำเนิน

ธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล 4.0 โดยอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารนั้นได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมากโดยเฉพาะกับการให้บริการชำระเงิน การบริหารบัญชีเงินฝาก และการให้สินเชื่อ ซึ่ง

ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ที่เรียกว่า Fintechs ได้เข้ามาแข่งขันในลักษณะที่มุ่งเป้าเพ่ือการเป็นเลิศในบริการ

ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ใช่การแข่งขันในลักษณะเดียวกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมท่ีเน้นให้บริการรอบด้านหรือที่

เรียกว่า Universal banking 

การให้บริการเฉพาะทางของ Fintechs เหล่านี้ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ทางการเงินอย่างมาก จนนำมาสู่รูปแบบการแข่งขันใหม่ในอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Disaggregation of financial 

services ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ในอดีตเคยเรียกเก็บแบบเหมารวมสำหรับหลายบริการอาจเกิดข้ึนได้ยาก และ

บริการบางประเภทที่เม่ือนำดิจิตอลมาประยุกต์ใช้จนทำให้เกิดการลดต้นทุนอย่างมากอาจเกิดการแข่งขันจน

ค่าธรรมเนียมเหลือศูนย์ได้ในอนาคต 
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สำหรับการลงทุนใน Fintechs นั้น ได้เกิดข้ึนอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมักจะเป็นการ

ลงทุนผ่านกองทุนร่วมลงทุน (Venture capital) หรือการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) การลงทุน

เหล่านี้กระจุกตัวอยู่ใน 4 บริการหลักทางการเงินได้แก่ 1) ระบบชำระเงิน 2) การคิดค้นการให้สินเชื่อแบบใหม่ 3) 

เทคโนโลยี Blockchain และ 4) การคิดค้น Cryptocurrency โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้านนี้จะอยู่ใน

บทที่ 3 – 6 ต่อไป 
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บทท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกลุ่มบริการด้านการชำระเงิน 
 

 

บทนำ 

บริการทางการเงินที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ในการเข้ามาแข่งขันกับสถาบันการเงิน

แบบดั้งเดิมคือบริการด้านการชำระเงิน โดยจะสังเกตเห็นว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเกิดข้ึนของผู้ให้บริการ

หลายรายเพื่อสร้างช่องทางในการชำระเงินที่นอกเหนือจากการชำระเงินผ่านสาขาของธนาคารเช่น การชำระเงิน

ผ่านร้านสะดวกซ้ือ การชำระเงินผ่านไปรษณีย์ หรือการชำระเงินผ่าน Mobile application เป็นต้น 

เพ่ือให้เข้าใจว่าบริการด้านการชำระเงินที่นำเสนอโดย Fintechs นั้นอยู่ในรูปแบบใดบ้าง ในบทนี้จึง

เริ่มต้นวิเคราะห์ระบบชำระเงินในปัจจุบันเป็นอันดับแรก เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าระบบชำระเงินในปัจจุบันนั้นมี

ช่องโหว่ด้านประสิทธิภาพในมิติใด ซึ่งช่องโหว่ดังกล่าวเกิดขึ้นทั้งระบบชำระเงินภายในประเทศ และระบบชำระเงิน

ระหว่างประเทศ  

ช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ทำให้ Fintechs พยายามคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ เพ่ือนำมาแก้ไข

ปัญหาของการชำระเงินกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นมิติของต้นทุนค่าบริการที่สูง และมิติของ

ระยะเวลาในการชำระเงินที่ค่อนข้างนาน ผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นการคิดค้น Mobile transfer การคิดค้น 

Payment และ Currency Exchange platform หรือการคิดค้น Cryptocurrency เพ่ือปรับปรุงระบบชำระเงิน

ในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งในบทนี้จะวิเคราะห์อย่างละเอียดของแต่ละรูปแบบการชำระเงินใหม่ๆ เพ่ือให้สามารถ

คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตระบบชำระเงินจะถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบใดได้บ้าง 

 

ระบบชำระเงิน 101 

การให้บริการด้านการชำระเงินและโอนเงินระหว่างบัญชี ถือเป็นบริการแรกๆ ที่ผู้ให้บริการทางการเงิน

รายใหม่ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการให้บริการของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม 
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สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ Fintech เข้ามาแข่งขันในธุรกิจการชำระเงินอย่างแพร่หลาย เพราะการให้บริการใน

ด้านนี้ไม่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางที่เก่ียวกับทฤษฎีด้านการเงิน และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

ทางการเงินมาก่อน แก่นแท้ของระบบชำระเงินมีเพียงการส่งข้อความที่มีข้อมูลจำนวนเงิน เลขบัญชีของผู้โอน และ

เลขบัญชีของผู้รับโอน โดยเมื่อการโอนเงินได้รับการอนุมัติระบบก็เพียงทำการบันทึกเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินในบัญชี

ของผู้โอนและผู้รับโอนให้ถูกต้องตามข้อความการโอนเงินที่เกิดข้ึน 

เนื่องจากระบบชำระเงินเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความผ่านโครงข่ายการเชื่อมต่อข้อมูล ดังนั้นผู้ประกอบการ

ที่อยู่ในอุตสาหกรรมไอที โครงข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมจึงสามารถนำระบบการเชื่อมต่อข้อมูล

ของตนมาให้บริการระบบการชำระเงินได้โดยง่าย 

เพ่ือให้เข้าใจนวัตกรรม และแนวทางใหม่ๆ ในการให้บริการด้านระบบการชำระเงิน จึงต้องทำความเข้าใจ

ระบบการชำระเงินในปัจจุบันก่อนเบื้องต้น โดยรปูแบบของระบบการชำระเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดัง

รูปที่ 3.1 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างระบบการชำระเงินในปัจจุบัน 

 

Source: The Central Bank of the Russian Federation (2002) 

การชำระเงินนั้นเริ่มต้นจากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินของผู้โอนเงิน กับสถาบันการเงินของ

ผู้รับโอน โดยจะต้องมีการยืนยันความถูกต้องของเลขบัญชีผู้รับโอนว่าเจ้าของบัญชีเป็นบุคคลเดียวกับบุคคลที่ผู้โอน

เงินจะประสงค์โอนเงินไปหรือไม่ และสถาบันการเงินของผู้โอนเงินจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินในบัญชีของผู้โอน

เงินว่ามีเพียงพอกับการโอนเงินหรือไม่  
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หลังจากนั้น สถาบันการเงินของผู้โอนเงินและผู้รับโอนเงินจะส่งข้อความการโอนเงินระหว่างกัน เมื่อทั้ง

สองอนุมัติข้อความการโอนเงินก็จะทำการจดบันทึกบัญชีหักเงินจากบัญชีผู้โอนเงิน และบันทึกบัญชีเงินเพ่ิมเติมเข้า

บัญชีของผู้รับโอนเงิน กระบวนการโอนเงินก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

การบันทึกบัญชีชำระเงินต่างๆเหล่านี้ จะต้องมีการคำนวณดุลหักบัญชีและการชำระดุลในแต่ละวันผ่าน

ระบบ Clearing house ด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการ

ดำเนินการชำระเงินของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันการชำระดุลระหว่างธนาคารพาณิชย์จะเป็นในรูปแบบของ 

Tiered system ที่มีการชำระดุลเป็นลำดับชั้น จากระดับชั้นที่ 1) ระหว่างสาขาของธนาคารพาณิชย์ ไปยัง

ระดับชั้นที่ 2) ระหว่างธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไปยังระดับชั้นที่ 3) ระหว่าง

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และธนาคารกลาง เพ่ือยืนยันว่าสภาพคล่องของสถาบันการเงินมีเพียงพอสำหรับการตัด

เงินและการนำเงินเข้าบัญชีไปยังผู้รับโอน  

รูปแบบระบบชำระเงินแบบ Tiered system ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้จึงทำให้เกิดธุรกรรมการกู้ยืมระหว่าง

ธนาคารพาณิชย์เพ่ือบริหารสภาพคล่องที่เรียกว่า Interbank lending market และหากสภาพคล่องในระบบ

การเงินมีไม่เพียงพอ ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมกับธนาคารกลางได้ ผ่านธุรกรรมต่างๆ เช่น  

Repurchase agreement หรือ Standing facility เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2019) โดยธนาคารกลาง

ถือเป็นองค์กรทีม่ีบทบาทในการเป็น Lender of last resort หรือองค์กรที่สร้างความม่ันใจว่าสภาพคล่องในระบบ

การเงินมีอย่างเพียงพอในแต่ละช่วงเวลา 

ระบบชำระเงินจะมีประสิทธิภาพได้หากผู้ให้บริการด้านชำระเงินแต่ละรายอยู่ภายใต้โครงข่ายระบบชำระ

เงินเดียวกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวกลางทีเ่ป็นหน่วยงานในการสร้างโครงข่ายระบบชำระเงินเพ่ือ

เชื่อมโยงสถาบันการเงิน ธนาคารกลาง หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ (Fintech) เข้าด้วยกัน ระบบ

ชำระเงินจึงเปรียบเสมือนได้กับถนนหรือทางด่วนทีห่น่วยงานรัฐเป็นผู้สร้างให้กับประชาชนทุกคน โดยการวิ่งบน

ถนนดังกล่าวไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นรถยนต์จากผู้ผลิตรายใด อย่างไรก็ตามการสร้างถนนดังกล่าวมีต้นทุนที่เกิด

ขึ้นกับหน่วยงานกลาง ดังนั้นการโอนเงินหรือชำระเงินในบางครั้งจึงต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้กับผู้สร้างระบบ

ชำระเงินแห่งนั้น 

ในประเทศไทย ระบบชำระเงินได้เริ่มต้นพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในป พ.ศ. 2534 ที่มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบการชําระเงิน เพ่ือกำหนดแผนงานพัฒนาระบบชำระเงินขึ้น จนนำมาสู่การพัฒนา

วิธีการชำระเงินจากระบบตราสารมาสูระบบการให บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking 
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Services) เช่น การโอนเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ การฝากถอนผ่านเครื่อง ATM การชำระเงิน ณ จุดขาย (Electronic 

Funds Transfer at Point of Sale หรอื EFTPOS)  ระบบ S.W.I.F.T. ซึ่งเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศ และ

ระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารที่เรียกว่า BATHNET เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 1999) 

ต่อมาได้มีความร่วมมือกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ภายใต้นโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เพ่ือก่อตั้งบริษัท National ITMX จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน

ระบบการชำระเงิน และเพ่ิมการเชื่อมโยงของบริการชำระเงิน ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด  

ระบบ ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) จึงถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่

เป็นมาตรฐานระบบการชำระเงินและการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ก็ได้มี

การพัฒนาต่อยอดระบบการชำระเงินนี้ให้สามารถ โอนเงินระหว่างบัญชีด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มีการผูกไว้กับบัญชีธนาคาร ภายใต้โครงการที่เรียกว่า Promptpay โดยมีพัฒนาการมา

เป็นลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ดังแสดงในรูปที่ 3.2 

รูปที่ 3.2 พัฒนาการของบริการ Promptpay 

 

Source: ITMX (2019) 
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ระบบชำระเงินด้วยบัตรพลาสติก 

ระบบการชำระเงินที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงระบบพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบัญชีโดยตรง และเป็นระบบชำระเงิน

ที่เป็นโครงข่ายอยู่ภายในประเทศ แตใ่นปีค.ศ. 1958 ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่านบัตรพลาสติก โดย

เป็นปีแรกที่มีการให้บริการบัตรเครดิตเป็นวงกว้างแก่ประชาชน ซ่ึงบัตรเครดิตครั้งแรกนั้นถูกนำเสนอโดย Bank of 

America ใช้ชื่อระบบชำระเงินว่า BankAmericard ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Visa ในช่วงปี ค.ศ. 1976 จนเป็นที่

รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (Britannica, 2019) 

บริษัทที่วางโครงข่ายการชำระเงินสำหรับบัตรพลาสติกต่างๆนั้นไม่ใช่สถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตร

พลาสติกเหล่านั้นให้ลูกค้า แต่เป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางในการสร้างระบบชำระเงินระหว่างประเทศ บริษัทชั้นนำที่

ให้บริการด้านนี้เช่น VISA, MasterCard, JCB, American Express และ Union Pay เป็นต้น 

โครงสร้างของระบบการชำระเงินด้วยบัตรพลาสติกนี้ จึงสามารถแสดงไดด้ังรูปที่ 3.3 ซึ่งประกอบด้วย

สถาบันการเงินผู้ออกบัตร (Issuer) สถาบันการเงินผู้รับเงินซึ่งผู้รับเงินส่วนใหญ่เป็นร้านค้า (Merchant)  และ

ระบบชำระเงิน (Payment network) เช่น Visa หรือ MasterCard เป็นต้น 

รูปที่ 3.3 โครงสร้างระบบการชำระเงินด้วยบัตรพลาสติก 

 

Source: WEF (2015) 

สถาบันการเงินทีเ่ป็นผู้ออกบัตรให้กับลูกค้าของตนเองนั้นจะทำการผูกหมายเลขของบัตรพลาสติกเข้ากับ

เลขบัญชีของลูกค้า โดยกรณีของบัตรเดบิตจะเป็นการผูกเลขบัตรพลาสติกเข้ากับเลขบัญชีธนาคารออมทรัพย์ 

ในขณะที่กรณีของบัตรเครดิตนั้นก็จะเป็นการผูกหลายเลขบัตรเครดิตเข้ากับบัญชีวงเงินสินเชื่อประเภทบัตรเครดิต

ของลูกค้า  

สาเหตุที่บัตรพลาสติกจะต้องใช้บริการของ Visa หรือ Mastercard เพราะสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตร

ไม่สามารถลงทุนสร้างระบบการชำระเงินที่เชื่อมโยงการใช้บัตรของตนเองเข้ากับทุกร้านค้าในทุกประเทศทั่วโลกได้ 
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สถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรจึงต้องซื้อบริการเข้าใช้ระบบการชำระเงินจากบริษัทที่สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานนี้ โดย

บริษัทที่วางระบบการชำระเงินนี้จะทำหน้าที่เป็น clearing house ของการชำระเงินด้วย 

ค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินจะต้องจ่ายให้กับบริษัทที่สร้างระบบชำระเงินนั้น จะเป็นค่าธรรมเนียมที่

เรียกเก็บจากร้านค้า ในขณะที่จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บัตรหากมีการใช้บัตรเกินกว่ามูลค่าหนึ่งในแต่

ละปี เพราะถือว่าธนาคารสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากร้านค้า (จากการใช้บัตรของลูกค้า) ได้ครบถ้วนตาม

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทที่สร้างระบบชำระเงินดังกล่าว 

การเชื่อมต่อระบบชำระเงินนั้น ร้านค้าจะต้องติดต่อกับธนาคารเพ่ือขอให้มาติดตั้งเครื่องอ่านบัตร หรือที่

เรียกว่า Electronic Data Capturing (EDC) ซึ่งเครื่องอ่านบัตรนี้จะเชื่อมโยงกับระบบชำระเงินของแต่ละบริษัท 

โดยกลไกการชำระเงินจะเริ่มจาก ผู้ใช้บัตรนำบัตรของตนไปเสียบยังเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านบัตรจะส่งผ่าน

ข้อมูลไปยังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อส่งคำสั่งแจ้งไปยังธนาคารผู้ออกบัตรว่า ผู้ใช้บัตรจะชำระเงินด้วยปริมาณหนึ่ง 

ธนาคารผู้ออกบัตรตรวจสอบวงเงินในบัญชีว่าตรงตามเงื่อนไขท่ีจะสามารถอนุมัติธุรกรรมการชำระเงินนั้นได้หรือไม่ 

หากทำการอนุมัติธนาคารผู้ออกบัตรส่งข้อมูลมายืนยันการชำระเงินที่เครื่องอ่านบัตร เพ่ือให้ผู้ใช้บัตร ยืนยันตัวตน

และยืนยันการชำระเงิน ซ่ึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่สองรูปแบบได้แก่ ลายเซ็น 

และการใช้ Pin code 

หากเป็นบัตรเดบิต เงินทีช่ำระค่าสินค้าและบริการจะถูกตัดจากบัญชีของผู้ใช้บัตรทันที เพ่ือโอนเงินไปยัง

บัญชีผู้รับโอน แต่หากเป็นบัตรเครดิต ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนในวันถัดไป ดังนั้นการคำนวณดอกเบี้ย

ของหนี้บัตรเครดิตจึงเริ่มต้นคำนวณจากวันที่ผู้ใช้บัตรจ่ายค่าสินค้า ไม่ใช่จากวันที่ได้รับสรุปยอดเงิน ในแต่ละงวด

เดือน 

 

ระบบชำระเงินระหว่างประเทศ 

ระบบการชำระเงินคือโครงข่ายของการส่งผ่านข้อความการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงิน ดังนั้นการส่ง

ข้อความดังกล่าวในระดับสากล อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้มีการกำหนด

มาตรฐานของข้อความสำหรับการสื่อสาร ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดข้อความมาตรฐาน และเลขบัญชีสากล ที่ทำให้

สถาบันการเงินแต่ละแห่งในแต่ละประเทศสามารถเข้าใจ และดำเนินการตัดบัญชีเพ่ือการชำระเงินหรือโอนเงิน

ระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง ในปี ค.ศ. 1973 จึงได้มีการจัดตั้ง SWIFT code ขึ้น เพื่อเป็น code สำหรับการ

สื่อสารระหว่างธนาคารในระดับสากล (SWIFT, 2020) 



   

39 

 

เพ่ือให้การโอนเงินระหว่างประเทศมีความน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการจัดตั้งตัวกลางเพ่ิมเติม ที่เป็นสถาบัน

การเงินที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพ่ือทำให้การโอนเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือและเกิดข้ึนได้ ระบบการโอนเงิน

ระหว่างประเทศจึงมักจะเรียกว่า Correspondent banking relationship โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 3.4 

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารในสหรัฐอเมริกาจะโอนเงินไปยังธนาคารในประเทศญี่ปุ่น หากสองธนาคารนี้ไม่ได้มี 

Correspondent banking relationship ระหว่างกัน จะไม่สามารถโอนเงินกันได้โดยตรง เพราะธนาคารทั้งสอง

แห่งถือว่าไม่รู้จักและมีความเชื่อใจซึ่งกันละกัน 

รูปที่ 3.4 โครงสร้างระบบการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Correspondent banking relationship 

 

Source: Ripple (2016) 

 

 ธนาคารในสหรัฐอเมริกาจึงต้องทำการโอนเงินภายในประเทศไปยังธนาคารอีกแห่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ 

Correspondent banking relationship กับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง โดยธนาคารทั้งสองแห่งที่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกันจะทำการโอนเงินระหว่างกันตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนด  

 หลังจากนั้นธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้รับเงินโอนมาแล้วก็จะทำการโอนเงินต่อภายในประเทศไปยัง

ธนาคารปลายทางของผู้รับเงิน โครงสร้างการโอนเงินในลักษณะนี้จึงทำให้ระยะเวลาในการโอนเงินระหว่างประเทศ

ค่อนข้างยาวนานมากกว่า 3 วันทำการ และต้นทุนในการโอนเงินระหว่างประเทศจึงค่อนข้างสูง เพราะมีตัวกลางที่

เข้ามาทำหน้าที่เพ่ือให้บริการการโอนเงิน หลายหน่วยงาน 
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 ธนาคารที่เป็น Correspondent banking relationship จะมีต้นทุนด้านสภาพคล่อง ซึ่งเกิดจากความ

จำเป็นที่ธนาคารที่เป็น Correspondent banks จะต้องมีการดำรงเงินฝากไว้ในบัญชีระหว่างกัน เพ่ือรองรับการ

ชำระดุลการโอนเงินของลูกค้า ดังแสดงในรูปที่ 3.5 

รูปที่ 3.5 โครงสร้างระบบการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ Correspondent banking relationship และ Liquidity cost 

 

Source: Ripple (2016) 

 ต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศจึงเริ่มจาก Bid-ask spread ของธนาคารต้นทางที่แลกเปลี่ยนเงินตรา

ระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการของ Correspondent bank ทั้งจากธนาคารของประเทศผู้โอน และ

ธนาคารของประเทศผู้รับโอน และค่าธรรมเนียมผ่านระบบ Clearing house ของหน่วยงานกลางทีเ่ป็นตัวกลางใน

ระบบชำระเงินระหว่างประเทศ 

 

ระยะแรกของผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ในระบบการชำระเงิน 

จากพัฒนาการด้านการสื่อสารไร้สาย และการสื่อสารผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ส่งผลให้ในช่วง 

ศตวรรษท่ี 21 เริ่มมีบริษัทที่ให้บริการโทรคมนาคมหลายรายได้เพ่ิมบริการให้แก่ผู้ใช้งานโครงข่ายไร้สายเพ่ือให้

สามารถทำการชำระเงินค่าบริการการใช้โครงข่ายไร้สายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต่อมาบริการชำระเงินเหล่านี้

ได้ถูกขยายออกไปสู่การให้บริการด้านการโอนเงินระหว่างผู้ใช้งานโครงข่ายไร้สายด้วยกันเองผ่านเบอร์

โทรศัพท์มือถือ  
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ประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอบริการชำระเงินเหล่านี้ จะเป็นกลุ่มประเทศท่ี

ประชากรส่วนใหญ่มีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม โดยสาเหตุสำคัญของ

ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินนี้ มักจะเกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นเกาะ ภูเขา หรือถิ่นทุรกันดาร 

และเกิดจากการกระจายตัวของประชากรที่ทำให้ความหนาแน่นของประชากรในบางพ้ืนทีไ่ม่มากเพียงพอ จน

สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถตัดสินใจเข้าไปดำเนินการจัดตั้งสาขาเพ่ือให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน

ในพ้ืนทีด่ังกล่าวได ้ 

ตัวอย่างที่แสดงถึงความความสำเร็จในระดับโลกจนปีที่ยอมรับ คือการพัฒนาระบบชำระเงินของ 

Safaricom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมโครงข่าย 4G ในประเทศเคนย่า โดยบริษัทให้บริการภายใตช้ื่อที่เรียกว่า 

M-Pesa ผู้ใช้งานเครือข่าย Safaricom สามารถโอนเงินระหว่างกันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงผู้ใช้งานแต่

ละคนจะมีบัญชี M-Pesa account ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง (Schatt, 2014) 

วิธีการนำเงินเข้าไปในบัญชี M-Pesa นั้นไม่ได้ทำผ่านตู้ ATM หรือสาขาธนาคาร แต่จะทำผ่าน ตัวแทน

พนักงานของบริษัท หรือที่เรียกว่า M-Pesa agent บุคคลนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นสาขาธนาคารเคลื่อนที ่ทีท่ำหน้าที่

รับฝากและถอนเงินจากบัญชี M-Pesa 

บริการ M-Pesa นี้ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้ ธนาคาร Equity Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนราย

ใหญ่ของประเทศเคนย่า ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ Safaricom เพ่ือนำเสนอบัญชีเงินฝากชื่อว่า M-Kesho 

account และบริการอ่ืนๆเช่น ผลิตภัณฑ์ประกัน และสินเชื่อ เป็นต้น (Reuters, 2019) จากความสำเร็จนี้จำนวน

บัญชีธนาคารในประเทศ Kenya ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่างมากจากเพียง 2.5 ล้านบัญชีในปี ค.ศ. 2007 มาเป็นประมาณ 40 

ล้านบัญชีในปี ค.ศ. 2016 และทำให้อัตราการออมเงินของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 3.6 

รูปที่ 3.6 จำนวนบัญชีในระบบธนาคารและบัญชีในระบบสื่อสารของประเทศเคนยา 

 
Source: Cook & McKay (2017) 
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M-Pesa จึงถือเป็นต้นแบบของความสำเร็จในด้านการให้บริการธนาคารในรูปแบบ Mobile banking ที่

ธนาคารไม่มีความจำเป็นจะต้องพ่ึงพิงการให้บริการผ่านรูปแบบของสาขาธนาคารเพียงช่องทางเดียว ซ่ึงประชากร

ในทวีปแอฟริกามีสัดส่วนของการมี Mobile money account สูงมากกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดใน

หลายประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 3.7 และหากพิจารณาที่สัดส่วนของ Mobile money account ของทั้งโลกจะ

พบว่า ร้อยละ 45.6 ของ Mobile money account ทั้งโลกอยู่ที่ทวีป Africa 

รูปที่ 3.7 จำนวนผู้ใช้งาน Mobile money account ในทวีปแอฟรกิา 

 

 

Source: GSMA (2019) 

สำหรับในประเทศไทยผู้ให้บริการระบบชำระเงินรายใหม่ในระยะแรก เป็นผู้ให้บริการที่มีธุรกิจดั้งเดิมเป็น

บริษัทโทรคมนาคม หรือบริษัทวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือบริษัทที่เก่ียวโยงกับการวางเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกัน โดยในช่วงแรกของการให้บริการนั้น ธุรกิจระบบชำระเงินถือว่ามีรายได้ที่น่าดึงดูดใจ 

เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินชำระเงินผ่านช่องทางของตนได้ โดยผู้บริโภคยินดีที่

จะชำระค่าธรรมเนียมเพ่ือแลกกับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินการ

ชำระเงินผ่านระบบ พร้อมเพย์ หรือ mobile banking ให้เป็นศูนย์บาท โดยธนาคารพาณิชย์หลายรายอนุญาตให้
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ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านช่องทาง Mobile banking ในปริมาณท่ีมากถึงสองล้านบาท โดยไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียม กลยุทธ์การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์นี้จึงทำให้หลายบริษัทที่ให้บริการระบบชำระเงินเพียงอย่าง

เดียวประสบปัญหาขาดทุน จนทำให้ในปัจจุบันผู้ให้บริการระบบชำระเงินรายใหม่ส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นผู้ให้บริการ

ทีไ่ม่ได้มุ่งหวังจะสร้างกำไรจากการให้บริการระบบชำระเงิน แต่มุ่งหวังที่จะใช้ระบบชำระเงินเป็นเครื่องมือในการ

รักษาฐานลูกค้าของตนเอง หรือเพ่ือหวังทำกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการอ่ืนของตน 

 

ผู้ให้บริการรายใหม่ประเภท Fintech ในระบบการชำระเงิน 

จากโครงสร้างระบบการชำระเงินในปัจจุบันพบว่าบางประเด็นที่ยังขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง และทำให้เกิด

จุดวิกฤติ (Pain points) ในมุมมองของผู้บริโภคซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ต้นทุนที่สูง 

2) ต้องอาศัยตัวกลางเป็นจำนวนมาก  

3) มีระยะเวลาทีน่านในการโอนเงินระหว่างประเทศ 

4) ไมส่ามารถครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่มประชากรได้ 

ดังนั้นผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ที่ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์

เคลื่อนที่ (Smart mobile device) จึงได้คิดค้นรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ๆ ที่แก้ไขปัญหาจุดวิกฤติต่างๆ

เหล่านี้ โดยสามารถสรุปเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้านการชำระเงินได้ดังนี้ 

1) ผู้ให้บริการประเภท P2P transfer 

ผู้ให้บริการระบบชำระเงินแบบ P2P transfer คือผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงการชำระเงินของผู้ใช้บริการผ่าน

โครงข่ายการสื่อสารของตนเอง หรือนำโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ โดยการสร้างบัญชี e-

money ขึ้นมาให้สำหรับลูกค้า ตามรูปที่ 3.8 
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รูปที่ 3.8 โครงสร้างระบบชำระเงินแบบ P2P transfer 

 

Source: WEF (2015) 

 

ดังนั้นการโอนเงินชำระเงินระหว่างกัน จะเป็นการโอนเงินที่เชื่อมโยงบัญชีของผู้โอนและบัญชีของผู้รับโอน

เข้าด้วยกันโดยตรง ไม่ต้องมีตัวกลางในระบบชำระเงินหลายราย ทำให้การโอนเงินระหว่างบัญชีทำได้อย่างรวดเร็ว 

ลดจำนวนตัวกลางที่เก่ียวข้องกับการโอนเงิน ลดค่าธรรมเนียม และสามารถโอนเงินได้แบบไม่จำกัดประเทศ ตราบ

ใดทีผู่้โอนเงินและผู้รับโอนสามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการส่งผ่านข้อมูลการโอนเงินระหว่างกัน  

บัญชี e-money ที่ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดนั้นจะเป็นบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก ไมส่ามารถได้รับดอกเบี้ยเงิน

ฝากได้เหมือนอย่างบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม โดยธนาคารกลางหลายประเทศมักมีการกำหนด

กฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการ e-Money ที่เข้มงวด เช่น บัญชี e-money ของลูกค้าจะต้องถูกแยกบัญชี

ออกมาอย่างชัดเจนจากบัญชีอ่ืนๆของผู้ให้บริการ และเงินที่ลูกค้านำมาฝากไว้ในบัญชีนั้นผู้ให้บริการจะต้องนำไป

ฝากไว้กับสถาบันการเงินเท่านั้น ห้ามนำไปลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงอ่ืนๆ หรือนำไปดำเนินกิจการอ่ืนของบริษัท 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดหนึ่งของผู้ใช้บริการ P2P transfer คืออาจไม่สามารถถอนเงินจากบัญชี e-money 

เป็นเงินสดได้ง่าย เพราะผู้ให้บริการบัญชี e-money มักจะกำหนดให้ผู้บริโภคสามารถใช้เงินในบัญชี e-money 

เพ่ือซื้อบริการผ่านร้านค้าที่รองรับการชำระเงินด้วยระบบ e-money นั้นๆ หากผู้บริโภคต้องการเงินสดจากบัญชี

ของตน จะต้องทำการโอนเงินในบัญชี e-money มายังบัญชีธนาคารของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมแล้วจึงสามารถ

ถอนเงินสดผ่านช่องทางปกติ 
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สำหรับในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ให้บริการ e-Money 

มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 และได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปจนถึงการใช้ e-Money ในสกุลเงินตราต่างประเทศ 

โดยผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะต้องขออนุญาต หรือข้ึนทะเบียน

ภายใตพ้ระราชบัญญัติระบบชำระเงิน พ.ศ. 2560 โดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Money) นี้มีอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 1) ผู้ให้บริการ e-Money สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายเพียงรายเดียว 

2) ผู้ให้บริการ e-Money สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหลายรายภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายเดียวกัน 

และ 3) ผู้ให้บริการ e-Money สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2017) 

2) ผู้ให้บริการประเภท e-Wallet 

นิยามของผู้ให้บริการประเภท e-Wallet ในบทความนี้จะแตกต่างจากผู้ให้บริการในรูปแบบ P2P 

transfer ที่มีเพียงบัญชี e-money โดยผู้ให้บริการประเภท e-Wallet นั้นนอกจากจะนำเสนอบัญชี e-money 

แล้วยังเพ่ิมความสามารถของบัญชีให้สามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆของผู้ใช้งาน เช่นการผูกบัญชี e-

money เข้ากับบัญชีออมทรัพย์ผ่านบัตรเดบิต หรือเข้ากับบัตรเครดิตของลูกค้า โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 3.9 

รูปที่ 3.9 รูปแบบการให้บริการแบบ e-Wallet 

 

Source: Dixipay (2019) 
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ผู้ให้บริการ e-Wallet จึงมีความหลากหลายและบริการที่รอบด้านมากกว่าผู้ให้บริการ e-money โดย

ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยโอนเงินเข้าไปในบัญชี e-money ของตนเพื่อใช้ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แต่ผู้ใช้งาน

สามารถชำระเงินด้วย e-wallet ได้โดยตรงจากความสามารถที่ e-wallet ได้มีการผู้บัญชีกับบัตรพลาสติกหรือ

บัญชีธนาคารของผู้ใช้งานแล้วตั้งแต่แรก 

E-wallet จึงเป็นบริการที่เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้งาน เช่นในกรณีการชำระเงินซื้อสินค้าออนไลน์ 

หรือการชำระเงินผ่านร้านค้า ผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หมายเลขบัตรพลาสติก และเสียเวลาในการยืนยัน

ตัวตนหลายขั้นตอน แต่สามารถชำระผ่าน e-wallet ได้ทันทีเพราะขั้นตอนการใส่หลายเลขบัตรพลาสติกหรือการ

ยืนยันตัวตนนั้นได้ถูกดำเนินการแล้วตั้งแต่การผูกบัญชี e-wallet ตั้งแต่แรก เป็นต้น 

ผู้ให้บริการ e-wallet ในลักษณะนี้ มักจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่การพัฒนาวิธีการสื่อสารระหว่าง

บัญชี e-wallet และเครื่องรับสัญญาณที่ร้านค้า เช่นการยืนยันชำระเงินผ่าน QR code, ผ่านเสียง White Noise 

ระหว่าง Smartphone ของผู้โอนและผู้รับโอน, ผ่าน Bluetooth หรือผ่าน NFC เป็นต้น นอกจากนี้ใน e-Wallet 

อาจมีการเพิ่มบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเพ่ิม e-loyalty card ของร้านค้าพันธมิตรต่างๆร่วมด้วย 

3) ผู้ให้บริการทีส่ร้างระบบชำระเงินเชื่อมโยงกับระบบชำระเงินเดิม 

ผู้ให้บริการ Fintech ในอีกรูปแบบหนึ่งคือการสร้างระบบชำระเงินใหม่ขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงระบบชำระเงิน

ของตนเองเข้ากับระบบชำระเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบบริการในลักษณะนี้มีความซับซ้อนมากกว่าผู้ให้บริการ

แบบ P2P transfer หรือ e-Wallet เพราะระบบชำระเงินของผู้ให้บริการจะไม่ใช่ระบบปิด (Closed system) ที่

ใช้ได้กับบัญชีของตนเองเท่านั้น แต่ผู้บริโภคสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินแบบดั้งเดิมกับระบบชำระเงินใหม่นี้ได้

เลย ดังตัวอย่างของ PayPay ในรูปที่ 3.10 

ตัวอย่างการให้บริการของ PayPal นี้ ผู้โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าสามารถใช้ช่องทางการชำระเงินแบบ

ดั้งเดิมเพ่ือชำระค่าสินค้าได้ เช่น ผู้โอนเงินอาจใช้บัตรเครดิตที่อยู่บนระบบชำระเงินในปัจจุบันอย่าง Visa และ 

MasterCard เพ่ือชำระค่าสินค้าโดยทำการตัดเงินจากบัญชีของตน เพ่ือไปยังบัญชี PayPal ของร้านค้าได้โดยตรง 

หรือผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินผ่านบัญชี PayPal ของตนกับผู้รับโอนที่มีบัญชี PayPal ได้เช่นกัน 

Fintech ที่สร้างระบบชำระเงินของตนเองนี้ จึงเป็นบริการที่มุ่งเป้าเพ่ือแข่งขันกับบริษัทที่สร้างโครงข่าย

ชำระเงินอย่าง Visa หรือ MasterCard ผ่านการนำเสนอบริการที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำให้กับร้านค้าต่างๆ โดย

ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านช่องทาง offline และ online จากการ

เปิดบัญชีเดียวกับผู้ให้บริการ  
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รูปที่ 3.10 รูปแบบการสร้างระบบชำระเงินใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับระบบชำระเงินเดมิ 

 

Source: EasyPaypalGuide (2014) 

 

4) ผู้ให้บริการที่สร้างเครื่องอ่านบัตร และระบบการจัดการแก่ร้านค้า 

ผู้ให้บริการ Fintech บางราย ไม่ได้มุ่งไปที่การสร้างระบบชำระเงิน แต่ให้ความสนใจกับการเพิ่มช่องทาง

ให้กับร้านค้า ในการรับชำระเงินจากผู้ซื้อสินค้า เช่น ผู้ประกอบการ SMEs มักจะประสบปัญหากับการขอให้

ธนาคารมาติดตั้งเครื่องอ่านบัตร หรือ EDC ที่ร้านค้าของตน เพราะยอดขายของตนอาจจะไม่สูงมาก หรือ

ค่าธรรมเนียมทีร่้านค้าจะต้องเสียให้แก่ธนาคารอาจจะสูงมากจนร้านค้าไม่สามารถแบกรับไว้ได้  

ดังนั้นผู้ให้บริการ Fintech ในลักษณะนี้จะคิดค้นเครื่องอ่านบัตรในลักษณะใหม่ ที่สามารถใช้ร่วมกับ 

Smartphone หรือ Tablet ทั่วไปผ่าน Application ที ่Fintech สร้างข้ึน ดังแสดงในรูป 3.11 โดยผู้ให้บริการ 

Fintech เหล่านี้ไม่ได้มี application แค่เพียงการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ได้ผนวกการบริหารจัดการ

สินค้าคงคลังของร้านค้า การจัดทำบัญชีงบการเงิน และโปรแกรมการเสียภาษีต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่ร้านค้าร่วม

ด้วย 

  



   

48 

 

รูปที่ 3.11 ผู้ให้บริการที่สร้างอุปกรณ์อ่านข้อมลูบัตรเครดิตเพื่อการชำระเงิน 

 

Source: Square (2019) 

 การคิดค้นรูปแบบอุปกรณ์สำหรับการอ่านข้อมูลบัตรเครดิตเพ่ือการชำระเงินเพ่ือแทนที่การใช้อุปกรณ์

อ่านบัตรเครดิต (Electronic Data capturing, EDC) ของธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยนั้น ได้มผีู้ประกอบการ

หลายรายพยายามนำเสนอในตลาด เช่น Samsung ที่มีการนำเสนอ Samsung Wallet เพ่ือให้ผู้บริโภคนำ

รายละเอียดของบัตรเครดิตใส่ลงไปใน Wallet และชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือ Samsung ผ่านการสื่อสารส่ง

ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี NFC หรือผู้คิดค้น Smartwatch อย่าง Garmin ที่ได้เปิดตัว GarminPay เพ่ือให้ผู้ใช้นาฬิกา

สามารถนำนาฬิกาไปแตะชำระเงินที่ร้านค้าผ่านเทคโนโลยี NFC เป็นต้น 

นอกจากนี้ในประเทศจีน บริษัทอย่าง Alibaba ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีการชำระเงินผ่านการส่ง

สัญญาณเสียงระหว่างผู้ชำระเงินและร้านค้า โดยเป็นแนวคิดที่เกิดจากพ้ืนฐานที่โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะต้องมี

ลำโพงและมีไมโครโฟน ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคต้องการชำระเงินทีร่้านค้าด้วย Application ของ Alibaba สามารถเป็น

การชำระเงินผ่านการให้โทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อสินค้าส่งสัญญาณเสียงที่เป็นคลื่น White noise ให้กับโทรศัพท์

ของร้านค้าเพ่ืออนุมัติการชำระเงินได้ (Shu, 2013) 

5) ผู้ให้บริการที่เป็น wholesaler remittance 

การโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีต้นทุนที่สูงและใช้ระยะเวลานาน

ดังที่อธิบายไว้ในส่วนของ Correspondent banking relationship จึงทำให้เกิดผู้ให้บริการ Fintech รายใหม่ที่
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มุ่งเน้นในการให้บริการการโอนเงินระหว่างประเทศในลักษณะที่ตนเองมีสาขาในประเทศต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าท่ีได้รับ

การโอนเงินจากต่างประเทศสามารถถอนเงินออกจากบัญชี e-Money ของตนเองได้ 

การให้บริการในลักษณะนี้ ผู้ให้บริการ Fintech จะทำหน้าที่เหมือนมีการสร้างระบบการโอนเงินแบบ 

P2P transfer ระหว่างบัญชีลูกค้า แต่มีการเพ่ิมบริการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสำหรับโอนเงินข้าม

ประเทศได้ ในกรณีท่ีผู้รับโอนไม่มีบัญชี e-Money ที่เปิดกับ Fintech ผู้โอนก็สามารถโอนด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ของผู้รับโอนได้ โดยระบบจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้รับโอนเพื่อแจ้งเตือนผู้รับโอนให้ดาวน์โหลด 

Application เพ่ือเปิดบัญชีและรับโอนเงิน ดังตัวอย่างของบริการของ Fintech บริษัทที่ชื่อ Azimo ดังแสดงในรูป

ที่ 3.12 

Fintech ที่ให้บริการ Wholesaler remittance นี้มีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

เพราะ Fintech เหล่านี้มุ่งเป้าในการให้บริการเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศเท่านั้น จึงสามารถได้รับ

ประโยชน์จาก Economies of scales ของเงินลงทุนในการจัดตั้งตัวแทน (Agent) หรือสาขาตามประเทศต่างๆ 

และ Fintech เหล่านี้มีเงินทุนหมุนเวียนในสกุลเงินต่างๆที่มากเพียงพอเพ่ือพร้อมรองรับสภาพคล่องการโอนเงิน

โดยเฉพาะของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากสถาบันการเงินที่การโอนเงินระหว่างประเทศเป็นเพียงบริการเล็กๆ บริการ

หนึ่งเท่านั้น 

รูปที่ 3.12 ผู้ให้บริการ Fintech ที่ให้บริการในลักษณะ Wholeseller remittance 

 
Source: Azimo (2019) 
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6) ผู้ให้บริการแบบ P2P exchange platform 

วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนเงินระหว่างประเทศยังสามารถจัดทำในอีกรูปแบบหนึ่งได้ ผ่าน

การสร้าง Platform เพ่ือให้ผู้โอน และผู้รับโอนสามารถพบกันได้โดยตรง ทำให้ไม่ต้องมีตัวกลางทางการเงินในการ

ทำหน้าเป็น Dealer รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ ต้นทุนของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็จะถูกลง

อย่างมาก 

การจับคู่กันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนคนละสกุลเงิน สามารถชี้แจงได้ตามรูปที่ 3.13 ซ่ึงเงินที่โอนระหว่าง

ประเทศนั้น ไม่ได้มีการโอนระหว่างประเทศกันจริง แต่ Fintech ที่สร้าง Platform เหล่านี้ จะทำการจับคู่ให้กับผู้

โอนเงินให้อัตโนมัติ เช่น หากมีผู้ที่ต้องการโอนเงิน 400 ยูโรจากเยอรมันไปยังประเทศอินเดีย Platform ของ 

Fintech จะทำการพิจารณาหาว่า มีผู้ที่ต้องการโอนเงินจากอินเดียมายังเยอรมัน ด้วยปริมาณของเงินทีใ่กล้เคียง

กับ 400 ยูโร หรือไม่ หาก Platform สามารถจับคู่ได้เงินดังกล่าวจะไม่มีการโอนข้ามประเทศกันจริง แต่จะเป็นการ

โอนภายในประเทศนั้นๆ การจับคู่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีปริมาณเงินที่เท่ากัน แต่ Platformสามารถจับคู่หลายๆคู่

พร้อมๆกันได้ขอแค่เพียงมีผู้ที่ต้องการโอนเงินจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งในปริมาณท่ีมากกว่า คนที่

ต้องการโอนเงินกลับในทางตรงกันข้าม โดยหากมีเงินส่วนต่างค้างอยู่ในระบบ Platform จะเป็นตัวกลางในการ

แลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินข้ามประเทศจริงเฉพาะกับเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นนั้นๆ 

รูปที่ 3.13 ผู้ให้บริการ Fintech ที่ให้บริการในลักษณะ P2P Exchange platform 

 

Source: Fintechnews Singapore (2016) 
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 ผู้ใช้บริการใน Fintech ที่ให้บริการในลักษณะนี้ไม่มีความจำเป็นต้องรับรู้ว่า คู่ที่ Platform หามาให้จับคู่

นั้นคือใคร มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะการจับคู่ดำเนินการโดย Platform และตัดเงินอัตโนมัติตามเงินในบัญชี 

e-Money ที่มีอยู่จริง 

 อีกลักษณะหนึ่งของการสร้าง Platform เพ่ือการจับคู่การโอนเงินคือการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social 

network) สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศท่ี ผู้ที่ต้องการแลกเงินเสนอความต้องการของตนเองว่าต้องการแลก

เงินด้วยมูลค่าเท่าไร หากมีผู้ที่ต้องการแลกเงินในปริมาณนั้นเช่นเดียวกันก็สามารถแลกเงินกันได้โดยตรง รูปแบบใน

ลักษณะนี้ผู้แลกเงินทั้งสองจะรู้ว่าคู่ที่ตนเองแลกอยู่ด้วยนั้นคือใคร ดังแสดงในรูปที่ 3.14 

รูปที่ 3.14 ผู้ให้บริการ Fintech ที่ให้บริการในลักษณะ P2P Social platform 

 
Source: WeSwap (2017) 

 Platform การจับคู่แลกเงินนี้ ยังมีการต่อยอดด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Visa หรือ Mastercard ในการ

ออกบัตรพลาสติก ที่เชื่อมโยงกับบัญชี e-Money ของลูกค้าใน Platform ทำให้ลูกค้าที่ทำการแลกเงินในบัญชี e-

Money สามารถผูกบัญชี e-money เข้ากับบัตรพลาสติกเพ่ือนำไปใช้จ่ายยังประเทศปลายทางในสกุลเงินที่ตนเอง

มีอยู่ในบัตร e-Money ได้เลยดังรูปที่ 3.15 

สำหรับผู้ให้บริการในประเทศไทยที่พยายามนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุน

ของผู้ที่ต้องการแลกเงินคือธนาคารกรุงไทย ที่มีการนำเสนอ Krungthai Travel Card ที่ผู้ใช้งานสามารถ

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศได้ผ่าน Mobile banking application (Krungthai Next) โดยมีต้นทุนการ

แลกเปลี่ยนที่ถูกใกล้เคียงอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยเมื่อผู้บริโภคมีมูลค่าเงินในบัญชีในรูปเงินตราต่างประเทศ

แล้วก็สามารถนำบัตร Krungthai Travel Card ไปใช้ในประเทศปลายทางได้โดยตรง 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN9YqRi7fjAhWMMY8KHcgTAJ0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.weswap.com%2Fblog%2Fnews%2Fweswap-app-makeover%2F%26psig%3DAOvVaw0t_TqEqWD64VXgO4TDtZdc%26ust%3D1563285657619962&psig=AOvVaw0t_TqEqWD64VXgO4TDtZdc&ust=1563285657619962
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รูปที่ 3.15 ผู้ให้บริการ Fintech ที่ให้บริการ Money exchange ที่เพ่ิมบริการบตัรพลาสติกเพื่อการใช้จ่ายเงิน 

 
Source: WeSwap (2017) 

 

 นอกจากนีเ้มื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรฐัมนตรีให้ไว้แก่ผู้

ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับบอนุญาต เพ่ืออนุญาตให้ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถประกอบ

ธุรกิจเงินตราต่างประเทศในรูปของ e-Money ได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังออก

หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว  

7) ผู้ให้บริการ cryptocurrency 

อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพลิกโฉมระบบการโอนเงินระหว่างประเทศหรือการชำระเงินระหว่างประเทศคือ

การคิดค้นนำเสนอ Cryptocurrency หรือสกุลเงินใหม่ที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

เช่น ในปัจจุบันเวลาเดินทางไปยังประเทศเกิดใหม่ที่สกุลเงินของประเทศนั้นไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้เดินทาง

ส่วนใหญ่จะต้องทำการแลกเงินจากสกุลเงินของประเทศตนเป็นเงินสกุล USD ก่อน แล้วจึงถือเงิน USD ไปแลก

เป็นเงินสกุลท้องถิ่นของประเทศปลายทางเป็นต้น ดังนั้นแทนที่จะต้องใช้เงิน USD เป็นตัวกลางในการโอนเงิน

ระหว่างประเทศ ผู้บริโภคก็สามารถแลกเงินจากสกุลตนเองมาเป็นสกุลเงิน Cryptocurrency หนึ่งๆ แล้วจึงทำการ

โอนเงินระหว่างประเทศด้วยสกุล Cryptocurrency เหล่านั้น 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBsJy_i7fjAhXJh3AKHQ2KB5QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.weswap.com/travel-money-card/&psig=AOvVaw0t_TqEqWD64VXgO4TDtZdc&ust=1563285657619962
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การโอนเงินด้วย Cryptocurrency จะทำให้ไม่ต้องมีการโอนเงินผ่านระบบชำระเงิน หรือระบบ 

Correspondent banking แบบในปัจจุบัน แต่จะโอนเงินผ่านระบบการชำระเงินของผู้คิดค้น Cryptocurrency 

นั้นๆ ที่จะอยู่ภายใต้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain ซ่ึงการโอนเงินด้วยระบบ Blockchain นี้จะมีความปลอดภัย

เพราะการยืนยันข้อมูลและบันทึกข้อมูลทำอย่างโปร่งใส่และตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง  

ผู้ให้บริการ Fintech ที่นำเสนอจุดขายนี้ให้กับธนาคารต่างๆ คือ Ripple โดยออกเป็นสกุลเงินที่เรียกว่า 

XRP ดังแสดงในรูปที่ 3.16 ซึ่งรายละเอียดของ Blockchain และ XRP นั้นจะกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในบท

ที่ 6 

สำหรับในประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์บางแห่งพยายามที่จะนำเทคโนโลยี Cryptocurrency ที่มี

กระบวนการชำระเงินผ่านระบบที่เรียกว่า Blockchain นี้มาพัฒนาเพ่ือความรวดเร็วในการโอนเงินระหว่าง

ประเทศ เช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่พยายามคิดค้นระบบที่เรียกว่า Krungsri’s Blockchain interledger และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีการลงทุนในบริษัท Ripple เพ่ือคาดหวังที่จะนำเทคโนโลยีของ Ripple มาให้บริการกับ

ลูกค้า 

 

รูปที่ 3.16 ผู้ให้บริการ Fintech ที่นำเสนอ Cryptocurrency สำหรับการแลกเปลีย่นเงินระหว่างประเทศ 

 

Source: Ripple (2016) 
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สรุปผลิตภัณฑ์และบริการแบบใหม่ในระบบชำระเงิน 

จากรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการชำระเงินและการโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ 

จะพบว่า Fintech ต่างๆ จะมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พยายามใช้แนวคิดของ Platform เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือ

เชื่อมโยงผู้ใช้งานทั้งสองฝั่งเข้าหากันโดยตรงและลดบทบาทของการมีตัวกลางทางการเงิน  

เมื่อมีการลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน Fintech ต่างๆ เหล่านี้จะต้องพิสูจน์ให้ผู้บริโภคมีความ

เชื่อมั่นในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีด้านการยืนยันตัวตน และเทคโนโลยีด้านการตัดดุลบัญชี จึงจะ

สามารถทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้บริการ  

สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตระหนักไว้เสมอ คือเมื่อมีการเปิดบัญชี e-Money กับผู้ให้บริการ Fintech บัญชี

ที่เปิดนี้ไม่ใช่บัญชีเงินฝากที่มีระบบคุ้มครองเงินฝาก หรือสามารถได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก เหมือนการนำเงินมาฝากไว้

กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม Fintech หลายรายได้พยายามเพ่ิมช่องทางในการนำเสนอผลตอบแทน

ให้แก่ผู้ถือบัญชี e-money ด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ใช้งานนำเงินในบัญชี e-money ไปลงทุนในกองทุนรวมตรา

สารหนี้ระยะสั้น (Money market fund) ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้ให้ผลตอบแทนที่

ใกล้เคียงกับดอกเบี้ยเงินฝากถึงแม้จะมีความเสี่ยงด้านราคาอยู่บ้างแต่ในสถานการณ์ปกติความเสี่ยงนี้ไม่ได้สูงจนมี

นัยสำคัญ  

จากบริการในการนำเสนอกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนี้ ทำให้ลูกค้าหลายรายเมื่อนำเงินมาฝากไว้กับ

บัญชี e-money จึงมักจะนำเงินเหล่านี้โอนเข้าบัญชีลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ดังกล่าวทันที แล้วค่อยโอนกลับมา

ในบัญชี e-money เมื่อต้องการใช้เงินดังกล่าวสำหรับโอนเงินและชำระเงินเท่านั้น บริการนี้ทำให้ผู้ให้บริการอย่าง 

Alibaba มีกองทุนตราสารหนี้ ที่มีชื่อเรียกว่า Yu’e Bao เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในประเทศ

จีน โดยมีมูลค่ามากถึง 1,500 ล้านหยวน ในปี ค.ศ. 2018 ก่อนขนาดกองทุนจะทยอยลดลงดังรูปที่ 3.17 

  



   

55 

 

รูปที่ 3.17 มูลค่ากองทุน Yu’e Bao  

 

Source: Quartz (2020) 

 

บทสรุป 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้บริการด้านการชำระเงินถูกแข่งขันจากผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ได้ง่ายเพราะ

การชำระเงินที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยืนยันยอดเงิน ตัดเงินจาก

บัญชีผู้โอน และเพ่ิมเงินในบัญชีผู้รับ เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสำหรับการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่า

จะเป็นสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง หรือการส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม จึงทำให้ผู้ให้บริการราย

ใหม่สามารถสร้างเครื่องมือหรือช่องทางในการชำระเงินได้ทันที 

ปัญหาของระบบชำระเงินในปัจจุบันนั้นมีหลายมิตเิช่น การชำระเงินผ่านบัตรพลาสติกนั้น ผู้รับชำระเงิน

จะต้องมีอุปกรณ์ในการอ่านข้อมูลผ่านบัตรเครดิต และมีต้นทุนการใช้เครือข่ายระบบชำระเงินของผู้สร้างเครือข่าย

ดังกล่าว หรือหากเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องดำเนินการผ่านระบบความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารที่

เรียกว่า Correspondent banking relationship จึงทำให้มีตัวกลางที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการชำระเงินหลาย

องค์กร ต้นทุนการชำระเงินระหว่างประเทศจึงสูง และใช้เวลานาน 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ระบบชำระเงินในยุคดิจิตอลที่เกิดขึ้นในลำดับแรกจึงเป็นการชำระเงินผ่าน 

Mobile application โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งเป็นระบบที่ลดตัวกลางและเชื่อมโยงผู้โอนและผู้รับ
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โอนเข้าด้วยกัน Mobile transfer นี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในทวีปแอฟริกาและกลุ่มประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่

ในพ้ืนที่ต่างๆอย่างกระจัดกระจาย เมื่อมีจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทที่ให้บริการโทรคมนาคมเหล่านี้จึง

เริ่มเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพ่ือนำเสนอบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินกู้ หรือแม้กระทั่งการลงทุน จนเกิดบริการธนาคาร

แบบใหม่ที่เรียกว่า Mobile banking 

นอกจากระบบชำระเงินแบบ Mobile transfer ยังมี Fintechs ทีน่ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง 

E-wallet ที่รวบรวมทุกวิธีการชำระเงินเข้าด้วยกันในกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ใน Smartphone หรือการคิดค้นอุปกรณ์

รับชำระเงินด้วยเทคโนโลยี NFC เพ่ือให้สามารถชำระเงินผ่าน Smartwatch หรือ Smartphone ได้ทันที แทน

การใช้บัตรพลาสติก หรือการสร้าง Platform เพ่ือให้ผู้โอนเงินและผู้รับโอน มาพบกันโดยตรงแทนการผ่านตัวกลาง

ที่เป็นสถาบันการเงินเป็นต้น  

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆในระบบชำระเงินเหล่านี้ จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมต้องเร่ง

ปรับตัว และนำเสนอบริการที่มีต้นทุนที่ถูกลง และมีความรวดเร็วในการชำระเงินให้มากขึ้น เช่นในประเทศไทยได้มี

การเกิดขึ้นของ PromptPay, QR-code payment, Mobile banking และ Travel Debit card เป็นต้น 
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บทท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในกลุ่มบริการด้านการให้สินเชื่อ 

 

 

บทนำ 

บริการด้านการให้สินเชื่อนี้เป็นอีกบริการหนึ่งที่ Fintechs ที่นำเสนอบริการในด้านนี้ได้รับเงินลงทุนจาก

นักลงทุนในสัดส่วนที่มากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกในระหว่างปี ค.ศ. 2013 – 2017 (KMPG, 2017) 

ความน่าสนใจของการลงทุนในผู้ให้บริการรายใหม่ด้านการให้สินเชื่อเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สถาบัน

การเงินไม่สามารถให้สินเชื่อได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนของสังคม ดังนั้นในบทนี้จึงเริ่มต้นจากการ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆของบริการการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินว่ามีจุดบกพร่องอยู่ในมิติใดบ้าง และวิเคราะห์

ทฤษฎีทางการเงินสำหรับการให้สินเชื่อในปัจจุบันว่ามีข้อจำกัดในการให้สินเชื่อแก่ผู้กู้อย่างไร  

ปัญหาจากการให้สินเชื่อที่ไม่ทั่วถึงจนทำให้ผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน เกษตรกร หรือ

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้สำหรับการดำเนินธุรกิจได้นั้น จึงถือเป็น

ช่องว่างทางการตลาดที่ทำให้ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่พยายามคิดค้นนวัตกรรมใหมเ่พ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทีเ่กิดข้ึน 

ในบทนี้จึงวิเคราะห์ต่อไปถึงแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในด้านการให้สินเชื่อ เช่นการสร้าง 

Lending platform ที่ให้ผู้กู้และผู้ปล่อยกู้มาพบกันโดยตรงไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน การเข้าถึงข้อมูลแบบใหม่

สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้กู้นอกจากข้อมูลด้านการเงินของผู้กู้ หรือการสร้าง Credit scoring model 

ที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ไม่เคยมีประวัติการกู้เลย หรือท่ีมักเรียกว่า Thin file ใน Credit Bureau 

สามารถกู้ได้ เป็นต้น  

 

ระบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินในปัจจุบัน  

บริการด้านการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อเป็นอีกบริการหนึ่งที่ผู้ให้บริการการเงินรายใหม่ๆ พยายามที่

จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะบริการด้านการให้สินเชื่อในปัจจุบันมีปัญหาอยู่หลายด้านซ่ึงสามารถ

สรุปได้ดังนี้  
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1. ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ในหลายประเทศมีระดับที่ค่อนข้าง

สูงทำให้เป็นแรงกดดันให้ผู้ฝากเงินพยายามหาช่องทางในการสร้างผลตอบแทนจากช่องทางอ่ืนมาก

ขึ้นถึงแม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าการฝากเงินก็ตาม 

2. ผู้ฝากเงินไม่สามารถกำหนดได้ว่าเงินที่ตนเองฝากอยู่นั้น ธนาคารจะนำไปบริหารอย่างไร และผู้ฝาก

เงินไม่สามารถรับทราบว่าธนาคารนำไปปล่อยกู้ให้กับใคร หรือองค์กรใด เพราะในปัจจุบันธนาคารถือ

เป็นตัวกลางทีใ่ห้บริการด้านการบริหารจัดการเงินของประชาชน โดยธนาคารจะพิจารณายอดรวม

ของเงินฝากท้ังก้อน แล้วนำไปบริหารความเสี่ยงและให้สินเชื่อเพ่ือสร้างผลตอบแทนตามวิธีการต่างๆ

ของธนาคาร 

3. ผู้กู้เงินบางรายมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประเภทการกู้เงินจากธนาคาร เพราะการให้สินเชื่อ

ของธนาคารขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของธนาคารแห่งนั้นเป็นสำคัญว่าจะใช้ตัวแบบ

ทางการเงิน และข้อมูลด้านใดในการประเมินความเสี่ยงการชำระหนี้ของผู้กู้ ซ่ึงในปัจจุบันปัญหาการ

ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินยังมีอยู่มากโดยเฉพาะกับผู้กู้ท่ีอยู่ในกลุ่มประชากรที่

ไม่มีอาชีพทีช่ัดเจน มีรายรับที่ไม่คงที่ หรือผู้กู้ที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เพ่ือมารองรับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

4. กระบวนการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินในปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่ต่ำ และใช้ระยะเวลาการ

พิจารณาและอนุมัติค่อนข้างนาน ในหลายกรณีผู้กู้ใช้เวลาในการรออนุมัติสินเชื่อมากกว่า 1 - 2 

อาทิตยแ์ละไม่สามารถคาดเดาได้อย่างชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ด้วยเงื่อนไขใด ทำให้เกิด

ปัญหาอยู่บ่อยครั้งที่ผู้กู้รอการอนุมัติ แล้วสุดท้ายพบว่าการกู้เงินของตนเองไม่ได้รับการอนุมัติ  

5. ผู้บริโภคในปัจจุบันที่เป็นเจเนเรชั่นใหม่ มีแนวโน้มที่จะต้องการความเป็นปัจเจกบุคคลที่สูง ต้องการ

ความสามารถที่จะเลือกกำหนดระดับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ ต้องการความสามารถที่จะเลือกระดับ

ผลตอบแทนที่ตนเองต้องการ ดังนั้นผลิตภัณฑ์การฝากเงินแบบในปัจจุบันที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฝาก

เงินสามารถกำหนดทิศทางต่างๆได้เอง จึงมีความน่าสนใจลดน้อยลง  

6. ผู้บริโภคบางรายเริ่มมีการตั้งคำถามถึงความสามารถของธนาคารในการบริหารความเสี่ยง และ

วิเคราะห์ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ เพราะทุกๆครั้งท่ีเกิดวิกฤติการเงินปัญหาหนึ่งที่มัก

เกิดข้ึนคือธนาคารหลายรายต้องประสบภาวะขาดทุนจากหนี้เสียที่เกิดขึ้น ดังนั้งผู้บริโภคเริ่มมองหาผู้

ให้บริการทางการเงินรายใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้กู้ท่ีมีความ

แม่นยำกว่าสถาบันการเงินในปัจจุบัน  
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ปัจจัยต่างๆเหล่านี้คือ Pain points หรือจุดวิกฤติที่ผู้ให้บริการ Fintech หลายรายพยายามแก้ไขและ

นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สามารถทำความเข้าใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ของ Fintech ด้านการให้สินเชื่ออย่าง

ถูกต้อง จะต้องมีการทำความเข้าใจกระบวนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมก่อน ซ่ึงหลักการพิจารณา

อนุมัตสิินเชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ (Koch & MacDonald, 2014) ได้แก่ 

1. Transaction lending model  

Transaction lending model เป็นรูปแบบการอนุมัติสินเชื่อที่เน้นความรวดเร็วในการอนุมัติ และเน้น

ปริมาณสินเชื่อที่จะอนุมัติ ดังนั้นการให้สินเชื่อในลักษณะนี้ จะเป็นการกำหนดสัญญาเงินกู้มาตรฐาน 

(Standardized contract) ที่ทั้งพนักงานขายและผู้วิเคราะห์สินเชื่อเข้าใจสัญญาเงินกู้ และรับทราบว่าผู้กู้ควรมี

ข้อมูล พฤติกรรมอย่างไร จึงจะสามารถผ่านการอนุมัติสินเชื่อได้  

ตัวแบบที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ และการคัดเลือกผู้กู้เพ่ือการอนุมัติสินเชื่อนั้นมักจะใช้ตัวแบบ

ที่เรียกว่า Credit scoring model เป็นหลัก ที่มีการกำหนดประเภทของข้อมูล สัดส่วนการให้น้ำหนักข้อมูลแต่ละ

ประเภท และเงื่อนไขของคะแนนตามพฤติกรรมของผู้กู้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.1  

รูปที่ 4.1 โครงสร้าง Credit scoring model ทั่วไป  

 
Source: Koch T. , MacDonald, Edwards, & Duran (2014) 

แนวคิดการปล่อยกู้ของ Transaction-based lending นี้ ถึงแม้จะทำให้ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อได้

อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนเป็นวงกว้างได้ง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะการอนุมัติสินเชื่อในลักษณะนี้จะ
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ยึดข้อมูลตาม Scoring model เป็นสำคัญ หากผู้กูไ้ม่มีข้อมูลในด้านใดที่เพียงพอ และไม่ผ่านเกณฑ์ของธนาคารก็

จะทำให้ผู้กู้ไม่สามารถได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้เลย ถึงแม้ในบางครั้งผู้กู้เหล่านี้มีความสามารถในการ

ชำระหนี้ที่ดีมากก็ตาม 

ยิ่งไปกว่านั้นการยึดติดกับ Scoring model ที่ใช้ข้อมูลความเป็นหนี้ของผู้กู้ในอดีตมาประเมินจะทำให้

ธนาคารมีแนวโน้มให้สินเชื่อกับผู้กู้ท่ีมีประวัติการใช้เงินกู้อย่างเป็นประจำ เพราะธนาคารสามารถประเมิน

พฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้ได้ ในขณะที่ผู้กู้ที่ไม่เคยมีการกูเ้งินมาก่อน (No bereau record) หรือผู้กู้ที่มีข้อมูล

น้อย (Thin file) จะไม่สามารถได้รับการอนุมัติได้โดยง่าย 

อย่างไรก็ตามการปล่อยกู้ในลักษณะ Transaction-based lending นี้มักจะใช้กับการให้สินเชื่อส่วน

บุคคล เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน หรือเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น เพ่ือให้เกิด

ความรวดเร็วในการขายผลิตภัณฑ์ และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานสำหรับนักการขายในการเสนอเง่ือนไขให้กับผู้บริโภค 

2.  Relationship lending model  

Relationship lending model คืออีกรูปแบบหนึ่งของการอนุมัติสินเชื่อที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างธนาคารและผู้กู้ โดยธนาคารจะประเมินความสัมพันธ์ของผู้กู้ที่มีกับธนาคารผ่านพฤติกรรมการใช้บริการ

ทางการเงินในช่องทางต่างๆกับธนาคาร เช่น พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝาก การใช้บัตรเครดิต และการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เพ่ือการลงทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนรวมหรือประกัน เป็นต้น  

เมื่อธนาคารได้เห็นพฤติกรรมของผู้กู้และมูลค่ายอดเงินที่ผู้กู้มีกับธนาคารในช่องทางต่างๆ ธนาคารจะ

สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น จนนำมาสู่การประเมินอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้กู้ โดย

ลักษณะของสัญญาการกู้เงินก็จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพการชำระหนี้และเงื่อนไขเฉพาะตัวของผู้กู้  

ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและผู้กู้นี้ บางครั้งรวมไปถึงการประเมินความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง

นายธนาคารและผู้กู้ ว่าผู้กู้มีลักษณะนิสัย พฤติกรรมและทัศนคติอย่างไรในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามการอนุมัติ

สินเชื่อด้วยวิธีแบบ Relationship-based lending นี้จะใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติ

สินเชื่อ และคณะกรรมการหลายขั้นตอน เพ่ือยืนยันและสอบถามว่าผู้กู้จะสามารถกู้เงินและชำระหนี้สินได้ตาม

กำหนดเวลา และเงื่อนไขท่ีกำหนดหรือไม่  
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ดังนั้นการอนุมัติสินเชื่อในรูปแบบนี้ ในบางครั้งทำให้เกิดข้อคำถามจากผู้กู้ถึงความความโปร่งใสของการ

อนุมัติสินเชื่อว่ามีมากน้อยเพียงใด และบางครั้งเงื่อนไขสัญญาเงินกู้อาจจะแตกต่างกันออกไประหว่างบุคคลทั้งๆท่ี 

ผู้กู้มคีุณภาพ และความเสี่ยงในการชำระหนี้ที่ใกล้เคียงกัน 

การอนุมัติสินเชื่อในลักษณะ Relationship-based lending นี้มักจะใช้กับการกู้เงินของบริษัท 

(Commercial lending) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการให้สินเชื่อกับบุคคลธรรมดาในบางกรณีที่ผู้กู้มีข้อมูลใน

การประเมินที่น้อย 

 

ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ในผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ 

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผู้ให้บริการ Fintech ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการด้านการให้

สินเชื่อมีแนวทางท่ีสำคัญ 3 ด้านได้แก่ 1) มุ่งเน้นในการเพ่ิมประเภทของข้อมูลแบบใหม่ๆ (Alternative 

information) เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้ 2) มุ่งเน้นในด้านของการปรับปรุงกระบวนการการ

อนุมัติสินเชื่อให้มีความรวดเร็วและมีความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้น และ 3) ในด้านของการเปลี่ยนวิธีในการให้สินเชื่อใหม่

โดยดำเนินการในลักษณะของ Platform เชื่อมโยงระหว่างผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ โดยรูปแบบการแข่งขันของ Fintech 

ในด้านการให้สินเชื่อสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การนำเสนอ P2P lending platform 

P2P lending platform คือการนำเสนอช่องทางในการเป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้

โดยตรง โดยผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้และไม่ได้เป็นผู้รับฝากเงิน แต่เป็นผู้สร้าง Platform เพ่ือเป็นช่องทางให้

ผู้กู้กับผู้ปล่อยกูไ้ด้พบกัน  

ลักษณะของ Platform นั้นส่วนใหญ่ ผู้กู้จะต้องกรอกใบสมัครยืนยันแสดงตัวตัว เพื่อให้ Platform 

สามารถทำกระบวนการ Know Your Customer (KYC) กับผู้กู้ แล้วจึงนำจุดประสงค์การกู้เงิน จำนวนเงินที่

ต้องการกู้เงิน และระยะเวลาการกู้เงินไปประกาศลงบน Platform ซ่ึงปกติแล้ว Platform จะไม่เปิดเผยตัวตนของ

ผู้กู้ให้กับผู้ปล่อยกู ้เพราะถือว่าหน้าที่ในการยืนยันตัวตนและการติดตามทวงหนี้คือหน้าที่หลักของ Platform  

อย่างไรกดี็ หาก P2P lending platform เป็นเพียงช่องทางที่ให้ผู้ปล่อยกู้เลือกผู้กู้ท่ีมีวัตถุประสงค์การกู้ที่

ตนเองพึงพอใจเท่านั้น การปล่อยกู้คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะผู้ปล่อยกู้จะมีการตั้งคำถามถึงความเสี่ยง

ในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ และผู้ปล่อยกู้จะไม่สามารถประเมินได้ว่าควรจะปล่อยกู้ท่ีระดับอัตราดอกเบี้ยใด 
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ดังนั้นนอกจาก P2P lending platform จะนำข้อมูลการกู้เงินของผู้กู้แต่ละรายมาให้ผู้ปล่อยกู้เลือกแล้วนั้น ผู้

ให้บริการ Platform จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละรายผ่าน Credit Scoring 

model ที่ Platform คิดค้นขึ้นด้วย 

การประเมินความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้นี้ Platform มักจะกำหนดเป็นคะแนน หรือ Credit rating 

เพ่ือให้ผู้ปล่อยกู้ได้รับทราบว่าผู้กู้แต่ละรายมีความเสี่ยงระดับใด และ Platform จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่

เหมาะสมสำหรับผู้กู้ในแต่ละระดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปล่อยกู้สามารถเลือกสัญญาเงินกู้ที่ตนเองต้องการได้อย่าง

สะดวกสบายและรวดเร็ว 

นอกจากนี ้P2P lending platform ส่วนใหญ่มักจะกำหนดสัญญาการกู้เงินให้มีความเป็นมาตรฐาน 

(Standard contracts) โดยอาจมีรูปแบบสัญญาเพียง 2-5 รูปแบบ เพ่ือให้ทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้สามารถเข้าใจสัญญาได้

โดยง่าย และอำนวยความสะดวกในการกู้เงินและการตัดสินใจปล่อยกู้ 

รูปแบบของ P2P lending platform จึงสามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.2 ซี่งเป็นรูปแบบ P2P lending 

platform ในสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เมื่อผู้ปล่อยกู้เลือกปล่อยกู้กับสัญญาเงินกู้ใด แท้จริงแล้วนั้นผู้ปล่อยกูไ้ม่ได้ทำ

สัญญาปล่อยกู้รายบุคคลกับผู้กู้ แต่จะทำในลักษณะการซื้อหน่วยลงทุนในสัญญาเงินกู้ (Promisorry note) กับ

ธนาคารที่เป็นพันธมิตรกับ P2P lending platform ดังนั้น ผู้ที่ทำสัญญาการปล่อยกู้กับผู้กู้คือธนาคารไม่ใช่ผู้ปล่อย

กู้ โดยธนาคารจะนำสัญญาเงินกู้นั้นมาขายให้แก่ผู้ปล่อยกู้อีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะทำสัญญาปล่อยกู้

ให้กับผู้กู้รายใดก็ต่อเมื่อมีผู้ปล่อยกู้ใน Platform ที่แสดงความจำนงในการปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายนั้นจนสำเร็จก่อน 

ธนาคารจึงจะทำสัญญาปล่อยกู้ให้กับผู้กู้รายนั้น 

การออกแบบการปล่อยกู้ให้อยู่ในรูปของหน่วยลงทุนในลักษณะ Promissory note ส่งผลให้ผู้ปล่อยกู้แต่

ละรายไม่ต้องปล่อยกู้ด้วยเงินตัวเองเต็มจำนวนกับผู้กู้รายใดรายหนึ่ง แต่สามารถบริหารความเสี่ยงในการปล่อยกู้

ผ่านการกระจายความเสี่ยงในการซื้อหน่วยลงทุนจากผู้กู้หลายๆ รายที่มีความเสี่ยงในแต่ละระดับที่ตนเองพึงพอใจ 

เช่น หาก Platform กำหนดให้ 1 หน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท ผู้ที่ต้องการกู้เงินจำนวน 1 ล้านบาท 

จะต้องขายหน่วยลงทุนของตนใหเครบทั้ง 10,000 หน่วยลงทุนใน Platform ให้ได้ การกู้เงินนั้นจึงจะสำเร็จ 

เมื่อมีการกำหนดหน่วยลงทุน บาง Platform ได้มีการสร้างตลาดรอง (Secondary market) สำหรับการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เมื่อมีตลาดรองสำหรับการซื้อขายเท่ากับว่าผู้ปล่อยกู้ไม่จำเป็นต้องรอได้รับเงินต้นคืน

ครบทั้งจำนวนตามกำหนดสัญญาการกู้เงิน แต่สามารถขายหน่วยลงทุนในราคาตลาด ณ ขณะนั้นให้กับผู้ปล่อยกู้ 
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(นักลงทุน) คนอ่ืนได้ ดังนั้นการมีตลาดรองจึงเพ่ิมความสะดวกและทำให้การนำเงินมาปล่อยกู้ใน Platform มี

ลักษณะคล้ายการฝากเงินในธนาคารที่สามารถถอนเมื่อไรก็ได้  

รูปที่ 4.2 โครงสร้าง P2P lending platform  

 
Source: GAO (2011) 

ทางด้านของความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นั้น บาง platform จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมสำหรับ

การติดตามทวงหนี้และกระบวนการฟ้องร้อง ในขณะที่บาง platform มีการขายผลิตภัณฑค์ุ้มครองการผิดนัดชำระ

หนี้ที่ผู้ปล่อยกู้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันการคุ้มครองนี้ให้แก่ platform ได้  

ในประเทศไทยได้มี Fintech ที่พยายามจะนำเสนอ P2P lending platform หลายแห่ง แต่ในช่วงแรก

บริการในลักษณะ P2P lending platform ยังไม่ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีสาเหตุ

มาจากข้อกังวลด้านความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่ส่งผลต่อสถานะการเงินของผู้ปล่อยกู้ท่ีเป็นนักลงทุนราย

ย่อยและข้อกังวลด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปล่อยกู้ใน Platform ที่อาจไม่เข้าใจถึงผลกระทบหากผู้กู้ผิดนัดชำระ

หนี้ อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศอนุญาตการ

ให้บริการในรูปแบบ P2P lending platform ผ่านการให้บริการใน Regulatory sandbox ของ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยเพ่ือประเมินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเกณฑ์การกำกับดูแลอย่างไรในอนาคตหากบริการ 

P2P lending platform จะถูกนำเสนออย่างแพร่หลายต่อประชาชน  

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้เบื้องต้น ได้แกห่ากเป็นการกู้เพ่ืออุปโภค

บริโภค จะต้องไม่เกิน 1.5-5 เท่าของรายได้ และหากเป็นการกู้เพ่ือประกอบธุรกิจจะกู้ได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยผู้
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ลงทุนรายย่อยจะลงทุนได้สูงสุดเพียง 500,000 บาทต่อปีเท่านั้น และเพดานดอกเบี้ยกำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 ต่อปี 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2019) 

2. การให้บริการในลักษณะ Marketplace lending 

การให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อคือ การทีผู่้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆเช่น ร้านค้าปลีก หรือบริษัทผลิตสินค้าต่างๆ หันมาให้ความสนใจให้สินเชื่อกับลูกค้าของตน 

เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าของตน จนทำให้ผู้ประกอบการรายนั้น

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว  

ตัวอย่างของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมอ่ืนทีห่ันมาเพ่ิมบริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าคือ ผู้ให้บริการที่เป็น e-

Commerce platform หรือ Payment platform เพราะผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงินของลูกค้าใน Platform ของตนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร และสามารถประเมินความนิยมของสินค้าของผู้ที่นำ

สินค้ามาขายผ่าน Platform ของตนว่าได้รับความนิยมและมีกระแสเงินสดที่มั่นคงหรือไม่ นอกจากนี้ หาก e-

commerce platform อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและจัดเก็บสินค้า (Warehouse and logistics) ให้แก่

ผู้ขายสินคา้ด้วยก็จะยิ่งทำให้ ผู้ให้บริการรับรู้ระดับการสต๊อคสินค้าของผู้ขายสินค้าแต่ละราย 

นอกจากนีก้ารมีระบบชำระเงินสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน e-commerce Platform ยัง

ส่งผลให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงกระแสเงินสดของร้านค้าได้โดยตรง ผู้ให้บริการสามารถตัดเงินจากการขายสินค้า

และบริการเพ่ือมาชำระหนี้ได้ทันที ดังนั้น e-commerce platform เหล่านี้จึงมีความได้เปรียบสถาบันการเงิน

แบบดั้งเดิมอย่างมาก สามารถอนุมัติปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ขายของใน platform ของตนเองได้อย่าง

รวดเร็ว ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ ตัวอย่างของ e-Commerce platform ที่ให้บริการสินเชื่อ

แสดงในรูปที่ 4.3 

ในปัจจุบันผู้ให้บริการ platform ที่ได้รับความนิยมเหล่านี้ ได้ยกระดับการประเมินสินเชื่อของตนเองจน

นำมาสู่การสร้าง credit scoring ของผู้ใช้งานทุกคนใน platform ว่ามีคะแนนอย่างไรในแต่ละด้าน ดังแสดงในรูป

ที่ 4.4 และคะแนนเหล่านี้ ได้ถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับสิทธิในการดำรงชีวิตประจำวันด้านอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก 

Platform ดังกล่าวด้วย เช่น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปี ค.ศ. 2019 พบว่าผู้ที่ได้รับ Score ที่สูงจาก Alibaba 

platform สามารถได้สิทธิพิเศษในการเลือกท่ีนั่งหรือการซื้อตั๋วพิเศษต่างๆ ได้ (Ma, 2018) 
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รูปที่ 4.3 ลักษณะของผลิตภณัฑด์า้นสินเช่ือท่ีให้บริการผ่าน e-commerce platform  

 
Source: Deloitte (2015) 

รูปที่ 4.4 Social credit scoring model  

 
Source: Ales (2019) 

สำหรับในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถนำเสนอ

บริการในลักษณะ e-marketplace platform หรือการสร้างตลาดออนไลน์ซื้อขายสินค้าผ่าน Mobile banking 

ของแต่ละธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2018) ซ่ึงถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์

สามารถเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทั้งฝั่งผู้บริโภค และผู้ขายสินค้า เพื่อช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศสามารถ

แข่งขันได้กับ e-commerce platform อ่ืนๆในด้านของการให้สินเชี่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารแห่ง
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ประเทศไทยได้ออกเกณฑ์ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ (Lending) โดยถือเป็นบริการหนึ่งที่สามารถ

ให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าวได้ 

3. ผู้ให้บริการที่เน้น Big data – Information-based lending 

ผู้ให้บริการ fintech บางรายมุ่งหวังที่จะปรับปรุงระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อและเพ่ิมโอกาสในการกู้

เงินของผู้กู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้จากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีข้อมูลหลักฐานที่

เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้  

Fintech เหล่านี้ จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน ทัง้ทีเ่ป็นข้อมูล online และข้อมูล 

offline เพ่ือมาประมวลผล แล้วอนุมัติสินเชื่อด้วยความรวดเร็ว โดย Fintech ที่มีชื่อเสียงในการนำข้อมูลจาก

ช่องทางต่างๆ มาประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และอนุมัติสินเชื่ออย่างรวดเร็วคือ Kabbage ที่สามารถอนุมัติสินเชื่อ

โดยใช้เวลาเพียงไม่กีน่าที ตามรายละเอียดดังรูปที่ 4.5 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Kabbage เปรียบเทียบกับสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ัวไป  

  

Source: Kabbage (2019) 

ความเร็วในการอนุมัติสินเชื่อนี้ไม่ได้มาจากการเน้นปริมาณจำนวนสินเชื่อที่ปล่อยเพ่ือมาถัวเฉลี่ยลดความ

เสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ แต่มาจากการประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้ท่ีแท้จริง โดยปัจจุบันมี
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สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหลายรายตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับ Kabbage เพ่ือนำ Credit model มาใช้กับ

ลูกค้าของตน เช่น Alibaba, Santander และ Scotia Bank เป็นต้น  

สำหรับรายละเอียดของประเภทข้อมูลใหม่ๆ (Alternative information) ที่ Fintech หลายรายเลือกใช้

เพ่ือนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกู้เงินของผู้กู้ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.6 โดยตัวอย่างและรายละเอียดของ

ข้อมูลแต่ละด้านสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

รูปที่ 4.6 ตัวอย่างข้อมูล Alternative data สำหรับการประเมินสินเชื่อ  

 

Source: Rieke (2014) 

 

3.1 ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ 

ผู้ให้บริการบางรายสร้างความเชื่อมโยงของความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้กับพฤติกรรมการใช้

โทรศัพท์มือถือ เช่น เกษตรกรที่มีการเข้าใช้ Website หรือ Application ที่เก่ียวข้องกับการทำนาย
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สภาวะอากาศ หรือข้อมูลข่าวสารด้านการเพาะปลูก จะมีแนวโน้มที่จะมีผลผลิตจากการทำ

เกษตรกรรมที่ดี และสามารถลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลการเข้าใช้

อินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นข้อมูลที่บริษัทโทรคมนาคมสามารถเรียกดูได้ 

ในขณะที่ Fintech บางรายพยายามสร้างความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการโทรศัพท์ การส่งข้อความ 

และการเติมเงินค่าโทรศัพท์ กับความเสี่ยงในการชำระหนี้ เช่น ผู้ที่ไม่ค่อยโทรศัพท์ในช่วง 9.00 น. ถึง 

17.00 น. อาจเป็นบุคคลที่มีงานประจำ มีรายได้เพ่ือชำระหนี้ที่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ผู้ที่ชอบ

โทรศัพท์หาผู้อ่ืนก่อน และโทรในระยะเวลานาน มักจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการชำระหนี้ที่ต่ำเป็น

ต้น (McEvoy, 2015) 

3.2 ข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค 

ข้อมูลการใช้บริการสาธารณูปโภคถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถนำมาประเมินความเสี่ยงในการชำระ

หนี้ได้อย่างง่าย เพราะสามารถประเมินได้ว่ามียอดบิลที่ชำระตรงเวลา และชำระล่าช้ามากน้อย

เพียงใด  

ข้อมูลการใช้จ่ายนี้รวมไปถึงข้อมูลการชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่ง Fintech เจ้าหนึ่งได้พบ

ความสัมพันธ์ว่าการเบี้ยวหนี้ชำระค่าโทรศัพท์มือถือทำให้โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้จากสัญญา

เงินกู้เพ่ิมข้ึนถึง 60% (Baer, Goland, & Schiff, 2012) 

3.3 ข้อมูลการดำเนินธุรกิจกับ Suppliers หรือข้อมูลการใช้จ่าย 

ข้อมูลการซื้อขายวัตถุดิบกับ Suppliers และเงื่อนไขสัญญาการชำระเงินต่างๆ กับ Suppliers 

สามารถนำมาคาดการณ์ความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs ได้ โดย McKinsey 

พบว่าข้อมูลเหล่านี้มี Gini Coefficient อยู่ในช่วง 35 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่ใช้ใน 

Credit scoring model มาตรฐานทั่วไป  (Baer, Goland, & Schiff, 2012) 

นอกจากนี้ข้อมูลการซื้อสินค้าต่างๆ ของผู้บริโภคผ่านช่องทางดิจิตอล ที่มีการบันทึกรายการใช้จ่ายยัง

สามารถนำมาคาดการณ์ความสามารถในการชำระหนี้ได้ เช่น หากบุคคลหนึ่งชอบซื้อวิตามิน อาหาร

เสริม และสินค้าอุปโภคต่างๆที่เก่ียวข้องกับการรักษาสุขภาพ จะมีแนวโน้มผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ หรือ

ข้อมูลพฤติกรรมการเติมน้ำมันรถยนต์ช่วงเทศกาลว่าหากมีการเติมน้ำมันในช่วงเริ่มต้นการเดินทาง 
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จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าพฤติกรรมการเติบน้ำมันระหว่างเทศกาล เป็นต้น 

(Carroll & Rehmani, 2017) 

3.4 ข้อมูลการใช้ Social network  

ข้อมูลการคอมเม้นต์ การโพสรูปภาพ หรือการ check-in ในสถานที่ต่างๆ เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ใน 

Social network platform ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการชำระหนี้

ได ้ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามในการเข้าใจทัศนคติและนิสัยของผู้กู้ หรือที่เรียกว่า 

Characteristics ว่าผู้กู้เป็นคนที่มีนิสัยซื่อตรง จริงใจ หรือมีวินัยทางการเงินอย่างไร 

3.5 ข้อมูลจากแบบสอบถามทัศนคติ 

ข้อมูลการตอบแบบสอบถามด้านทัศนคตินี้ได้มีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการเข้ารับสมัครงาน 

เพ่ือประเมินความสามารถ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมนิสัยของผู้สมัครงาน แต่ได้มี Fintech บาง

รายไดน้ำแบบสอบถาม Psychometric test มาใช้เพ่ือประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ ในกรณีท่ีผู้กู้ไม่มี

ข้อมูลด้านการเงินเพียงพอ (McEvoy, 2015) 

3.6 ข้อมูลจากการกรอกใบสมัครออนไลน์ (Clickstream data) 

ข้อมูลการกรอกใบสมัครออนไลน์นี้ไม่ได้หมายถึงข้อมูลเนื้อความท่ีผู้กู้กรอกในใบสมัคร แต่หมายถึง

พฤติกรรมการกรอกใบสมัครของผู้กูว้่ามีพฤติกรรมอย่างไร เช่น พฤติกรรมการเลือกใช้ตัวอักษรเพ่ือ

กรอกใบสมัคร (ภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่) พฤติกรรมการเลื่อนใบสมัครไปยังหน้าต่างๆ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่านเงื่อนไขข้อความต่างๆในใบสมัคร ต่างเป็นข้อมูลที่มีการจัดเก็บได้หากมีการ

กรอกใบสมัครผ่าน Mobile application หรือ Web browser 

หากผู้กรอกใบสมัครขอสินเชื่อใช้เวลาในการอ่านเงื่อนไขสัญญาการกู้เงินเป็นเวลานาน หรือมีการพิมพ์

ข้อความเพ่ือตอบคำถามต่างๆ อย่างละเอียดจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้ที่ต่ำ ข้อมูล 

Clickstream data นี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นใหมเ่มื่อไม่นานมานี้ และใช้อย่างมากใน Social network 

platform เพ่ือพิจารณาว่าผู้ใช้งานเลื่อน news feed ไปอ่านข้อความใดบ้าง โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหาดังกล่าวก็จะขึ้นมาให้ผู้ใช้งานนั้นเห็นเป็นประจำ (Yang, Zhang, Guo, Zhao, & Dai, 2018) 
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อย่างไรก็ตามความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้ด้วยข้อมูลแบบใหม่ๆ เหล่านี้ 

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและความแม่นยำที่สามารสรุปได้ดังนี้ 

1. ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค เนื่องจากในบางครั้งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับรู้

ได้ว่าผู้ให้บริการ Fintech นำข้อมูลในมิตไิหนมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงของตน และบางข้อมูลเช่น 

Clickstream data เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้โดยไม่ได้มีการแจ้งผู้ใช้งานให้รับทราบหรือยินยอมล่วงหน้า 

การใช้ข้อมูล Alternative data สำหรับการอนุมัติสินเชื่ออย่างแพร่หลายในอนาคตนั้นจึงต้องมีการ

คำนึงถึง Privacy ของผู้บริโภคร่วมด้วย 

2. คุณภาพของข้อมูล ในบางครั้งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ (Alternative sources) เหล่านี้อาจ

มีคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ หรือมีความไม่สมบูรณ์ทำให้ผู้ให้บริการ Fintech หรือสถาบันการเงินที่จะใช้

ข้อมูลเหล่านี้ต้องทำการ Clean data หรือตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ด้วย  

3. ข้อมูลบางประเภทที่มีการหาความสัมพันธ์ไว้เบื้องต้นแล้ว อาจทำให้ผู้กู้มีการปรับพฤติกรรมเพ่ือให้ได้

คะแนนสูงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งทำให้การประเมินความเสี่ยงคลาดเคลื่อนได้ เช่น หากผู้กรอกใบสมัคร

ออนไลน์ใช้เวลานานในการอ่านเงื่อนไขการกู้เงิน แล้วสรุปว่าจะมีความเสี่ยงต่ำในการผิดนัดชำระหนี้ แต่ผู้

ขอเงินกู้รับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้จึงแกล้งใช้เวลานานในการอ่านเงื่อนการกู้เงิน ก็จะเป็นเทคนิคการ

หลอกลวงข้อมูล ทำให้ Fintech และสถาบันการเงินไม่สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ได้อย่างแม่นยำ 

เป็นต้น 

4. เมื่อมีการใช้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต ผู้กู้จะไม่สามารถควบคุมได้ว่าข้อมูลที่ธนาคารหรือ 

Fintech ใช้ในการประเมินอนุมัติสินเชื่อนั้นมาจากแหล่งใด แนวทางในการอนุมัติสินเชื่อจะขาดความ

โปร่งใสและความสามารถในการชี้แจงอธิบายจากสถาบันการเงินและ Fintech ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถรู้แน่

ชัดถึงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อและเหตุผลในการตัดสินใจของธนาคาร และผู้กู้ไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่

แท้จริง ถึงการมีพฤติกรรมบางอย่างได้อย่างชัดเจน เพ่ือลดความกังวลของผู้อนุมัติสินเชื่อ 

5. ความยากในการอธิบายความสัมพันธ์ ต้องยอมรับว่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใหม่ๆ 

เหล่านี้กับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นั้น ใช้แนวทางการวิเคราะห์ของ Big data analytics ที่ส่วน

ใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นหาความสัมพันธ์จากการมีข้อสมมุติฐานตามหลักเหตุและผล (Causality) แต่เป็นการหา

ความสัมพันธ์ทางสถิติจากการเคลื่อนไหวของตัวแปรต่างๆ ทำให้ความสัมพันธ์ที่พบบางครั้งไม่สามารถ

อธิบายได้ว่ามาจากเหตุผลใด และเป็นการยากท่ีจะพิสูจนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นจริงต่อไปใน

ระยะยาวหรือไม่ 
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6. การใช้ข้อมูลใหม่ๆเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนบางกลุ่มได้ จาก

เดิมที่ความเหลื่อมล้ำนี้เกิดจากการมี Bereau record หรือไม่ กลายมาเป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดจาก

ความสามารถในการเข้าถึงบางบริการบางด้านเช่น หากผู้กู้ไม่ได้ใช้ Social network เป็นประจำก็อาจจะ

ทำให้ Fintech ที่ใช้ข้อมูล Social data ไม่สามารถตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อให้ได้ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการนำข้อมูลดิจิตอลที่มีอยู่อย่างมากมายในช่องทางต่างๆ มาใช้เพ่ือการอนุมัติ

สินเชื่อนั้นทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจและกระบวนการอนุมัติ

สินเชื่อใหม่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่สำหรับการทำธุรกิจ ซ่ึง PwC ได้นำเสนอตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบที่สถาบันการเงิน

สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 

รูปที่ 4.7 ตัวอย่างโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินท่ีเกีย่วกับการให้สินเชื่อในยุคดิจิตอล 

 
Source: PwC (2014) 

4. ผู้ให้บริการการกู้เงินแบบจำเพาะเจาะจง 

ผู้ให้บริการ Fintech บางแห่งมีการมุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อแบบจำเพาะเจาะจงในบางด้าน เช่น การ

ให้บริการสินเชื่อด้าน invoice financing หรือ factoring ดังรายละเอียดตามรูปที่ 4.8 ซึ่งเป็นตัวอย่างของ 

Fintech บริษัทหนึ่ง เช่น เมื่อ Suppliers ได้ issue invoice การซื้อสินค้าจากผู้ซื้อ แต่ต้องการเงินทุนในการ

ดำเนินการผลิต Suppliers สามารถขอกู้เงินจากนักลงทุนผ่าน Fintech platform ซ่ึง Fintech platform จะ

ประสานงานตามเก็บเงินจากผู้ซื้อต่อไปเพ่ือคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่นักลงทุน  
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รูปที่ 4.8 ตัวอย่างบริการของ Fintech ที่ให้บริการ invoice financing  

 
Source: WEF (2015) 

Fintech ที่ให้บริการเหล่านี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ยังมีการนำเสนอ 

solution สำหรับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital) ของบริษัทที่มาขอกู้เงินร่วมด้วย หรือมี

ระบบในการบริหารจัดการด้านห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ต่างๆเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้า 

และการบริหารลูกหนี้การค้า เป็นต้น ดังนั้น Fintech กลุ่มนี้คือกลุ่มที่มุ่งเน้นด้านการให้ solution แก่ลูกค้าและมี

บริการสินเชื่อควบคู่ไปด้วย 

 

บทสรุป 

ในปัจจุบันปัญหาของการให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมีหลายประเด็นได้แก่ 1) ส่วน

ต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงระหว่างเงินกู้และเงินฝาก 2) ความไม่โปร่งใสของวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และการ

กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3) กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่ใช้เวลานาน และ 4) 

ข้อจำกัดท่ีไม่สามารถให้เงินกู้กับทุกกลุ่มประชากรได้ 

ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นผลพวงของการออกแบบระบบการเงินในปัจจุบันที่ตัวกลาง

ทางการเงินที่เรียกว่าธนาคารทำหน้าที่รับฝากเงินระยะสั้น และนำไปให้สินเชื่อระยะยาวแก่ผู้กู้ โดยผู้ฝากเงินไม่

สามารถกำหนดได้ว่าเงินที่ตนเองนำไปฝากนั้นจะถูกนำไปปล่อยกู้ให้กับใคร นอกจากนี้ทฤษฎีทางการเงินที่ใช้ใน
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การอนุมัติสินเชื่อในปัจจุบันที่ประกอบด้วย 1) Transaction banking model และ 2) Relationship banking 

model นั้น เป็นทฤษฎีที่ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการให้สินเชื่อหลายประเด็น 

ยกตัวอย่างเช่น Transaction banking model ที่เน้นการปล่อยกู้ผ่านสัญญามาตรฐาน มี Credit 

scoring ที่ตายตัว ทำให้ผู้กู้บางประเภทที่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงต่ำอาจไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การกู้เงินได้เพียง

เพราะไม่มีข้อมูลที่ตรงตาม Credit scoring model ของธนาคาร หรอื Relationship banking model ทีท่ำให้ผู้

กู้ท่ีไม่เคยมีสัมพันธ์ใดเลยกับสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้ง่าย 

Fintechs ได้เล็งเห็นถึงช่องว่างดังกล่าวจึงนำมาสู่การนำเสนอ P2P lending platform ที่ให้ผู้กู้และผู้

ปล่อยกู้มาพบกัน เป็นการให้โอกาสกับผู้ปล่อยกู้ในการเลือกผลตอบแทน และเลือกความเสี่ยงของผู้กู้ที่ตนเองพึง

พอใจ ในขณะที่ผู้กู้ท่ีไม่สามารถกู้เงินผ่านสถาบันการเงินก็สามารถมาใช้บริการผ่าน P2P lending platform ได้ 

นอกจากนี้เมื่อข้อมูลต่างๆในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นจึงทำให้การประเมินความเสี่ยงผู้กู้

สามารถประเมินได้จากข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าในอดีต เช่นการวิเคราะห์ความซื่อสัตย์หรือทัศนคติของผู้กู้

สามารถวิเคราะห์จากข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่าย พฤติกรรมการใช้ Social network หรือพฤติกรรมการชำระ

ค่าบริการอ่ืนๆเป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิด Fintechs ที่นำเสนอวิธีการอนุมัติสินเชื่อด้วยข้อมูลแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น 

แนวทางต่างๆเหล่านี้จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมพยายามหาช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต การส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ Mobile banking ในทุกกิจกรรมจึงถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่

ธนาคารนำมาใช้เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลในมิติต่างๆของลูกค้าจนนำมาสู่ความสามารถในการสร้าง Credit scoring 

แบบใหม่ที่ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและทำให้การให้สินเชื่อแก่ผู้กู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตสามารถเกิดข้ึนได้ใน
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บทท่ี 5 เทคโนโลยี Blockchain ในอตุสาหกรรมการเงินการธนาคาร 

 

 

บทนำ 

เทคโนโลยี Blockchain คือเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้บริหารของสถาบันการเงินหลายรายให้ความสำคัญ และมี

การวางแผนลงทุนเทคโนโลยีนี้ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยี Blockchain มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรก

จากการเกิดข้ึนของเงิน Cryptocurrency สกุลแรกที่เรียกว่า Bitcoin ในปีค.ศ. 2009 เนื่องจาก Bitcoin เป็นสกุล

เงินทีน่ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เป็นระบบชำระเงินพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เพียงแค่ปฏิวัติด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้

เกิดการปฏิวัติเชิงแนวคิด และปรัชญาของการสร้างปฏิสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆในสังคมด้วย ดังนั้นบทนี้จึง

เริ่มต้นวิเคราะห์พ้ืนฐานแนวคิดของ Blockchain เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่า Blockchain หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า 

Distributed ledger technology นั้นแตกต่างจากแนวคิดการบริหารการปกครองแบบในปัจจุบันอย่างไร 

นอกจากนี้ในบทนี้จะวิเคราะห์ถึงลักษณะต่างๆของ Blockchain ว่าจะต้องประกอบด้วยกลไกใดบ้าง โดย

จะเป็นการนำ Blockchain ที่รอบรับระบบชำระเงินของ Bitcoin มาเป็นกรณีศึกษาสำหรับการทำความเข้าใจการ

ทำงานของเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งจากการวิเคราะห์จะทำให้พบปัญหาพื้นฐานต่างๆของ Blockchain ที่ไม่อาจ

นำมาใช้ได้กับทุกกิจกรรม ในช่วงท้ายของบทจึงสรุปเงื่อนไขสำคัญท่ีจะต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจนำ Blockchain 

มาแทนที่ระบบการทำงานในปัจจุบัน 

 

พื้นฐานแนวคิดของเทคโนโลยี Blockchain 

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในอีกมุมหนึ่งที่ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ในระบบการเงิน และ

ระบบเศรษฐกิจคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain หรือบางครั้งถูกเรียกว่า Ditributed Ledger Technology 

(DLT) โดยเทคโนโลยี Blockchain นี้เป็นเทคโนโลยีระบบชำระเงินเบื้องหลังของสกุลเงินในกลุ่มที่เรียกว่า 

Cryptocurrency  
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เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบที่มีจุดประสงค์ในการลดบทบาทของตัวกลางในการกำกับ

ดูแลระบบ แต่มุ่งเน้นที่จะกระจายอำนาจให้กับคนในระบบ (Decentralization) จึงทำให้เทคโนโลยี Blockchain 

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่าง

สิ้นเชิง 

เทคโนโลยี Blockchain ไม่ได้เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกจากการคิดค้นสกุลเงิน Cryptocurrency ที่

เรียกว่า Bitcoin ในปี ค.ศ. 2009 แต่แนวคิดของการสร้างระบบความสัมพันธ์ใหม่แบบกระจายอำนาจที่ไม่ต้องมี

ตัวกลางในการกำกับดูแล และมีการบันทึกข้อมูลอย่างปลอดภัยเกิดข้ึนมาตั้งแตป่ี ค.ศ. 1991 โดยนักวิจัยชื่อ 

Stuart Haber และ W. Scott Stornetta ที่คิดค้นวิธีการบันทึกเอกสารตามลำดับเวลา (Time-stamping) และ

เข้ารหัสความปลอดภัยด้วย Cryptography (Binance Academy, 2019) 

แนวคิดของสังคมที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการกำกับดูแลนั้นเกิดขึ้นได้ยากในอดีตเพราะไม่มีเทคโนโลยี

ที่ช่วยสำหรับการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคนในสังคม ทำให้คนในสังคมไม่สามารถท่ีจะรว่มมือกัน 

(Coordination) ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้โดยง่าย หรือไม่สามารถท่ีจะช่วยกันสอดส่องดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่

เกิดข้ึนในสังคม (Survellience) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นสังคมจึงเลือกแนวทางของการมอบอำนาจ (Delegation) ให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่สังคมเชื่อว่า

มีทักษะ ความรู้ และมีความเหมาะสมเข้ามากำกับดูแลกิจกรรมในแต่ละด้าน เช่น การมอบอำนาจให้กษัตริย์และ

คณะทำงานได้สิทธิ์เด็ดขาดในการบริหารประเทศ หรือการมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีและพรรคการเมืองเข้ามา

บริหารประเทศ เป็นต้น การมอบอำนาจเหล่านี้ในอีกแง่มุมหนึ่งคือการยินยอมให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจ 

(Centralization) อยู่ที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งภายใต้เงื่อนไขกฎหมายหนึ่งเพ่ือกำกับดูแลความสงบสุขของคน

ในสังคม 

การมอบอำนาจในลักษณะเช่นนี้เกิดข้ึนในทุกระดับชั้นของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการมอบอำนาจให้ทหารเป็น

ผู้ดูแลประเทศ การมอบอำนาจให้ตำรวจเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของประชาชน หรือการมอบอำนาจให้ศาลเป็นองค์กรที่

ตัดสินคดีความต่างๆ เป็นต้น  

การรวมศูนย์อำนาจ (Centralization) ไว้กับกลุ่มบุคคลที่คนในสังคมเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดในการ

ดำเนินกิจกรรมหนึ่ง ถือเป็นการสร้างให้ระบบมีประสิทธิภาพ เพราะสังคมเชื่อว่ากลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจะมี

ต้นทุนทีถู่กท่ีสุดในการกำกับดูแลและจัดการประเด็นที่ได้รับมอบอำนาจไปดำเนินการ ซึ่งสังคมคาดหวังว่ากิจกรรม

ต่างๆ จะสามารถดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว 
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อย่างไรก็ตามจุดเปราะบางของระบบแบบรวมศูนย์อำนาจคือ การที่ระบบจะต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐานของ 

ความเชื่อใจ (Trusts) ทีค่นในสังคมมีต่อกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว หากสังคมขาดความ

เชื่อใจและเชื่อมั่นในการดำรงอยู่ของอำนาจของหน่วยงานนั้น ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสังคมก็จะประสบปัญหาใน

การดำเนินกิจการต่างๆ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย และเกิดปัญหาตามมาในสังคมอย่างมากมาย เหมือนสังคมการ

เมืองไทยในปัจจุบันที่ความเชื่อใจถูกทำลายในหลากหลายแง่มุมจนเกิดความวุ่นวายและทำให้รัฐบาลไม่สามารถ

ดำเนินกิจการต่างๆได้อย่างราบรื่น 

แนวคิดของ Blockchain ที่อยู่ภายใต้ระบบแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) จึงมุง่ไปที่การสร้าง

ระบบที่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจเป็นพื้นฐาน แต่คนในสังคมหรือคนในระบบดังกล่าวสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างราบรื่นผ่านการออกแบบระบบไม่ให้บุคคลต่างๆในสังคมสามารถออกนอกลู่นอกทางจากเงื่อนไขท่ีควรจะ

เป็นได ้โดยคนในสังคมทั้งหมดสามารถตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้แบบ Real-time และดำเนินการ

ลงโทษทันทีเม่ือพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดข้ึน ความสามารถนี้เกิดจากการที่ Blockchain มีการเก็บข้อมูลแบบโปร่งใส 

และตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา (Tapscott & Tapscott, 2016) 

แนวคิดของการนำ Blockchain มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเฉพาะกับโลกท่ีมีการพัฒนาจน

กิจกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตสามารถถูกบันทึกเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเมื่อโครงข่ายการสื่อสาร

ต่างๆ ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้การส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และมนุษย์ทุกคนในสังคมต่าง

มีอุปกรณ์ Smart device ทีส่ามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นสถานการณ์ท่ี

สนับสนุนให้เกิดการนำ Blockchain มาใช้อย่างกว้างขวาง 

ตัวอย่างหนึ่งของระบบแบบรวมศูนย์อำนาจที่สามารถนำแนวคิดของ Blockchain มาเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการทำงานของระบบได้คือ ระบบการบริหารงานภายในองค์กร เช่น ในปัจจุบันการอนุมัติเรื่องบางเรื่อง

จะต้องผ่านคณะกรรมการหลายขั้นตอน (Red-tape Bureaucracy) ทำให้ใช้เวลานานในการดำเนินการ แต่หาก

นำแนวคิดของ Blockchain มาประยุกตใ์ช้ คณะกรรมการแต่ละข้ันตอนจะสามารถเห็นเรื่องที่ตนเองต้องอนุมัติได้

พร้อมกันในระบบ Blockchain เมื่อผู้บังคับบัญชาในระดับเบื้องต้นได้เซ็นอนุมัติด้วย Digital signature ในระบบ 

Blockchain ก็จะทำให้ผู้บังคับบัญชาในระดับอ่ืนๆ สามารถเห็นข้อมูลและอนุมัติต่อได้ทันที โดยข้อมูลการอนุมัติ

เหล่านั้นถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย แก้ไขได้ยาก หากมีการแก้ไขจะต้องได้รับการยินยอมของคนทุกคนในระบบ

ก่อน เป็นต้น (Tapscott และ Tapscott, 2016) 
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สำหรับระบบการชำระเงินในปัจจุบันทีเ่ป็นแบบรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ ก็

สามารถปรับเปลี่ยนระบบให้เป็นแบบกระจายอำนาจด้วยแนวคิดของ Blockchain ได้เช่นเดียวกัน กิจกรรมสำคัญ

ของระบบชำระเงินคือการบันทึกบัญชีรับจ่าย ซ่ึงระบบชำระเงินในปัจจุบันจะเป็นการบันทึกผ่านธนาคารพาณิชย์ผู้

ให้บริการบัญชีกับประชาชน ธนาคารพาณิชย์จึงถือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากธนาคารกลางในการเป็นผู้บันทึก

บัญชี (Ledger) ก่อนที่จะต้องส่งข้อมูลการบันทึกบัญชีไปทำการดุลบัญชี (Settlement) ที่ธนาคารกลาง โดย

ธนาคารกลางจะเป็นผู้กำกับดูแลสุดท้ายของระบบชำระเงินภายในประเทศ ดังนั้นระบบชำระเงินในปัจจุบันจึงเป็น

การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ธนาคารกลาง แล้วส่งผ่านอำนาจเหล่านั้นมายังองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต

ดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 1999) 

หากนำระบบ Blockchain มาใช้ในระบบชำระเงิน อำนาจการบันทึกบัญชีและการดุลบัญชีจะไม่ได้อยู่กับ

ธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์เพียงเท่านั้น แต่การบันทึกบัญชีสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยใครก็ตามในสังคมที่

สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชี ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นธนาคารกลางหรือธนาคาร

พาณิชย์ คนที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชีแบบกระจายอำนาจจึงถูกเรียกว่า Distributed ledgers หรือ Nodes ในระบบ 

Blockchain โดย Nodes เหล่านี้จะเข้ามาร่วมกันยืนยันความถูกต้องและอนุมัติธุรกรรมการชำระเงินดังกล่าว 

หากมองอย่างผิวเผินอาจเกิดคำถามตามมาว่า เมื่อมีการกระจายอำนาจให้ Nodes ต่างๆ ร่วมกันอนุมัติ

ธุรกรรมการชำระเงิน อาจทำให้การยืนยันการชำระเงินเกิดความล่าช้า หรือเกิดข้อผิดพลาดได้หากมีบาง Node มี

ความตั้งใจใหเ้กิดการอนุมัติที่ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานบางราย ประเด็นข้อ

กังวลเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการวางเงื่อนไขและการกำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมให้กับ Distributed ledgers 

ดังกล่าว โดยจะชี้แจงในหัวข้อถัดไป 

 

Consensus mechanism ของระบบ Blockchain 

เนื่องจากระบบ Blockchain เป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจให้ Distributed ledgers แต่ละคนได้ลง

ความเห็นเพื่ออนุมัติกิจกรรมหนึ่งในระบบ Blockchain จึงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการออกเสียงลงฉันทามต ิว่า

การออกเสียงจะต้องผ่านเกณฑ์เช่นใด จึงจะทำให้กิจกรรมนั้นได้รับการอนุมัติและสำเร็จลุล่วง เงื่อนไขการลงฉันทา

มตนิี้เรียกว่า Consensus Mechanism ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
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1) Proof-of-work  

วิธีการลงฉันมติในลักษณะนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์กับ Node ทีท่ำงานมากท่ีสุดและลงทุนลงแรงมากท่ีสุดใน

การโหวตออกเสียงเป็นลำดับแรกๆ ดังนั้นระบบ Blockchain ที่ใช้ Consensus mechanism ในลักษณะนี้ 

จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขว่างานที่ต้องทำ (Work) นั้นมีรายละเอียดอย่างไร และต้องทำอะไรบ้างจึงจะบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้  

ระบบชำระเงินของ Bitcoin เป็นหนึ่งในตัวอย่างของระบบ Blockchain ที่ใช้ Proof-of-work กล่าวคือผู้

ที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชี (Distirbuted Ledger) นั้น จะต้องมีการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ความเร็วของ

คอมพิวเตอร์ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทำการตรวจสอบธุรกรรมการโอนเงิน

ระหว่างกันในระบบ Bitcoin ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เช่น ต้องตรวจสอบเลขบัญชีของผู้โอน บัญชีของผู้รับโอน 

และตรวจสอบความแท้จริงของ Bitcoin ในบัญชีของผู้โอน เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมการโอนเงินนั้นถูกต้อง เป็นต้น 

(Auer, 2019) 

ธุรกรรมต่างๆ ที่ถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง จะถูกนำไปบันทึกลงในสมุดบัญชีบันทึกการโอนเงินของทุกๆ 

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สมุดบัญชีในเวลา 3.04PM ของวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังแสดงใน

รูปที่ 5.1 ซ่ึงสมุดบัญชีนี้เรียกว่า Block ของข้อมูลที่มีการบันทึกในเวลาดังกล่าว โดยสมุดบัญชีนี้คือเล่มที่ 628909 

เป็นตัวเลขที่ไล่เรียงมาตั้งแต่เล่มที่ 1 ของการเกิดข้ึนของ Bitcoin 

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างของสมุดบัญชี (Blocks) ของธุรกรรม Bitcoin 

 

Source: blockcypher.com 

 

เมื่อผู้บันทึกบัญชีได้เสนอสมุดบัญชีเล่มใหม่เข้ามาในระบบ สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการแก้ไขปัญหาเชิงตัวเลข

ซึ่งจะต้องใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาตัวเลขที่เรียกว่า Hash number โดย Hash number นี้จะ
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เป็นตัวเลขเฉพาะที่เชื่อมโยงข้อมูลในสมุดบัญชีเล่มใหม่กับสมุดบัญชีเล่มก่อนหน้า และต้องเป็น Hash number ที่

อยู่ภายใต้เงื่อนไข Target value ค่าหนึ่งซึ่งกำหนดโดยระบบ Bitcoin ตัวเลข Target value นี้จะมีความยากมาก

ขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีการสร้างสมุดบัญชีเล่มใหม่ๆเข้ามาเชื่อมกับสมุดบัญชีเล่มก่อนหน้า (Ozisik, Bissias, & Levine, 

2017) กระบวนการต่างๆเหล่านี้สรุปได้ดังรูปที่ 5.2 

รูปที่ 5.2 ตัวอย่างของ Proof-of-work ในระบบ Bitcoin  

 

Source: Estevao (2017) 

ความยากในการหาตัวเลข Hash number คือสิ่งที่ผู้บันทึกบัญชีในระบบ Bitcoin จะต้องทำงานแข่งกัน

โดยผู้ที่หาตัวเลข Hash number ตรงตามเงื่อนไขได้เป็นคนแรกจะเป็นผู้ที่สามารถนำสมุดบัญชีเล่มที่ตัวเองอนุมัติ

ธุรกรรมการโอนเงินชำระเงินมาเชื่อมต่อกับสมุดบัญชีเล่มก่อนหน้าได้ ดังนั้นผู้ชนะในการหา Hash number จึงถือ

เป็นผู้ที่ได้ผ่านกระบวนการ Proof-of-work แล้ว ซึ่งเป็นกลไกที่ลดความเสี่ยงไม่ใหผู้้บันทึกบัญชีบันทึกข้อมูลที่ไม่

ถูกต้องเพราะการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียหายต่อระบบรวมทั้งหมด จนนำมาสู่การลงทุนลงแรงที่สูญ

เปล่า  
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ในโลกของ Bitcoin นี้ ผู้ที่ทำหน้าที่บันทึกบัญชีถูกเรียกว่า Miner (นักถลุง) เพราะการเข้าไปยืนยันการ

ชำระเงิน และหา Hash number มาปิดล๊อคสมุดบัญชีนั้น หากทำสำเร็จเป็นคนแรก ระบบ Bitcoin จะสร้าง

เหรียญ bitcoin เหรียญใหม่เป็นรางวัล จึงเปรียบเสมือนการถลุงหาเงิน Bitcoin เหรียญใหม่ โดยเหรียญใหม่นี้จะ

ถูกบันทึกในบรรทัดแรกของสมุดบัญชี ตามตัวอย่างของสมุดบัญชีเล่มหนึ่ง ในระบบ Bitcoin ในรูปที่ 5.3 โดยผู้

บันทึกบัญชีนี้นอกจากจะได้รับเหรียญ Bitcoin เหรียญใหม่เป็นรางวัล ตนเองยังได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้โอนเงิน

ชำระเงินด้วย เพราะ Miners ถือเป็นผู้ที่อนุมัติทำให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จได้  

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างของข้อมูลในสมดุบัญชี (Block) ของ Bitcoin 

 
Source: Blockchain (2017) 

Miner ในระบบ Bitcoin จึงทำหน้าที่เหมือนธนาคาร สถาบันการเงิน และธนาคารกลางในปัจจุบัน ที่เป็น

ผู้ยืนยันการชำระเงินในระบบการชำระเงินโดยมี Proof-of-work เป็นวิธีการลงฉันทามติ โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้

ในสมุดบัญชีแต่ละเล่มจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่สามารถย้อนกลับได้ เพราะ Hash number ที่เป็นกุญแจ

นิรภัย (security code) นั้นจะเปลี่ยนแปลงทันที่หากข้อมูลในสมุดบัญชีแต่ละเล่มมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้คนทั้ง

ระบบรับทราบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื่องจากการบันทึกข้อมูลต่างๆมีการกระจายการเก็บชุด

ข้อมูลอยู่กับผู้บันทึกบัญชีแต่ละราย จึงทำให้การแก้ไขข้อมูลให้กลับไปเป็นข้อมูลดั้งเดิมเกิดขึ้นได้อย่างอัตโนมัติ 

(Bitcoin Wiki, 2019) 
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การที ่Hash number เป็น security code ที่เชื่อมโยงกับสมุดบัญชีเล่มก่อนหน้า ทำให้ผู้ไม่หวังดีที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินในระบบ Bitcoin จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบางสมุดบัญชีได้ แต่

จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกสมุดบัญชีย้อนหลังไปจนถึงสมุดบัญชีเล่มแรก เพ่ือให้สมุดบัญชีแต่ละเล่มเชื่อมโยงด้วย 

Hash number ชุดใหมท่ั้งหมด ดังนั้นระบบ Bitcoin จึงมีความปลอดภัยต่อการแก้ไขข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมี

สมุดบัญชีจำนวนมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีสมุดบัญชีเกิดข้ึนแล้วเป็นจำนวนถึง 628,909 เล่ม (5 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  

การใช้ Proof-of-work เป็นระบบการลงฉันทามตินี้ทำให้โอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการอนุมัติ

ธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องลดลงอย่างมาก เพราะจะเป็นการกระทำที่เหมือนตั้งใจทำร้ายตนเอง เนื่องจากโอกาสในการผู้

ชนะในการบันทึกบัญชีในระบบ Bitcoin ขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุนในคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการประมวลผลข้อมูล

หา Hash number หากลงทุนในปริมาณน้อยโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในการหา Hash number ที่ผ่านเงื่อนไขนั้นจะ

ทำได้ยาก ดังนั้นผู้ที่ลงทุนมากย่อมต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงผ่านการได้รับเหรียญ Bitcoin เหรียญ

ใหม่เป็นรางวัลและการได้รับค่าธรรมเนียมที่ได้จากการอนุมัติธุรกรร  

เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนของ ผู้บันทึกบัญชี (Miners) ขึ้นอยู่กับราคา Bitcoin เป็นสำคัญ 

ดังนั้นหาก ผู้บันทึกบัญชีตั้งใจหลอกลวงในระบบ Bitcoin เพ่ืออนุมัติธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการลดความ

น่าเชื่อถือของระบบ Bitcoin และนำมาสู่การลดลงของราคา Bitcoin จนทำให้มูลค่าของ Bitcoin ที่ Miners ต่างๆ

มีอยู่นั้นไม่มีค่า เท่ากับว่า Miners ทำร้ายตัวเองในที่สุด  

รูปแบบของระบบทีม่ีการใช้ Hash number มาเป็น Security code เชื่อมโยงสมุดบัญชีแต่ละเล่มนี้เอง 

จึงมีการตั้งชื่อว่า Blockchain เพราะสมุดบัญชีแต่ละเล่มเปรียบเสมือนเป็น Block ที่เก็บข้อมูล และ Security 

code เปรียบเสมือน Chain ที่เชื่อมโยงแต่ละ Block ดังแสดงในรูปที่ 5.4 โดยข้อมูลใน Block ดังกล่าวสามารถ

เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้กับเรื่องอ่ืนๆได้ 
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รูปที่ 5.4 ตัวอย่างของการบันทึกข้อมูลในระบบ Blockchain ของ Bitcoin 

 
Source: (GhostVolt, 2017) 

 

2) Proof-of-stake 

วิธีการลงฉันทามติในลักษณะนี้ จะเป็นการให้สิทธิ์กับ ledger ที่มีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือธุรกรรมที่

จะต้องยืนยันนั้นๆ มากกว่า ledger อ่ืน โดยระบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบการลงฉันทามติแบบ Proof-of-

work ที่ใช้ใน Bitcoin เพราะ ledger ไม่ต้องแข่งกันลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมกัน เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ

เป็นผู้ชนะแตเ่พียงผู้เดียว ได้มีนักวิชาการประเมินว่าการแข่งกันลงทุนและทำงานในระบบ Bitcoin ผ่าน Proof-of-

work นั้นทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 74TWh ต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 5.5 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศออสเตรเลียทั้งปี 

ด้วยเหตุที่การยืนยันธุรกรรมในระบบ Bitcoin ต้องใช้พลังงานในการประมวลผลที่มาก Ledgers ในระบบ 

Bitcoin จึงมักจะเลือกดำเนินการก่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ท่ีมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ต่ำ หรือเลือกสถานที่ที่มี

อากาศเย็นต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทำให้ความคุ้มค่าของการถลุง Bitcoin จึงขึ้นอยู่กับราคา

ของ Bitcoin และราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ Ledgers จะต้องชำระในแต่ละช่วงเวลา 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_-8i7_LrjAhXEpI8KHbrtDgEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fghostvolt.com%2Farticles%2Fblockchain_intro.html&psig=AOvVaw2DYqURd9IFeuCY1VjoHNpG&ust=1563419034841047
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รูปที่ 5.5 ประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรม Proof-of-work ของ Bitcoin 

 

Source: Digiconomist (2020) 

ในระบบ Proof-of-stake ที่มีการเชื่อมโยงสิทธิ์ในการลงฉันทามติเข้ากับการมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือ

ธุรกรรมนั้นๆ จึงเปรียบเสมือนเป็นระบบ Blockchain ที่มีการประนีประนอมระหว่างความเป็น Centralization 

กับ Decentralization เพราะในระบบ Centralization นัน้การมอบอำนาจให้หน่วยงานใดมีอำนาจในการกำกับ

ดูแลหรือดำเนินนโยบาย มักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภาระหน้าที่ และความมีส่วนได้เสียของหน่วยงานนั้นต่อกิจกรรม

นั้นๆด้วย  

ด้วยเหตุที่ในปัจจุบัน หลายหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นการจัดตั้งโดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับเงื่อนไขด้านการ

มีส่วนได้เสียและภาระที่ต้องเกิดข้ึนหากเกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ความมีส่วนได้เสียของแต่ละ

หน่วยงานจึงสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้น เพ่ือกำหนดระดับของ Stake ที่แต่ละหน่วยงานนั้นมีต่อธุรกรรมที่

เกิดข้ึนในระบบ Blockchain ได้ โดยระบบจะให้สิทธิ์กับผู้ที่มีส่วนได้เสียมากที่สุดในธุรกรรมนั้น ในการลงฉันทามติ 

เพ่ือทำให้ระบบมีประสิทธิภาพด้านความเร็วและการใช้พลังงาน 

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของ Proof-of-stake คือความถูกต้องของการยืนยันข้อมูลจะอยู่ภายใต้ของข้อ

สมมุติฐานที่หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้เสียมากท่ีสุดจะไม่ยืนยันข้อมูลที่ผิดพลาดเพ่ือทำร้ายตนเอง ดังนั้น

จึงสามารถประเมินได้ว่า Proof-of-stake เป็นระบบฉันทามติที่อยู่ภายใต้ความเชื่อใจในระดับหนึ่งที่คนในสังคม

จะต้องมีต่อ Ledgers ในระบบ 
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3) Byzantine Fault Tolerance 

Byzantine Fault Tolerance คือแนวคิดท่ีการลงฉันทามตินั้นขึ้นอยู่กับโอกาสในความเสียหายของการ

ลงฉันทามติเป็นหลัก โดยหากระดับของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนมีค่าต่ำกว่าค่า Tolerance ที่กำหนดไว้ ระบบก็

สามารถที่จะดำเนินการอนุมัติกิจกรรมหรือธุรกรรมนั้นต่อไปได้ทันที 

4) Proof-of-elapsed time 

ระบบการลงฉันทามติในลักษณะนี้คือระบบที่มุ่งเน้นที่ความรวดเร็วในการลงฉันทามติ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มี

ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการลงฉันทามติก่อน ledger อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วของระบบ Blockchain ให้มีความ

ใกล้เคียงระบบแบบ Centralization มากที่สุด 

ระบบการลงฉันทามติต่างๆข้างต้น เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการประเมินเมื่อมีการพิจาณา

ออกแบบ และนำ Blockchain มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตจริง เพราะจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการทำงาน

ของระบบ Blockchain และผู้ออกแบบจะต้องประเมินว่า ระบบ Blockchain ที่ใช้นั้นเป็นแบบ ระบบเปิด 

(Permissionless) หรือระบบปิด (Permissioned) และผู้เกี่ยวข้องในระบบ Blockchain มีมากน้อยเพียงใด ใคร

จะทำหน้าที่เป็น ledgers หรือ Nodes ในระบบ Blockchain ดังกล่าว 

นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของการสร้างระบบ Blockchain คือการกำหนดมาตราฐานของ

ระบบการเข้ารหัสหรือที่เรียกว่า Cryptography ว่าจะใช้มาตรฐานใด โดยส่วนใหญ่ Blockchain จะใช้ 

Cryptography ประเภท SHA-256 ซึ่งเป็นระบบ Cryptography ทีส่ามารถแปลงข้อมูลที่อยู่ใน Block ต่างๆ 

ออกมาเป็นตัวเลขและตัวอักษรต่อเนื่องกันได้ ตัวอย่างของ Hash number ประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อมูล

ประเภทหนึ่งๆ แสดงดังรูปที่ 5.6 
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รูปที่ 5.6 ตัวอย่างของ Hash number ที่เช่ือมโยงกับข้อมูลหนึ่งๆ 

 

 

Source: FileFormat (2019) 

อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบเมื่อออกแบบระบบ Blockchain คือระดับของการ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ Nodes ต่างๆ ในระบบ Blockchain สามารถดำเนินการยืนยันอนุมัติธุรกรรมได้อย่างถูกต้อง

นั้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีความลึกในระดับใด เช่นในระบบการชำระเงินของ Bitcoin การโอนเงินจะเกิดข้ึนได้

จะต้องมี เลขบัญชีของผู้โอนเงิน เลขบัญชีของผู้รับเงิน เพ่ือให้ Miners ใช้ในการตรวจสอบมูลค่าของเงิน Bitcoin 
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คงเหลือในบัญชีของผู้โอนเงินว่ามีเพียงพอต่อมูลค่าท่ีจะโอนเงินหรือไม่ โดยเลขบัญชีจะประกอบด้วยตัวเลขและ

ตัวอักษรรวมกัน 34 ตัว และทำหน้าทีเ่ปรียบเสมือนเป็น Public key ของผู้ใช้งานในระบบ Bitcoin ดังตัวอย่างทที่

แสดงในรูปที่ 5.7 

ผู้ที่ต้องการรับโอนเงิน (Bob) จะต้องส่ง Public key ของตน ให้กับผู้โอนเงิน (Alice) โดย Alice จะใช้ 

Private key ของตนเองเพ่ือนำเงินในบัญชีของตนออกมาโอนเงินให้กับ Bob ข้อความการโอนเงินนี้ จะถูก 

Encrypted ไว้โดยใช้ข้อมูล Public key ของ Bob ร่วมด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าการ Decrypt ข้อความนั้นจะเกิดข้ึน

ได้เฉพาะในกรณีที่ Bob นำ Private key ของตนไป Decrypt ข้อความดังกล่าว และเมื่อ Bob Decrypt ข้อความ

ดังกล่าวก็จะสามารถเข้าถึงเงิน Cryptocurrency ที่ได้รับโอนจาก Alice มาเข้าในบัญชีของตนเอง 

รูปที่ 5.7 ตัวอย่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลในระบบ Blockchain 

  

Source: Biella & Zinetti (2016) 

ถึงแม้ระบบ Blockchain จะเป็นระบบที่คาดหวังให้มีการกระจายอำนาจ (Decentralization) แต่หาก 

Node ต่างๆ ทีอ่ยู่ในระบบ Blockchain คือหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกันอย่างชัดเจนในทางใดทางหนึ่ง 

ระบบ Blockchain ที่สร้างขึ้นก็จะไม่ใช่รูปแบบของการกระจายอำนาจที่แท้จริง ระบบ Blockchain จะกลายเป็น

เพียงการปรับกระบวนการการทำงานจากเดิมที่เป็นสายของการอนุมัติกิจกรรมต่างๆ (Linear process) ถูก

แปรเปลี่ยนเป็นการอนุมัติพร้อมกันในรูปแบบของ Platform process เท่านั้น 
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Blockchain กับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร 

ตัวอย่างของการนำ Blockchain มาใช้ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การ

กำหนดเงื่อนไขสัญญาของธุรกรรมไว้ล่วงหน้าผ่านระบบที่เรียกว่า Smart contract โดย Ledger หรือ Node 

ต่างๆ สามารถเข้าตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้เบื้องต้นหรือไม่ หากเงื่อนไขในสัญญา

เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้ง่าย Node ก็จะสามารถทำการอนุมัติธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของ Smart 

contract สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 5.8 

รูปที่ 5.8 ตัวอย่าง Smart contracts  

 

Source: Capgemini Consulting (2016) 

โดยสัญญาที่มีการกำหนดไว้เบื้องต้นนี้ สามารถเขียนเป็น Computer code สำหรับการดำเนินเงื่อนไข

ต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ แต่ละ Node หรือ Ledger จะเป็นผู้ยืนยัน Input ต่างๆ ในสัญญา Smart contract เมื่อ

เงื่อนไขต่างๆ ได้รับการยืนยันและอนุมัติจากแต่ละ Node แล้ว สัญญาก็จะดำเนินการอย่างอัตโนมัติตามผลลัพธ์ที่

กำหนดไว้ในสัญญา 
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การนำ Smart contract มาใช้นี้จะทำให้สถาบันการเงินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกรรมในหลายๆ

กรณี โดยขอยกตัวอย่างธุรกรรมที่มีการนำมาทดลองใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกรรม Letter of Guarantee หรือ

หนังสือค้ำประกัน 

Letter of Guarantee คือ หนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้กับบริษัทหนึ่งเพ่ือให้ธนาคารเป็นผู้ค้ำ

ประกันการชำระเงินของบริษัทต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่รอรับการชำระเงินจาก

บริษัทสามารถมั่นใจได้ว่าหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา ธนาคารจะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่

เกิดข้ึนตามวงเงินสูงสุดในหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้กับบริษัท โดยหนังสือค้ำประกันนี้สามารถใช้กับการ

ค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา ค้ำประกันการปฎิบัติตามสัญญาหรือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้คือการขอหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ซึ่งใน

ปัจจุบันมีขั้นตอนในการดำเนินการของแต่ละธนาคารสรุปได้ดังรูปที่ 5.9 ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าขั้นตอนการขออนุมติ

หนังสือค้ำประกันนั้นมีข้ันตอนที่ต้องส่งเอกสารกลับไปกลับมาระหว่าง 3 หน่วยงานคือ ผู้ขอใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้า 

และธนาคาร 

รูปที่ 5.9 ตัวอย่างกระบวนการขอหนังสือค้ำประกัน  

 
Source: Krungsri (2019) 
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เมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ธนาคารจะออกหนังสือค้ำประกัน

ให้กับผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการแก่บริษัท ในกรณีนี้คือการไฟฟ้า โดยเมื่อผู้ให้บริการได้รับหนังสือจากธนาคาร ก็

จะแจ้งกลับมายังธนาคารเพ่ือตกลงการรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากผู้ให้บริการไม่ได้รับชำระเงินก็จะ

ดำเนินเรื่องเพ่ือขอให้ธนาคารสั่งจ่ายเงินให้แก่ตนตามเงื่อนไขของหนังสือค้ำประกัน 

กระบวนการตามรูปที่ 5.9 นี้ คือกระบวนการที่เป็นลักษณะของ Linear process ที่เป็นสายตามลำดับ

ขั้นตอนและต้องใช้เวลาระยะกว่าที่หน่วยงานทั้งสามจะรับทราบยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันระหว่างกัน หาก

นำระบบ Blockchain มาใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกหนังสือค้ำประกันก็จะกลายเป็น Node ใน

ระบบ Blockchain โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลหนังสือค้ำประกัน และการอนุมัติหนังสือค้ำ

ประกันได้พร้อมกันแบบ Real-time ในระบบ Blockchain 

ผู้ใช้ไฟฟ้าและธนาคารเห็นจำนวนหน่วยการใช้ไฟในระบบ Blockchain จากการแจ้งโดยการไฟฟ้า และ

รับทราบยอดเรียกเก็บเงินพร้อมกัน ธนาคารก็จะรอการชำระเงินของผู้ใช้ไฟฟ้าแก่การไฟฟ้า หากผ่านวันเวลาที่

กำหนดไว้ แล้วผู้ใช้ไฟยังไม่ได้ชำระค่าไฟฟ้า ระบบ Blockchain ที่เป็น Smart contract ก็จะดำเนินการให้

ธนาคารชำระเงินให้การไฟฟ้าทันที และผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะรับทราบยอดหนี้สินที่ตนเองมีกับธนาคารทันที (IBM, 2017) 

ดังนั้นการนำ Blockchain มาใช้จะช่วยลดระยะเวลาการดำเนินการกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนการส่งผ่าน

ข้อมูลแบบ Offline มาเป็นการส่งผ่านข้อมูลแบบ Online ที่สามารถอนุมัติผลลัพธ์ต่างๆอย่างอัตโนมัติตาม Smart 

contract ที่กำหนดไว้ 

สำหรับในประเทศไทยได้มีธนาคารบางแห่งทดลองใช้เทคโนโลยี Blockchain นี้กับการออกหนังสือค้ำ

ประกัน Letter of guarantee ให้กับบริษัท เช่นธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับบริษัท IBM ที่คิดค้นเทคโนโลยี 

Blockchain ภายใต้ชื่อ IBM Hyperledger สำหรับการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ L/G เป็นต้น ซ่ึงการพัฒนา e-L/G 

บนระบบ Blockchain ได้เกิดขึ้นจริงแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ภายใต้ BOT’s regulatory sandbox

โดยมีธนาคารพาณิชย์จำนวน 22 แห่งเข้าร่วม และมีเป้าหมายที่ภายใน 3 ปี ธุรกรรม L/G จะอยู่บนระบบ 

Blockchain อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าธุรกรรมรวมทั้งหมด (The Nation, 2019) 

ด้วยหลักการเดียวกัน ได้มสีถาบันการเงินบางแห่งพยายามประยุกต์นำ Blockchain มาใช้กับธุรกรรม

อ่ืนๆ เช่นการออก Letter of credit (L/C) สำหรับการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้นำเข้าสินค้า ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลายรายดังแสดงในรูปที่ 5.10 เป็นต้น 
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รูปที่ 5.10 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆในกระบวนการขอ Letter of credit และเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Blockchain 

 

Source: MPG (2020) 

  

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกรรมของการดำเนินงานของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะสามารถ

นำแนวคิดของ Blockchain มาประยุกต์ใช้ได้ หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินว่ากิจกรรมใดเหมาะสม

สำหรับกระบวนการทำงานแบบ Blockchain สามารถสรุปได้ตามรูปที่ 5.11 กล่าวคือ Blockchain จะเหมาะสม

กับกิจกรรมทีม่ีหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องหลายราย หน่วยงานเหล่านั้นมีความเชื่อใจกันในระดับต่ำจนต้องใช้ 

Blockchain เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส่ของกิจกรรมต่างๆ และแต่ละหน่วยงานจะต้องสามารถตกลงกำหนดกฎเกณฑ์

เงื่อนไขในสัญญากันได้ โดยเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และการบันทึกข้อมูลการอนุมัติ

สัญญาไม่มีเหตุการณ์ท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ย้อนกลับไปมา   
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รูปที่ 5.11 กระบวนการตัดสินใจความเหมาะสมของ Blockchain 

 

Source: The Linux Foundation (2018) 

 

บทสรุป 

เทคโนโลยี Blockchain คือเทคโนโลยีที่มีแนวคิดของการกระจายอำนาจ ที่หน่วยงานหรือบุคคลที่ทำ

หน้าที่เป็น Node ในการยืนยันกิจกรรมหนึ่งในระบบ Blockchain นั้นสามารถเป็นใครใดก็ได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ

น่าเชื่อถือของตัวกลางเหมือนอย่างในปัจจุบันที่ระบบถูกสร้างอยู่บนฐานของความเชื่อถือ (Trust) ที่มีต่อตัวกลาง 

แล้วสังคมจึงมอบอำนาจให้ตัวกลาง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ ตำรวจ ทหาร หรือรัฐบาลเป็นผู้มี

อำนาจเต็มในการดำเนินการตัดสินใจเรื่องหนึ่งๆ 

แนวคดิของความสัมพันธ์แบบกระจายอำนาจนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการพัฒนาโครงข่าย

โทรคมนาคมสำหรับการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน เพราะเมื่อมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจหรือการอนุมัติ

ธุรกรรมต่างๆ จะต้องมีกระบวนการลงฉันทามติ (Consensus mechanism) ก่อนเสมอ ดังนั้นเทคโนโลยีด้านการ
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ส่งผ่านข้อมูลจึงทำให้การลงฉันทามติเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนที่ถูกลงเมื่อเทียบกับโลกท่ีไม่มีเทคโนโลยี

ดิจิตอลและระบบอินเตอร์เน็ต 

อย่างไรก็ตามกระบวนการลงฉันทามตินั้นมีอยู่หลายรูปแบบ หากจะให้ Blockchain เป็นระบบที่ไม่ต้อง

อาศัยความเชื่อใจเลย กระบวนการลงฉันทามติมีความจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะแบบ Proof-of-work เพ่ือป้องกัน

ไม่ใหเ้หตุการณ์ฉ้อฉลเกิดข้ึนได้ง่าย แต่หากจะประยุกต์นำ Blockchain มาใช้ให้มีความเร็วในการอนุมัติและต้นทุน

การทำงานที่ต่ำลง กระบวนการลงฉันทามติอาจต้องแปรเปลี่ยนไป และมีความจำเป็นที่จะต้องมีมิติของความเชื่อ

ใจในการทำงานของ Node อยู่บ้างจึงจะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป Blockchain จึงไม่ใช่เทคโนโลยีที่สามารถนำมาแทนที่ทุกกิจกรรมในปัจจุบันได ้เงื่อนไข

สำคัญที่นำมาใช้ประเมินว่า Blockchain มานำใช้ไดห้รือไม่ จึงสามารถสรุปไดด้ังนี้ 1) กระบวนการอนุมัติธุรกรรม

เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลหรือหน่วยงานหรือไม่ 2) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกันและมีความเห็น

ร่วมกันถึงแนวทางการทำงานหนึ่งๆหรือไม่ 3) ต้องการเก็บข้อมูลที่แก้ไขได้ยากหรือไม่ และ 4) กฎเกณฑ์ในการ

อนุมัติธุรกรรมมีความนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่ หากเง่ือนไขเหล่านี้ผ่าน Blockchain ก็ถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่ง

ที่มีความน่าสนใจในการนำมาเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน 
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บทท่ี 6 Cryptocurrency 

 

  

บทนำ 

ในช่วงแรกของการเกิดข้ึนของ Bitcoin นั้น มีการกำหนดคำจำกัดความของเงินดังกล่าวในหลายรูปแบบ

ทั้ง Digital currency, Virtual currency, Math-based currency หรือ Cryptocurreny อย่างไรก็ตามต่อมาได้

เป็นที่ยอมรับในวงกว้างว่าเงินสกุลใหม่ในกลุ่ม Bitcoin ที่มีการนำ Blockchain มาใช้เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน และผู้

คิดค้นเงินดังกล่าวมีความตั้งใจจะให้เป็นสกุลเงินเพ่ือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ให้รวมเรียกว่า 

Cryptocurrency 

คำว่า Cryptocurrency จึงเป็นคำจำกัดความที่ต้องการแยกเงินสกุลเหล่านี้ออกจากคำว่า Digital 

currency หรือ Virtual currency ภายใต้เงื่อนไขท่ีมีการใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้นฐานของระบบชำระ

เงิน ไม่ได้มีตัวกลางทางการเงินเป็นผู้ยืนยันธุรกรรมและทำการชำระบัญชีเหมือนอย่าง Digital currency ทั่วไป 

ส่วนคำว่า Cryptocurrency นี้เป็นคำทีม่ีความหมายตรงตัวมากกว่า Math-based currency ในแง่ท่ีว่าเป็นสกุล

เงินที่ไม่เพียงแต่มีการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในกระบวนการอนุมัติและเก็บข้อมูลธุรกรรมเท่านั้นแต่ตัวแบบ

คณิตศาสตร์ที่คิดค้นข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของหลักการทางคอมพิวเตอร์ในการเข้ารหัสความปลอดภัยหรือที่เรียกว่า 

Cryptography 

เนื่องจาก Cryptocurrency เป็นสกุลเงินใหม่ที่พยายามเข้ามาแทรกในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเพ่ือหวังว่า

จะถูกใช้อย่างแพร่หลายจนแทนที่เงินในสกุลดั้งเดิมของธนาคารกลาง ในบทนี้จึงวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความ

แตกต่างของ Cryptocurrency กับเงิน Digital money ในรูปแบบอื่น และวิเคราะห์ศักยภาพของเงิน 

Cryptocurrency ว่าจะมีแนวโน้มถูกนำมาใช้อย่างไร หรือถูกนำมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินในด้านใด 

 

ความแตกต่างระหว่าง Cryptocurrency และ Digital Money ทั่วไป 

เทคโนโลยี Blockchain ที่กล่าวในบทที่แล้วนั้น ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็น

เทคโนโลยีหลักของระบบชำระเงินของเงินดิจิตอลรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Cryptocurrency  ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มี
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ความแตกต่างจากเงินดิจิตอล (e-money) ที่โลกเคยรู้จักมาในอดีต เพราะในอดีตนั้นเงินดิจิตอล จะมีลักษณะเป็น

เพียงตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซ่ึงเปรียบเสมือเป็นเพียงตัวเลขที่อยู่ในสมุดบัญชีที่

ไม่ได้มีการเข้ารหัส หรือสามารถยืนยันความจริงเท็จของเงินนั้นได้ในตัวของมันเอง การยืนยันว่าตัวเลขดิจิตอลที่อยู่

บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ จะอยู่ที่การตรวจสอบระบบบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 

หรือบริษัทที่เป็นผู้บันทึกว่ามีเงินเข้าออกจากบัญชี และคงเหลือเท่าไร 

 ในขณะที่เงิน Digital currency ในรูปแบบ Cryptocurrency นั้นมีความแตกต่างอย่างสินเชิง เพราะ

ตัวเลขดิจิตอลที่เห็นอยู่บนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นตัว

เลขที่สามารถตรวจสอบความจริงเท็จของเงินได้เลยว่า ตัวเลขที่เห็นเป็นจำนวนเงิน Cryptocurrency ที่มีตัวตน

จริงหรือไม่ สามารถนำมาโอนเงินชำระเงินต่อไปได้หรือไม่ และเงิน Cryptocurrency ทุกหน่วยสามารถถูก

ตรวจสอบได้ว่ามีที่มาจุดกำเนิดเมื่อไร โดยใคร และเปลี่ยนมือมาแล้วกี่คน เป็นต้น 

 การเข้ารหัสของเงิน Cryptocurrency ที่นำมาสู่การยืนยันตัวตนความแท้จริงของมูลค่าเงินที่แสดงบน

หน้าจอได้ โดยที่ไม่ต้องไปสอบถามจากตัวกลางทางการเงินหรือสถาบันทางการเงินที่เป็นผู้บันทึกบัญชีนั้น สามารถ

เปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่าย โดยการพิจาณาความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่าง บัตรกำนัล และธนบัตร  

 ธนบัตรที่แต่ละประเทศใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้น คือกระดาษที่มีการปริ้นท์ตัวเลขลงบนกระดาษเพ่ือแสดง

มูลค่าของกระดาษใบนั้น คล้ายๆกับบัตรกำนัลที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ถึงแม้ว่าบัตรกำนัลนั้นสามารถใช้ได้

อย่างจำกัดภายใต้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วบัตรกำนัลก็สามารถใช้อย่างกว้างขวางได้ หากทุก

หน่วยธุรกิจในสังคมยอมรับบัตรกำนัลที่สร้างโดยบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง  

 ดังนั้นประเด็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างธนบัตร กับบัตรกำนัล คือความสามารถในการยืนยันความ

จริงแท้ของมูลค่าเงินในกระดาษใบนั้น สำหรับบัตรกำนัลนั้นหากจะยืนยันความถูกต้องจะต้องมีการนำ บาร์โค้ด 

หรือเลขรหัสที่ปริ้นท์อยู่บนตัวบัตรนำไปสแกนผ่านระบบประมวลผลของบริษัทผู้ออกบัตรกำนัลนั้น เพ่ือยืนยันว่า

บัตรกำนัลนั้นถูกใช้ไปแล้วหรือไม่ หรือถูกปลอมแปลงทำซ้ำขึ้นมาหรือไม่เป็นต้น ดังรูปที่ 6.1 ที่แสดงบัตรกำนัลที่

ออกโดยบริษัทหนึ่ง 
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รูปที่ 6.1 ตัวอย่างของบัตรกำนัลบริษัทหน่ึง 

 

Source: Shopee (2019) 

  

แต่ในกรณีของธนบัตรนั้น การยืนยันความจริงแท้ของมูลค่าเงินที่แสดงอยู่บนธนบัตรสามารถทำได้เลยที่ตัว

ธนบัตรเองไม่ต้องไปสอบถามธนาคารกลางว่าธนบัตรที่ได้รับมานั้นเป็นของจริงหรือของปลอม เพราะธนบัตรที่ออก

โดยธนาคารกลางทุกประเทศจะพิมพ์บนกระดาษพิเศษ ใช้น้ำหมึกพิเศษ และใช้เครื่องพิมพ์พิเศษที่ไม่มีใครใน

ประเทศสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ได้ โดยธนบัตร 1 ใบ ธนาคารกลางจะมีการกำหนดจุด

สังเกตเพ่ือการตรวจสอบความจริงเท็จของธนบัตรในหลายจุด ดังตัวอย่างในรูปที่ 6.2 และผู้ที่ได้รับธนบัตรใบนั้น

สามารถตรวจสอบความจริงเท็จนี้ได้เลยที่ตัวธนบัตร  

  



   

101 

 

รูปที่ 6.2 ตัวอย่างจุดตรวจสอบความจริงแท้ของธนบัตร 

 

Source: กองบังคับการปราบปราม (2019) 
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ด้วยเหตุนี้ธนบัตรจึงเปรียบเสมือนเป็นกระดาษท่ีถูก “เข้ารหัส” มาไว้เรียบร้อยแล้วที่สามารถตรวจสอบ

ที่มาที่ไป และความจริงเท็จของธนบัตรนั้นได้เลย ในขณะที่บัตรกำนัลเป็นเพียงกระดาษที่เขียนตัวเลขลงบน

กระดาษเท่านั้น ตัวอย่างการเปรียบเทียบนี้เพื่อให้เข้าใจว่า Cryptocurrency เปรียมเสมือนธนบัตรที่มีการเข้ารหัส

เพ่ือการตรวจสอบ ในขณะที่ Digital money เปรียบเสมือน บัตรกำนัลที่เป็นเพียงตัวเลขแสดงมูลค่าเท่านั้น 

 นอกจากนี้หากเปรียบเทียบ Cryptocurrency กับ Digital money โดยตรงจะพบว่านอกจากการเข้ารหัส

ที่ทำให้ cryptocurrency แตกต่างจาก Digital money แล้วนั้น ยังมีความต่างในอีกแง่มุมหนึ่งคือประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการเป็น Store of value หรือแหล่งที่แสดงมูลค่าของเงิน 

 เนื่องจาก Digital money เป็นเพียงตัวเลขดิจิตอลที่แสดงมูลค่าของเงินที่อยู่ในบัญชี ตัว Digital money 

เองจึงไม่มีค่าในตัวของตัวเอง แต่ค่าของ Digital money จะยึดโยง (Pegged) กับเงินในบัญชีที่มารองรับการแสดง

หน่วยของ Digital money เช่น Digital money อาจจะมีอัตราส่วนที่ตายตัวเท่ากับ 1:1 หรือ 20:1 กับเงินสกุล

หนึ่ง เป็นต้น โดยบริษัทผู้คิดค้นเงิน Digital money จะสามารถออก (Issues) เงิน Digital money ได้เท่ากับ

จำนวนเงินที่ตนเองได้รับจากลูกค้ามาเท่านั้น  

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ โดยผู้ให้บริการ e-money 

จะต้องนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าแยกออกจากบัญชีอ่ืนของบริษัทอย่างชัดเจน และจะต้องนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีเงิน

ฝากของสถาบันการเงินเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนของบริษัท เพื่อป้องกันมูลค่าของเงินในบัญชี (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย, 2013) 

 ในขณะที่ Cryptocurrency ซึ่งเป็นสกุลเงินที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไป ความจริงแท้ของเงินได้ผ่านการ

เข้ารหัสด้วย Hash number ดังที่กล่าวไว้ในบทที่แล้วนั้น จึงทำให้ cryptocurrency ทุกหน่วยที่มีอยู่ในระบบ

ชำระเงินมีค่าในตัวเอง และทำให้ Cryptocurrency เปรียบเสมือนทรัพย์สินต่างๆ เช่น นาฬิกา กระเป๋า รองเท้า 

ทองคำ หรือพระเครื่อง เป็นต้น ที่หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นของแท้ (Authentication) และมีคนให้มูลค่ากับความจริง

แท้เหล่านั้น ทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะมีค่าข้ึนมา และสามารถมีราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ในแต่ละช่วงเวลา มูลค่าของ 

Cryptocurrency จึงขึ้นอยู่กับเชื่อของผู้ซื้อว่า Cryptocurrency นั้นจะได้รับความนิยม ใช้เป็นวงกว้างในระบบ

การเงิน ในระดับใดในอนาคต หากมองในกรณีเช่นนี้ จึงทำให้ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้ตีความว่า 

Cryptocurrency คือ Digital assets หรือทรัพย์สินที่มีค่าในตัวเอง ไม่ใช่สกุลเงิน 

 หากพิจารณาที่นิยามของสกุลเงิน จะพบว่านิยามที่เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างของสกุลเงิน จะประกอบไป

ด้วย 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ 1) Medium of exchange การเป็นสื่อกลางในการใช้แทนการแลกเปลี่ยนสินค้าและ



   

103 

 

บริการต่างๆ 2) Store of value การมีมูลค่าในตัวของมันเอง และ 3) Stable value คือมูลค่าที่มีเสถียรภาพ

สามารถคาดการณ์มูลค่าในอนาคตได้ง่าย 

 ซึ่งหากมองที่ Cryptocurrency ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตามรูปที่ 6.3 จะพบว่า Cryptocurrency ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อประเด็นทั้ง 3 มิติได้พร้อมกัน จะมีเพียง Bitcoin เท่านั้นที่มีความใกล้เคียงกับนิยาม

ของสกุลเงิน กล่าวคือเป็นสื่อกลางที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและ

บริการได้อย่างเป็นวงกว้าง และมีมูลค่าในตัวของตัวเอง 

รูปที่ 6.3 Market cap ของสกุลเงิน cryptocurrency ต่างๆ 

 
Source: Mitra (2019) 

 แต่ในแง่ของ Stability of value ของ Bitcoin นั้น ต้องยอมรับว่า Bitcoin ไม่สามารถมีมูลค่าที่มี

เสถียรภาพได้เพราะมูลค่าของ Bitcoin เพ่ืออ้างอิงเปรียบเทียบกับสกุลเงินในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รุนแรงในแต่ละวันดังแสดงในรูปที่ 6.4 ทำให้หาก Bitcoin จะเป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างแพร่หลาย จะทำให้เกิดปัญหา

อย่างมากในการกำหนดราคาของสินค้าและบริการต่างๆในแต่ละวันว่าควรจะกำหนดไว้ในระดับใด เพราะมูลค่า 

Bitcoin เปลี่ยนแปลงทุกวัน  

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdz-y9vp_jAhVJQo8KHVP6D4EQjRx6BAgBEAU&url=https://blockgeeks.com/guides/cryptocurrency-market-cap/&psig=AOvVaw2sIweEZ1-SmChDw_Sop93t&ust=1562474832866023
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รูปที่ 6.4 การเคลื่อนไหวราคาของ Bitcoin 

 

Source: Coin Desk (2019) 

นอกจากนี้ลักษณะของ Bitcoin ที่มีการกำหนดจำนวนเหรียญจำกัดไว้เพียง 21 ล้านเหรียญ ก็เป็นจุดที่ทำ

ให้ Bitcoin ไม่มีความยืดหยุ่นด้านราคา กล่าวคืออุปทานของ Bitcoin ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือรักษาระดับ

ราคาของ Bitcoin ต่อหน่วย ตามหลักเศรษฐศาสตร์หากอุปทานมีการกำหนดไว้ชัดเจนเช่นนี้ Price elasticity 

ย่อมมีค่าท่ีสูงมาก จนทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรุนแรงตามอุปสงค์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

ถึงแม้ในปัจจุบันจำนวนเหรียญที่เกิดขึ้นในระบบจะมีอยู่ประมาณ 17 ล้านเหรียญ และต้องใช้เวลาถึง

ประมาณปี ค.ศ. 2140 ถึงจะสามารถมีเหรียญครบทั้ง 21 ล้านเหรียญ ดังแสดงในรูปที่ 6.5 ก็ไม่สามารถทำให้

มูลค่าของเงิน Bitcoin ต่อหน่วยมีเสถียรภาพได้ 
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รูปที่ 6.5 ประเมินการเกิดขึ้นของจำนวนเหรียญ Bitcoin ในอนาคต 

 

Source: Coindesk (2018) 

 

Cryptocurrency กับโลกในปัจจุบัน 

 ถึงแม้ Cryptocurrency ในปัจจุบันจะยังไม่สามารถเป็นสกุลเงินที่ตรงตามนิยามของคำว่า Currency ก็

ตาม แต่เทคโนโลยีของระบบชำระเงินที่รองรับ Cryptocurrency ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบชำระเงิน

นั้น ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศ ตระหนักได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบชำระเงินในปัจจุบันไดห้ากนำมาประยุกต์ใช้กับระบบชำระเงินในประเทศของตน เพราะ

ธนาคารกลางสามารถลดต้นทุน เพ่ิมความปลอดภัย และเพ่ิมความรวดเร็วในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้นจึง

มีหลายประเทศมีโครงการที่จะประยุกต์นำ Blockchain มาใช้กับระบบการชำระเงินของตนผ่านการสร้างสกุลเงิน

ใหม่ข้ึนที่มักจะเรียกว่า Central bank digital currency (CBDC)  

 สำหรับประเทศไทย ได้มีการริเริ่มโครงการที่มีชื่อว่า อินทนนท์ (Inthanon project) เพ่ือนำ Blockchain 

มาใช้ในระบบชำระเงิน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินภายในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ต่างๆ และได้มีการประกาศความร่วมมือกันในวันที่ 

21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2018) โดย Cryptocurrency ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
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พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ระหว่างธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางเพ่ือการชำระดุลระหว่างกัน หรือ

เรียกว่า Wholesale Central Bank Digital Currency (Wholesale CBDC) ซึ่งไม่ใช่สกุลเงินดิจิตอลที่จะนำเสนอ

ให้แก่ประชาชนใช้โดยตรง (หรือท่ีเรียกว่า Retail CBDC) 

ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain ที่โครงการอินทนนท์นำมาใช้นั้น เป็นเทคโนโลยี Blockchain ที่เรียกว่า 

Corda Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ R3 Consortium ร่วมพัฒนาขึ้นมา โดย R3 Consortium เป็นความร่วมมือ

ในระดับโลกของสถาบันการเงินชั้นนำในหลายประเทศเพ่ือร่วมกันสร้างเทคโนโลยี Blockchain ขึ้นมาในระบบ

ชำระเงินระหว่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 6.6 

รูปที่ 6.6 สถาบันการเงินท่ีร่วมกันภายใต้ R3 Consortium 

 

Source: Hileman & Ying (2016) 

 ปัจจุบัน Inthanon project ได้ผ่านมาแล้ว 2 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1 ที่เป็นการประเมิน Proof of concept 

และทดลองทำการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินโดยใช้ CBDC ที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งนำ Liquidity reserve 

ของตนมาแลก CBDC Token เพ่ือการดำเนินธุกรรมต่างๆ ซึ่งเฟสที่ 1 ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 (Bank of Thailand, 2019)  

หลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินการเฟสที่ 2 ที่ทำการทดลองธุรกรรมซื้อขายและซื้อคืนระหว่างสถาบัน

การเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และการกำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินสำหรับลูกค้าเพ่ือช่วยลด



   

107 

 

ภาระการตรวจสอบและข้อผิดพลาดในการโอนเงินของลูกค้า ซ่ึงเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

(Bank of Thailand, 2019) และในปัจจุบันกำลังดำเนินการ เฟสที่ 3 คือการนำ CBDC เพ่ือทดลองกับธุรกรรม

การโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross border) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มร่วมมือกับธนาคารกลางฮ่องกง

ก่อนเป็นลำดับแรก ซ่ึงธนาคารกลางฮ่องกงได้พัฒนาเงิน CBDC ในลักษณะเดียวกันที่เรียกว่า “Lion Rock” 

รูปแบบของ Blockchain ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้นั้นแสดงในรูปที่ 6.7 โดยสถาบันการเงินแต่

ละแห่งเป็น Node ทีด่ำเนินการอนุมัติและบันทึกธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อการบริหารสภาพ

คล่องของตนกับธนาคารกลาง ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น Node ที่ทำหน้าที่สร้างหรือทำลาย CBDC 

Token และสร้างหรือทำลายตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารกลาง 

รูปที่ 6.7 โครงสร้างระบบ Blockchain ที่พัฒนาภายใต้โครงการอนิทนนท์ 

 

Source: Bank of Thailand (2019) 

สำหรับระบบ Consensus mechanism นี้ เป็นระบบที่เรียกว่า Notary ที่พัฒนาโดย Corda ซ่ึง Notary 

เปรียบเสมือนเป็นระบบที่มีการกำหนดเงื่อนไขการ Validation ไว้ล่วงหน้าว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทนั้น

จะต้องได้รับการยืนยันจาก Node ที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง โดย Node ที่เก่ียวข้องจะต้องทำการเซ็นยืนยัน 

(Signature) Inputs และ Outputs ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกรรมหนึ่งๆ และ Notary จะทำการตรวจสอบ

ธุรกรรมทีเ่กิดขึ้นล่าสุด กับธุรกรรมอ่ืนๆในอดีตว่ามีเหตุการณ์ทีข่ัดแย้งกันหรือไม่ (Bank of Thailand, 2019) 
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การมี Notary จึงเปรียบเสมือนเป็นระบบทีม่ีการสอบทาน (Double check) การยืนยันธุรกรรมของแต่

ละ Node เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจาก Node ที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอนุมัติสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่ง

ที่ถูก การเพิ่ม Notary เข้ามาในระบบ Blockchain จึงเป็นการทำให้ Notary node คือ Final settlement หรือ

การตัดสินใจสุดท้ายสำหรับการอนุมัติธุรกรรมในระบบ และถือเป็นอันสิ้นสุด 

 นอกจากการนำ Blockchain มาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิด Cryptocurrency ที่ออกโดยธนาคารกลางแล้ว

นั้น ในมุมของสถาบันการเงินต่างๆ ก็ได้มีความพยายามที่จะนำ cryptocurrency มาใช้สำหรับการโอนเงิน

ต่างประเทศ ซึ่ง Cryptocurrency ที่พยายามตอบโจทย์ประเด็นนี้คือ Cryptocurrency ที่เรียกว่า XRP ที่คิดค้น

โดยบริษัท Ripple 

 แนวคิดของ Ripple คือความพยายามในการลดขั้นตอน ต้นทุน และระยะเวลาในการโอนเงินระหว่าง

ประเทศ โดยแทนที่ธนาคารจะทำการโอนเงินผ่านระบบแบบดั้งเดิมท่ีเรียกว่า Correspondent banking 

relationship ตามท่ีได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 ธนาคารสามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลในปัจจุบันกับเงินสกุล XRP แล้ว

ค่อยทำการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยเงินสกุล XRP ก่อนที่ธนาคารปลายทางจะแปลงเงินสกุล XRP มาเป็นเงิน

สกุลของประเทศปลายทางดังกล่าว ซึ่ง บริษัท Ripple ได้ทำการประเมินสัดส่วนของต้นทุนที่สถาบันการเงิน

สามารถลดได้ว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับต้นทุนการโอนเงินต่างประเทศในปัจจุบัน ดังแสดงในรูป

ที่ 6.8 

รูปที่ 6.8 ประเมินต้นทุนที่ลดลงของการใช้ XRP ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ 

 

Source: Ripple (2016) 
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 การใช้เงินสกุล XRP นี้จะมีการบันทึกธุรกรรมต่างๆด้วยระบบ Blockchain และเก็บข้อมูลบัญชีตาม

ระยะเวลา (Timestamp) เหมือนอย่างในกรณีของ Bitcoin โดยในแต่ละสมุดบัญชีจะประกอบด้วยข้อมูลบัญชีของ

ผู้โอนและผู้รับโอน และปริมาณมูลค่าของธุรกรรมที่มีการโอนเงินระหว่างประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 6.9 

รูปที่ 6.9 รูปแบบการอนมุัติธุรกรรมในระบบ Ripple 

 
Source: Ripple (2016) 

 นอกจากนี้ในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ก็ได้มีการประกาศจาก Facebook ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายว่าได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรอีก 28 ราย 

ดังแสดงในรูปที่ 6.10 เพ่ือร่วมกันสร้างเงินสกุลใหม่ที่เรียกว่า Libra โดยเงินสกุลนี้ Facebook คาดหวังให้เป็น 

Stable coin หรือ Cryptocurrency ที่มีมูลค่าเสถียรภาพ ไม่เหมือนกับ Bitcoin ที่มูลค่ามีความหวือหวาในแต่ละ

วัน โดยในปี ค.ศ. 2020 นักลงทุนรายใหญ่อย่าง Temasek Holdings Pte ก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 

(Bloomberg, 2020) ถึงแม้ในเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2019 บริษัทชั้นนำอย่าง Visa และ Mastercard ได้ตัดสินใจยุติ

การเป็นพันธมิตรร่วมกับ Libra เพราะความกังวลด้านกฎหมายและการกำกับดูแลของทางการ (CNBC, 2020) 

Libra นี้คือความคาดหวังของ Facebook ที่อยากให้เป็นสกุลเงินกลางสำหรับธุรกรรมในโลกดิจิตอล ซ่ึง

ต้องยอมรับว่ายังมีประเด็นต่างๆมากมายที่ต้องพิจารณา ว่ามูลค่าของ Libra นั้น จะมีเสถียรภาพผ่านรูปแบบใด 

หาก Libra เป็นเพียง Digital money ที่มีมูลค่ายึดโยงโดยตรง (Pegged) กับเงินท่ีผู้ใช้นำมาแลก และ Libra เป็น

เพียงตัวเลขที่สะท้อนตัวเลขมูลค่าของเงินในบัญชีเท่านั้น เพียงแต่ Libra มีการนำระบบชำระเงินแบบ Blockchain 

มาทำการบันทึกบัญชี Libra จะไม่ถูกมองเป็นสกุลเงินแบบในปัจจุบันและ Libra จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ e-

money เท่านั้น 
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รูปที่ 6.10 พันธมิตรที่ร่วมกันสนบัสนุน Libra 

 
Source: TechOffSide (2019) 

  

 แต่หาก Libra มีการจัดตั้งกองทุนสำรอง และมีการบริหารกองทุนสำรองโดยนำไปลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างๆทั่วโลก และกองทุนสำรองนี้นำมารองรับมูลค่าของ Libra ให้มีเสถียรภาพ การเกิดขึ้นของ Libra ในลักษณะ

นี้จะสร้างความกังวลให้กับธนาคารกลางทุกประเทศทั่วโลก เพราะถือว่ามีกลุ่มบริษัทเอกชนที่พยายามสร้างสกุล

เงินขึ้นมาเพ่ือแข่งขันกับสกุลเงินในปัจจุบัน ประเด็นวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆของ Cryptocurrency และผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับธนาคารกลางจะชี้แจงอย่างละเอียดในบทที่ 14 และ 15 

 

บทสรุป 

ความแตกต่างที่สำคัญของ Cryptocurrency และ Digital currency ทั่วไปนั้นคือการที่ 

Cryptocurrency มีการเข้ารหัสความปลอดภัยของข้อความการโอนเงินชำระเงินซึ่งการเข้ารหัสความปลอดภัยนี้

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบความจริงแท้ของเงิน คล้ายๆกับการที่ธนาคารกลางทั่วโลกมี

วิธีการในการทำให้ธนบัตรสามารถตรวจสอบความจริงแท้ได้ และไม่สามารถทำเลียนแบบได้ง่าย ประเด็นเหล่านี้



   

111 

 

แตกต่างจาก Digital currency ทั่วไปที่ผู้ที่ยืนยันการชำระเงินว่ามีความถูกต้องหรือยืนยันความจริงแท้ของเงินนั้น

อยู่ที่ตัวกลางทางการเงินที่มักจะเป็นผู้คิดค้นเงินดังกล่าวขึ้นมา  

Cryptocurrency ได้สร้างความกังวลให้กับผู้วางนโยบาย และผู้กำกับดูแลระบบการเงินอย่างมาก 

เนื่องจาก Cryptocurrency มีศักยภาพที่จะสามารถมาแทนที่เงินในสกุลแบบดั้งเดิมได้หลายมิติ ทั้งในมิติของการ

เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค การเป็นตัวกลางที่มีมูลค่าในตัวเองจากสาเหตุที่

สามารถพิสูจน์ความจริงแท้ของเงินได้ หรือความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติธุรกรรมที่สามารถลดต้นทุนลดความ

ซับซ้อนได้เมื่อเทียบกับระบบการชำระเงินแบบ Tiered system อย่างในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่ Cryptocurrency ส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้ได้ คือความ

ผันผวนของมูลค่าของเงิน ที่ในปัจจุบันผู้คิดค้นเงิน Cryptocurrency ส่วนใหญ่ยังไม่มีกลไกในการสร้างเสถียรภาพ

ของเงินเหมือนอย่างเงินในสกุลดั้งเดิมที่มีธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณและกำหนดมูลค่าของเงินในแต่ละ

ช่วงเวลา ถึงแม้ในปี ค.ศ. 2019 Facebook และพันธมัตรได้มีการนำเสนอเงิน Cryptocurrency ที่เรียกว่า Libra 

ที่มกีารกำหนดแนวทางในการสร้างเสถียรภาพของมูลค่าของเงิน แต่ Libra ก็ยังประสบกับอุปสรรคที่ธนาคารกลาง

หลายแห่งอาจไม่สามารถอนุญาตให้เกิดสกุลเงินที่คิดค้นโดยภาคเอกชนมาแข่งขันกับสกุลเงินของรัฐได้ 

ด้วยเหตุที่ Cryptocurrency มีจุดเด่นของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานของ

ระบบชำระเงิน ซึ่งมีความปลอดภัยจาก Cyber attack มากกว่าระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ (Centralization) 

เหมือนอย่างในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาท่ีธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกได้พิจารณาท่ีจะนำเสนอเงินสกุลใหม่ทีเ่รียกว่า 

Central Bank Digital Currency ขึ้น โดยในปัจจุบัน CBDC ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง และยังไม่ได้ข้อสรุป

ที่ชัดเจนถึงลักษณะของ CBDC ทีธ่นาคารกลางจะออกว่าจะมีลักษณะอย่างไร 

แนวโน้มของ CBDC และผลกระทบของ CBDC ต่อนโยบายการเงิน และบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง

นั้นจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในบทที่ 15 
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บทท่ี 7 Asian Digital Economy และความสัมพันธข์องผู้เล่นต่างๆในระบบเศรษฐกิจ

ในทศวรรษหน้า 

  

 

บทนำ 

ในบทนี้จะวิเคราะห์เชิงลึกถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไปสู่การใช้ Digital technologies มาก

ยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศ ASEAN เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) โดยจะเลือกมุ่ง

เป้าการวิเคราะห์ไปที่ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก และ

ขนาดกลาง หรือที่มักจะรวมเรียกว่า Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างของ

โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ และผลกระทบเชิงบวกจากการ

พัฒนาของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารในรูปแบบ Digital Banking  

ถึงแม้จะเป็นการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของ MSMEs แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบธุรกิจในยุค

ดิจิตอลที่วิเคราะห์อยู่ในบทนี้สามารถที่จะเป็นตัวอย่างของการฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในระบบ

เศรษฐกิจในยุคดิจิตอลได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนายธนาคารในการเห็น

จุดสำคัญต่างๆที่จะเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

 

Digital economy และศักยภาพการเติบโตในอนาคต 

นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ได้กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งในงาน World Economic Forum ที่จัดขึ้น

ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้ม

ที่จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกภายในปี ค.ศ. 2030 (Loong, 2018) โดยปัจจัยสำคัญท่ีทำให้ระบบ

เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตอย่างมากคือ 1) การมีโครงสร้างประชากรที่ไมได้มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากนักเมื่อ

เทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 2) การเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) ที่เปลี่ยนแปลงมาจากสังคมชนบท 

และ 3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตอล (Digital infrastructure) ที่จะเกิดข้ึนในอีก 10 ปีข้างหน้า  
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นอกจากนี้บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Bain & Company (2018) ก็ได้มีการประเมินว่าประเทศในกลุ่ม 

ASEAN ยังสามารถเติบโตได้อย่างมากจากระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอล เพราะในปัจจุบันสัดส่วนของมูลค่าระบบ

เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ของประเทศในกลุ่ม ASEAN คิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของ GDP เท่านั้น ซึ่ง

ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ 16 ของประเทศจีน และร้อยละ 35 ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Bain & Co, 

2018) 

เมื่อพูดถึงระบบเศรษฐกิจดิจิตอลหรือท่ีมักจะเรียกทับศัพท์ว่า Digital economy นั้น สามารถนิยามได้ว่า

เป็นระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ 

1) ระบบเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตอล (Digital infrastructure) ที่มีความพร้อมสามารถเข้าถึง

ได้ เช่นโครงข่ายโทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ต่างๆ เป็นต้น 

2) ระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบใหม่เช่น การสร้าง Sharing platform, E-

commerce platform หรือ การเกิดขึ้นของ Everything-as-a-service เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อยอดจาก

เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ เป็นต้น 

3) การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีสัดส่วนของการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้มากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่า 

Industry 4.0 เช่นการใช้หุ่นยนต์ (Robotics) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligences) เป็นต้น 

เมื่อมองย้อนกลับไปดูการเติบโตที่แท้จริงของ GDP (Real GDP growth rate) ของประเทศในกลุ่ม 

ASEAN OECD (2018) พบว่าอัตราการเติบโตที่แท้จริงของ GDP อยู่ที่เฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง 4 ปีที่

ผ่านมา ดังแสดงในตารางที่ 7.1 โดยการเติบโตในอดีตส่วนใหญ่ เกิดจากการประกอบธุรกิจพื้นฐานดั้งเดิมเช่น

เกษตรกรรม กระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานมนุษย์ และการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ได้มีมูลค่าเพ่ิมมากนัก ซึ่งการ

เติบโตในอนาคตของกลุ่มประเทศ ASEAN จะเกิดข้ึนได้ยากหากยังคงมีแนวทางการเติบโตเหมือนอย่างในอดีต 

ดังนั้นระบบเศรษฐกิจดิจิตอล จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนทางใหม่ที่จะทำให้ ASEAN เติบโตอย่างก้าวกระโดดใน

อนาคต 
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ตารางที่ 7.1 การเติบโตที่แท้จริงของ GDP ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประเทศ 2016 2017 2018 2019 
พม่า 5.9 6.8 6.9 7.1 

กับพูชา 6.9 7 7 7 
ลาว 7 6.9 6.8 6.9 

ฟิลิปปินส ์ 6.9 6.7 6.7 6.7 

เวียดนาม 6.2 6.8 6.9 6.6 
อินโดนีเซีย 5 5.1 5.3 5.4 

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ Asean 4.8 5.3 5.3 5.3 
มาเลเซีย 4.2 5.9 5.3 5.1 

ไทย 3.3 3.9 4 3.9 
สิงคโปร ์ 2.4 3.6 3.5 3 

บรูไน -2.5 1.3 1.5 2.1 
Source: OECD (2018) 

  

การที่จะรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความใกล้เคียงกับการเติบโตในอดีต กลุ่มประเทศใน 

ASEAN จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอล และสนับสนุนให้เกิดการใช้

เทคโนโลยีดิจิตอลในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง Bain & Co (2018) ได้มีการคาดการณ์ว่าหากกลุ่มประเทศใน ASEAN 

ดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล จะทำให้ GDP ของภูมิภาคเติบโตจากมูลค่าประมาณ 2.67 ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นประมาณ 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปีค.ศ. 2025 ดังแสดงในรูปที่ 7.1 

โดยการเติบโตที่เพ่ิมข้ึนประมาณ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ. 2025 คาดว่าจะเกิดจากการ

เติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่มีการใช้ Industry 4.0 ในกระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย มีการควบรวม

ดิจิตอลเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆเช่น e-commerce และ Digital financial services และการเกิดขึ้นของ

อุตสาหกรรมที่ส่งเสิรมให้เกิดการลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจจากการสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมภาคขนส่ง 

(Logistics) และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ICT) 

นอกจากนี้การคาดการณ์โดย McKinsey&Company (2018) ได้แสดงให้เห็นเช่นกันว่าประเทศในกลุ่ม 

ASEAN จะมีมูลค่าของผลิตภาพที่สูงขึ้นประมาณ 216 – 627 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2025 จากการ

นำแนวทางของ Industry 4.0 ไปใช้ 
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รูปที่ 7.1 มูลค่าการเติบโตของประเทศในกลุ่ม ASEAN จากการเปลีย่นผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจติอล 

 

Source: Bain & Co (2018) 
  

 ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจ MSMEs ในกลุ่มประเทศ ASEAN 

เพ่ือเป็นกรณีศึกษาสำหรับการวิเคราะห์ในบทนี้ว่าผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นจะปรับเปลี่ยน

ความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจอย่างไร และจะเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตของกลุ่มประเทศ ASEAN ตาม

การคาดการณ์ข้างต้นได้มากน้อยเพียงใด 

   

สถานการณ์ของธุรกิจ MSMEs ใน ASEAN และระบบเศรษฐกิจดิจิตอลในปัจจุบัน 

การวิเคราะห์ศักยภาพของ MSMEs นั้นถือเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เพราะจำนวน MSMEs เมื่อเทยีบกับจำนวนรวมของผู้ประกอบการทั้งหมดในกลุ่มประเทศ 

ASEAN มีปริมาณมากถึงร้อยละ 97 – 99 ตามข้อมูลของ ERAI-OECD (2018) นอกจากนี้หากพิจารณาเชิงลึก

ต่อไปจะพบว่าธุรกิจขนาดจิ๋ว (Micro enterprises) นั้นคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 85 – 99 ของจำนวน 
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MSMEs ทั้งหมด ในขณะที่สัดส่วนของธุรกิจขนาดกลาง (Medium-sized enterprise) นั้นมีสัดส่วนที่น้อยมาก 

สถานการณ์ในลักษณะนี้จึงมักถูกเรียกว่า “Missing middle” หรือการที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจของ ASEAN 

เต็มไปด้วยธุรกิจขนาดจิ๋วที่ไม่สามารถเพ่ิมศักยภาพของตนให้มีขนาดที่ใหญ่โตได้ 

เมื่อวิเคราะห์ที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจจะพบว่า MSMEs ของกลุ่มประเทศ ASEAN ยังมีลักษณะ

ประกอบธุรกิจแบบใช้แรงงานในสัดส่วนสูง (Labor-intensive) และผลิตสินค้าและบริการที่ไม่มีมูลค่าเพ่ิมมากนัก 

ข้อมูลที่รวบรวมโดย ADB (2014) แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการจ้างงานของ MSMEs ที่ค่ามัธยฐานคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 66.13 ของจำนวนการจ้างงานรวมทั้งระบบในกลุ่มประเทศ ASEAN แต่กลับสามารถสร้างมูลค่า GDP 

ให้แก่ระบบเศรษฐกิจได้เพียงร้อยละ 42.2 เท่านั้น หากวิเคราะห์ที่มูลค่าการส่งออกก็จะพบต่อไปว่า MSMEs ใน

ภูมิภาคนี้มีมูลค่าของการส่งออกเพียงร้อยละ 10 – 30 เท่านั้น (ERIA-OECD, 2014) ถึงแม้งานวิจัยโดย Gonzalez 

(2016) จะแสดงให้เห็นว่า MSMEs มักจะเป็นผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าการนำเข้าก็ตาม 

ตัวเลขทางสถิติต่างๆข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่ายังมีช่องว่างในการเติบโตของ MSMEs อย่างมากใน

อนาคต ซึ่งหากเทียบกับศักยภาพของ MSMEs ในทวีปยุโรปจะพบว่า MSMEs ส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง

ของ OECD จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณร้อยละ 61 ของ GDP (ดังรูปที่ 7.2) โดยปัจจัยสำคัญท่ี

ทำให้ MSMEs ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถเติบโตได้มากคือปัญหาด้านผลิตภาพที่ต่ำ และความ

ลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

รูปที่ 7.2 สัดส่วนของ GDP ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของ SME 

 

Source: IFC (2014) 
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เพ่ือให้สามารถออกแบบนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการสนับสนุน MSMEs ในอนาคต OECD (2018) จึง

ได้สร้าง “The SME Policy Index: ASEAN 2018” ขึ้นเพ่ือวัดศักยภาพของ MSMEs ในมิติต่างๆ จากตารางที่ 

7.2 จะพบว่า MSMEs ในภูมิภาคนี้ มีคะแนนที่ค่อนข้างต่ำในมิติท่ี 8 Social enterprises and inclusive 

entrepreneurship มิติที่ 6 Legislation, regulation and tax มิติที่ 2 Environmental policies and SMEs 

และมิติที่ 1 Productivity, technology and innovation 

ตารางที่ 7.2 ระดับคะแนนของ ASEAN SME ในมิติต่างๆ (1 คือคะแนนต่ำสุดและ 6 คือคะแนนสูงสดุ) 

Dimension BRU CAM IDN LAO MYS MMR PHL SGP THA VNM 
1: Productivity, technology and innovation 3.37 2.62 4.14 2.76 5.06 2.38 4.08 5.84 4.97 3.48 

2: Environmental policies and SMEs 2.04 1.88 3.28 1.94 5.08 1.72 3.75 5.30 4.29 3.63 

3: Access to finance 4.38 2.89 4.58 2.36 5.35 1.83 3.93 5.69 4.87 3.81 

4: Access to market and internationalization 3.41 2.69 5.21 2.45 5.43 2.46 4.95 5.94 5.41 4.15 

5: Institutional framework 4.01 2.55 4.35 2.89 5.86 2.17 4.44 5.85 4.88 4.05 

6: Legislation, regulation and tax 3.69 2.31 3.49 2.40 4.71 2.23 3.36 5.52 3.74 3.32 

7: Entrepreneurial education and skills 4.06 2.54 4.52 2.29 4.58 2.38 4.50 5.36 4.50 2.87 

8: Social enterprises and inclusive 
entrepreneurship 

2.33 2.35 3.22 2.05 4.00 1.71 3.65 3.96 3.10 2.43 

Source: OECD (2018) 

นอกจากการขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและปัญหาด้านทักษะของการเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจที่ดี 

MSMEs ในภูมิภาคนี้ยังได้คะแนนต่ำมากเมื่อพิจารณาเจาะลึกในมิติของการเข้าถึงเงินทุน โดยคะแนนชี้วัด

ความสามารถในการแข่งขัน WEF’s competitiveness score ที่วัดโดย WEF (2019) พบว่ามิติด้านการหาเงินทุน

ของ SME และการเข้าถึงกองทุน Venture capital นั้นมีคะแนนค่อนข้างต่ำเพียงประมาณ 40 จากคะแนนเต็มที่ 

100  

นโยบายหนึ่งที่มักจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเงินทุนของ MSMEs คือการพยายามเปิดโอกาส

ให้ MSMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินให้มากท่ีสุด ซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Digital 

banking ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันนั้นถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศใช้เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของ

ประชากรในการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน Mobile banking  

เมื่อธุรกรรมทางการเงินต่างๆเกิดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งข้ึน ก็เป็นการเปิดโอกาสให้สถาบัน

การเงินได้มีโอกาสในการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอล (Digital footprints) ของ MSMEs จนกลายเป็นฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ที่มักจะเรียกว่า Big data ฐานข้อมูลเหล่านี้จะทำให้สถาบันการเงินสามารถเข้าใจพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ

ของ MSMEs ได้มากข้ึน และในที่สุดจะเพ่ิมโอกาสที่สถาบันการเงินจะสามารถสนับสนุนสินเชื่อหรือเงินทุนให้แก่ 
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MSMEs จากสาเหตุที่สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการประเมินความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของ MSMEs ได้ดี

มากขึ้น 

นอกจากนี้การเกิดข้ึนของ Digital banking ยังทำให้ Asset-based finance สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่ง

ครอบคลุมถึง Supply chain และ Trade finance ที่ผู้ประกอบการสามารถนำลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง หรือ

ใบสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ามาใช้เพ่ือเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะเป็น

ส่วนช่วยให้ MSMEs ไม่ต้องพ่ึงพิงเงินกู้ท่ีต้องมีหลักทรัพย์ถาวร (Fixed assets) มาค้ำประกันเป็นหลัก  

แนวทางการแก้ไขอ่ืนๆที่สามารถช่วยให้ MSMEs เข้าถึงเงินทุนได้มากข้ึนคือความสามารถในการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ของเงินกู้ของ MSMEs ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินสามารถบริหารความ

เสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกจากนี้ภาครัฐยังสามารถการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับให้ MSMEs สามารถระดมทุนด้วยตราสาร

ทางการเงินแบบพันธุ์ทางหรือที่เรียกว่า Hybrid financing instruments เช่น Participating loans, 

Convertible debts และ profit participation rights เป็นต้น ตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่เหล่านี้ มี

ความสำคัญเพราะเป็นตราสารที่ลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในสถานการณ์ต่างๆให้กับนัก

ลงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีมีความจำเป็นเพราะธุรกิจ MSMEs มักจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก  

ในอีกมุมหนึ่งภาครัฐยังสามารถออกแบบนโยบายด้าน Credit guarantee schemes หรอืการรับประกัน

การผิดนัดชำระหนี้ของ MSMEs ได้ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีแรงจูงใจในการให้เงินทุนแก่ MSMEs แต่การ

ออกแบบ Credit guarantee schemes นี้ต้องออกแบบเงื่อนไขให้เหมาะสมมิเช่นนั้นแล้วอาจเปิดโอกาสให้

สถาบันการเงินเกิดการให้สินเชื่อแก่ MSMEs แบบไม่มีการประเมินความเสี่ยงที่ละเอียดถี่ถ้วนมากพอ จนในสุดเกิด

ปัญหาหนี้เสียขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 

ถึงแม้การเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอลจะสามารถเพ่ิมผลิตภาพของ MSMEs และสนับสนุนให้ MSMES 

สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ แต่ MSMEs ในภูมิภาค ASEAN ยังคงพบกับข้อจำกัดในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ

ดิจิตอลอยู่มาก ข้อมูลจาก Bain and Company (2018) พบว่า MSMEs ในพ้ืนที่ชนบทประมาณร้อยละ 65 ไม่

สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่มีคุณภาพได้ ยิ่งไปกว่านั้นระบบชำระเงินระหว่างประเทศภายในภูมิภาคยังอยู่ใน

กระบวนการของการพัฒนาที่ปรับปรุงที่ยังไม่สามารถทำให้การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้ึนได้โดยง่าย  

ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลจะเปิดโอกาสให้ MSMEs สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ผ่าน Cross-border e-

commerce ได้ แต่ร้อยละ 50 ของ MSMEs ในภูมิภาคยังคงกังวลถึงพิธีการทางศุลกากร และโครงสร้างพื้นฐานใน
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การขนส่งของแต่ละประเทศ (Bain and Company, 2018) ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคทำให้การค้าขายในโลกดิจิตอลไม่

มีความราบรื่น ข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับธุรกรรมดิจิตอล และข้อมูลตัวตนทางดิจิตอล (Digital identity) ใน

แต่ละประเทศก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับ MSMEs ในการนำเสนอรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สู่ตลาด 

จากอุปสรรคดังกล่าว ผลการสำรวจของ ERIA (2019) แสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 10 ของ MSMEs ที่

ใช้เครื่องมือดิจิตอลที่ซับซ้อนเช่น Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship 

Management (CRM), Big data analytic และ Automation เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาที่การใช้

ซอฟท์แวร์พื้นฐานต่างๆ World Bank database and Enterprise surveys ยังพบว่ามีเพียงร้อยละ 40 ของ

บริษัทขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้ Email ในการสื่อสารกับลูกค้าและ Suppliersดังแสดงในรูปที่ 7.3 

รูปที่ 7.3 สัดส่วนของบริษัทที่ใช้ Email ในการติดต่อกับลูกค้าและ Suppliers (ค.ศ. 2015-2016)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Bank (2019) 

ถึงแม้ MSMEs จะมีความคุ้นชินกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) แต่ผลการสำรวจ

ของ ERIA (2019) ก็พบว่ามีเพียงร้อยละ 34 ของ MSMEs ใน ASEAN ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ดังกล่าวในการค้าขาย 

(รูปที่ 7.4) นอกจากนี้มีจำนวนบริษัทร้อยละ 25 ของบริษัทขนาดเล็ก (5-19 ลูกจ้าง) ที่มีการสร้าง Websites ของ

ตน และจำนวนร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดที่ใช้ Social media ดังแสดงในรูปที่ 7.5 
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รูปที่ 7.4 สัดส่วนของบริษัทท่ีมี Website เป็นของตนเอง (ค.ศ. 2015-2016) 

 

Source: World Bank (2019) 

รูปที่ 7.5 สัดส่วนของประชากรที่ใช้ Social media ในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ค.ศ. 2018) 

 

Source: We are Social (2017) 

 

ถึงแม้ว่า MSMEs ใน ASEAN จะล้าหลังด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล แต่ผลการสำรวจของ EY (2019) 

แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 81 ของ SMEs ใน ASEAN อยากท่ีจะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากข้ึนในการดำเนินธุรกิจ โดย

การลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงสุด 3 อันดับแรกที่ SMEs ในความสำคัญในอีก 3 ปีข้างหน้าคือ 1) การลงทุนในระบบ
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ชำระเงิน (ร้อยละ 68.2) 2) การลงทุนในฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ Machine learning (ร้อยละ 66) และ 3) การ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย Blockchain (ร้อยละ 53.3) 

เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล MSMEs มีความจำเป็นอย่างมากท่ีจะต้องปรับตัวเพ่ือ

พลิกผันแนวทางการดำเนินธุรกิจของตนและป้องกันไม่ให้ตนถูกทิ้งไว้ให้ล้าหลัง ซึ่งในอดีตได้เกิดตัวอย่างมากมายว่า

บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกหากปรับตัวช้าไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็จะมีขนาดเล็กลงอย่างมากได้ เช่นใน

ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Dell Computer และ DuPont ก็ได้ถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกดัชนี S&P500 

และถูกแทนที่ด้วยบริษัทเทคโนโลยีหน้าใหม่อย่าง Facebook และ Garner Inc ในเวลาอันสั้น  

งานศึกษาโดย Yokoi, Shan, Wade, & Macaulay (2019) ได้วิเคราะห์ให้ความเห็นว่าอุตสาหกรรมที่มี

แนวโน้มที่จะถูกพลิกผันอย่างมาก 5 อันดับแรกในอีก 5 ปีข้างหน้าสูงสุดประกอบด้วย 1) Media & 

Entertainment 2) Tech products & Services 3) Telecommunications 4) Retail และ 5) Financial 

services ดังแสดงในรูปที่ 7.6 

เนื่องจาก MSMEs ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail industry) การเปลี่ยนผ่านทางดิจิตอลนี้จึง

สร้างโอกาสในการเติบโตสำหรับ MSMEs ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความ

เชื่องช้าในการปรับตัวได้ 

รูปที่ 7.6 อุตสาหกรรมที่จะพลิกผนัสูงในอนาคต Digital vortex 2019 

 
Source: Yokoi, Shan, Wade, & Macaulay (2019) 
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ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้พยายามออกแบบนโยบายที่

สนับสนุน MSMEs ให้ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น ภายใต้ Malaysian SME Master Plan 

ในปีค.ศ. 2012 มีการออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือเงินทุนของ SMEs ในการเข้าถึงระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

การแจกจ่ายอุปกรณ์รับชำระเงินจำนวน 1.1 ล้านเครื่องภายในปีค.ศ. 2020 (OECD, 2019) Department of 

Trade and Industry ในประเทศฟิลิปปินส์ก็ได้เผยแพร่ MSME development plan 2011-2016 เพ่ือปรับปรุง

การเข้าถึงเงินทุนของ MSME ผ่านช่องทางการระดมทุนดิจิตอลใหม่ๆ  

ในประเทศอินโดนีเซีย Communications and Information Ministry ก็มีการวางแผนที่จะให้ Domain 

names แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายกับ SMEs เพ่ือช่วยให้ SMEs สามารถค้าขายในระบบ E-commerce ได ้(The 

Jakarta Post, 2016) ในประเทศเวียดนามก็มีการสนับสนุนให้เกิด B2B e-commerce platform เพ่ือช่วย SMEs 

ในการค้าขายระหว่างพรมแดน (Hanoi Times, 2017) 

จะสังเกตเห็นว่านโยบายต่างๆเหล่านี้มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล ใน

หัวข้อถัดไปจึงจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกถึงสถานการณ์โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอลในปัจจุบันของ ASEAN และ

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิตอลใน ASEAN 

จากผลวิจัยของ OECD (2019) พบว่าการเข้าถึง Broadband และการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตในช่องทาง

ต่างๆจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการใน ASEAN ได้เพราะข้อมูลที่ได้รับ

จากการเชื่อมต่อดังกล่าวจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ และการสร้างนวัตกรรม 

การชี้วัดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอลในระดับใดนั้น

สามารถวัดได้จาก 2 มิติใหญ่ ได้แก่ 1) การเข้าถึง (Access) และ 2) คุณภาพ (Quality) ถึงแม้อัตราการเติบโตของ

ประชากรที่ใช้อินเตอร์เนตจะสูงขึ้นมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศยังพบความแตกต่างกันมาก โดยลาว พม่า กัมพูชา และอินโดนีเชียมีการเข้าถึงในระดับต่ำท่ีร้อยละ 20 

ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามอยู่ในระดับกลางที่ร้อยละ 40 และบรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซียอยู่ในระดับสูงที่ร้อย

ละ 80 ดังแสดงในรูป 7.7 อัตราการเข้าถึงอินเตอร์ที่ต่ำในภูมิภาคนี้สามารถเกิดข้ึนได้หลายสาเหตุเช่น การมี 

Bandwidths ที่ไม่เพียงพอ ราคาท่ีแพง ความเร็วในการส่งข้อมูลที่ต่ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่พร้อมทั้งการ

เข้าถึงผ่านสาย และแบบไร้สาย BDRC (2018) 
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รูปที่ 7.7 สัดส่วนประชากรที่เข้าใช้อินเตอร์เนตของประเทศในกลุ่ม ASEAN 

 

Sources: ITU (2019) 

 

The United Nations Broadband Commission for Sustainable Development ได้นิยามระดับ

ราคาค่าบริการโทรคมนาคมที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่เข้าถึงได้ (Affordability) ว่าควรอยู่ในระดับประมาณร้อย

ละ 5 ของมูลค่ารายได้รวมประชาชาติ (Broadband Commission for Sustainable Development, 2017) ซ่ึง

จากการเก็บข้อมูลโดย The International Telecommunications Union (ITU) แสดงให้เห็นว่าราคาของ 

Fixed broadband ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่ 5 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว และ

กับพูชา ที่อยู่ในระดับสูงกว่า Affordability level ระดับราคาท่ีแพงนี้นำไปสู่จำนวนผู้ที่สมัครเข้าใช้ Fixed 

broadband ที่ประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่

ร้อยละ 30 (OECD, 2019) 
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รูปที่ 7.8 ระดับราคาค่าบริการรายเดือนของ Fixed broadband ของประเทศในกลุ่ม ASEAN (ค.ศ. 2017) 

 

Source: ITU (2019) 

 

 ถึงแม้อัตราการเข้าถึง Mobile broadband จะสูงที่ระดับร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดใน ASEAN 

แต่ไม่ได้หมายความว่าการเข้าถึง Mobile broadband จะสามารถแก้ไขปัญหาอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เนตที่ต่ำ

ของภูมิภาคได้ เพราะการเข้าถึงอินเตอร์เนตที่พ่ึงพิงเฉพาะ Mobile broadband เพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่

สถานการณ์ที่ค่าเฉลี่ยความเร็วของการเชื่อมต่อข้อมูลของประเทศอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการมี bandwidth ที่ไม่

เพียงพอสำหรับรองรับการใช้งานของประชากร โดยเครือข่ายการเชื่อมต่อแบบมีสาย (Fixed) และไร้สาย 

(Mobile) นั้นไม่ใช้สินค้าที่ทดแทนกันได้ แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะ Wifi เทคโนโลยีจะช่วยดึง

ความหนาแน่นออกจาก Mobile traffic 

 สำหรับดัชนีชี้วัดมิติคุณภาพท่ีสำคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอล คือความเร็วของการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เนต ว่าจะอยู่ในระดับใด ซึ่งข้อมูลจาก M-lab data พบว่าความเร็วโดยเฉลี่ยของประเทศต่างๆในภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประมาณ 10 Mbps ดังแสดงในรูปที่ 7.9 ซึ่งเป็นระดับที่เพียงครึ่งหนึ่งของความเร็ว

อินเตอร์เนตในกลุ่มประเทศ OECD นอกจากนี้ประเทศส่วนใหญ่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีความเร็ว

อินเตอร์เน็ตอยู่ที่เพียง 6-7 Mbps เท่านั้น 
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รูปที่ 7.9 ความเร็วในการดาวโหลดข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เนตแบบ Fixed broadband (ค.ศ. 2019) 

 

Soure: Cable (2019) 

 

 ประเทศต่างๆในกลุ่ม ASEAN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล จึงมักจะมีการ

วางแนวทาง (Roadmap) สำหรับการสร้าง Industry 4.0 เช่นในประเทศสิงคโปร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

ทางด้านเศรษฐกิจในยุคอนาคต (Committee for the Future Economy Initiatives) เพ่ือปรับปรุงประเทศไปสู่

การเป็น Smart Nation หรือในประเทศมาเลเซียที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีทางดิจิตอล (Digital free trade 

zone) กับ Alibaba เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมต่างๆไปสู่ Industry 4.0 ผ่านการจัดสรรเงินถึง 250 ล้านริงกิต

ในการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber backhaul projects) ในเขตชนบทเช่น Sabah, Sarawak และ

บางส่วนของ Peninsula Malaysia (Bain & Co, 2018) 

 สำหรับในประเทศไทยกระทรวงดิจิตอล (Ministry for Digital Economy and Society) ได้มีการจัดตั้ง

ขึ้นในปีค.ศ. 2016 เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการกล่าวถึง 4 

ขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่ 1) การมุ่งเป้าสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) การเพ่ิมความทั่วถึงในการเข้าถึงอินเตอร์เนต 

3) การเปลี่ยนกระบวนการของราชการเป็นดิจิตอล และ 4) การเป็นผู้นำด้านดิจิตอลในระดับโลก ซึ่งแผนต่างๆ

เหล่านี้ได้ถูกประชาสัมพันธ์ออกไปในชื่อ Thailand 4.0  

 ในพม่าได้มีแผน Digital Economy Development Master Plan เพ่ือวางนโยบายในการเพิ่มจำนวน

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตให้ถึงเป้าที่ 46 ล้านคน และมีอัตราการเข้าถึงท่ีร้อยละ 89 (Ko Ko, 2018) โดยแนวทางหนึ่งที่พม่า

ใช้คือการลดต้นทุนของ Sim cards ให้เหลือค่าบริการต่ำสุดเพียงแค่ 1 เหรียญสหรัฐเท่านั้น (Bain & Co, 2018) 
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 นอกจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละประเทศก็มีการทำความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิตอล ได้แก่การร่าง ASEAN ICT Master Plan 2020 และ Master Plan on 

ASEAN Connectivity 2025 เป็นต้น ซึ่งนโยบายหลักของความร่วมมือคือการขยายการเชื่อมต่อของ Broadband 

และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆของประชาชน เพ่ือเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้านการขนส่ง การค้า การ

ธนาคาร และการผลิตไปสู่ Industry 4.0 (TRPC-Internet Society, 2015; Ciuriak & Ptashkina, 2019) 

 อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ประเทศในกลุ่ม ASEAN ไม่สามารถมองข้ามได้คือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง

ดิจิตอลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง และระหว่างประชากรวัยหนุ่มสาวกับประชากรสูงวัย เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า Digital divide ขึ้นในสังคม เพราะมิเช่นนั้นแล้วจะนำมาสู่ปัญหาความท้าทายใหม่ๆ เช่น

ปัญหาด้าน Cyber security ปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ในเขตชนบทกับสังคมเมือง และ

การที่ผู้สูงอายุอาจถูกแยกออกไปจากสังคมและเศรษฐกิจดิจิตอลได้  

 

E-commerce platform โอกาสในการเติบโตของ MSMEs ในอนาคต 

 ถึงแม้มูลค่าการส่งออกของ MSMEs ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10-30 

แต่ไม่ได้หมายความว่า MSMEs จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับตลาดการส่งออก การสำรวจโดย EY-UOB-

Dun&Bradstreet (2018) แสดงให้เห็นว่า MSMEs ในภูมิภาค ASEAN คาดหวังรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากตลาดส่งออก

ไปยังเอเชียเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ดังแสดงในรูปที่ 7.10 โดยรายได้จากตลาดดังกล่าวคาดหวัง

ว่าจะสูงกว่ายอดขายที่สร้างได้ในปี ค.ศ. 2020 ส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของจีนในเอเซียเหนือ และข้อตกลงทางการ

ค้าแบบทวิภาคีระหว่าง ASEAN และ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง (Gulf Cooperation Council countries) 

อย่างไรก็ตาม MSMEs หลายแห่งในภูมิภาคยังคงประสบปัญหาด้านการขยายตลาดส่งออก ซึ่งความท้า

ทายหลัก 3 ประการประกอบด้วย 1) การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทขนาดใหญ่ (79%) 2) ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน (67%) และ 3) กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดสำหรับการเข้าไปดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างชาติ (63%) การที่ 

MSMEs จะเอาชนะความท้าทายต่างๆเหล่านี้ได้ E-commerce platform และการได้รับความเชื่อเหลือจาก

สถาบันการเงินจึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก (EY-UOB-Dun&Bradstreet, 2018) 
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รูปที่ 7.10 ระดับรายได้ที่เกิดจากการส่งไปยังภูมิภาคต่างๆเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2017 และตัวเลขคาดการณ์ปี ค.ศ. 2020 

 
Source: EY-UOB-Dun&Bradstreet (2018)  

สิ่งที่ E-commerce platform สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการต่างๆคือเป็นช่องทางที่มีต้นทุนที่ถูกใน

การสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ สามารถทำให้เกิดการค้าขายไปยังประเทศต่างๆได้ง่าย และสามารถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิตของผู้ประกอบการ ดังแสดงในรูปที่ 7.11 

รูปที่ 7.11 ห่วงโซ่การดำเนินธุรกจิ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce  

 
Source: ASEAN SME Working Group (2014) 
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อย่างไรก็ตามรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การสนับสนุนให้ผู้เล่นสำคัญต่างๆในระบบ E-

commerce platform สามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่การสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคม

ในการสร้างเครือข่ายการติดต่อข้อมูล สนับสนุนสถาบันการเงินในการสร้างและเชื่อมต่อระบบชำระเงิน สนับสนุน

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่ง และปรับปรุงพิธีการศุลกากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 เมื่อ MSMEs เข้าถึง e-commerce platform MSMEs ยงัสามารถได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆท่ี 

platform นำเสนอเพ่ิมเติมนอกจากการโอกาสในการค้าขาย ซึ่งบริการอ่ืนๆนั้นมักจะประกอบด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตอลที่สนับสนุนการทำ Marketing ออนไลน์ การนำเสนอระบบขนส่งในราคาประหยัด การสร้าง Dashboard 

สำหรับตรวจสอบใบคำสั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบสินค้าคงคลัง หรือการนำเสนอระบบชำระเงินในรูปแบบต่างๆ 

เป็นต้น  

รูปที่ 7.12 เป็นตัวอย่างของบริการต่างๆท่ี Shopmatic ซึ่งเป็น e-commerce platform นำเสนอให้กับ 

MSMEs เพ่ือสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์แบบองค์รวมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจ e-commerce ในปัจจุบัน 

Shopmatic มีตลาดอยู่ที่สิงคโปร์ ฮ่องกง และอินเดีย โดยวางแผนที่จะขยายไปสู่อินโดนีเซีย ประเทศไทย 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในอนาคตอันใกล้ 

รูปที่ 7.12 Shopmatic solutions สำหรับ MSMEs 

 

Source: EY-UOB-Dun&Bradstreet (2018) 
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ในส่วนของการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นั้น OECD-Facebook-WorldBank (2019) ได้ร่วมกันทำแบบ

สำรวจใน 42 ประเทศ พบว่าฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามคือกลุ่มประเทศที่มีการใช้ 

Facebook fanpage สูงมากถึงร้อยละ 70-77 ของบริษัททั้งหมด โดยอุตสาหกรรมที่มีการใช้ Facebook 

fanpage สูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ 1) Retail และ Wholesale sector (72%) 2) อสังหาริมทรัพย์ (69%) 3) 

โรงแรมและท่ีพักอาศัย (65%) และ 4) ภาคการผลิต (64%) นอกจากนี้แบบสำรวจยังพบผลที่น่าประหลาดใจว่า

สัดส่วนของบริษัทขนาดเล็ก (61%) มีการใช้ช่องทางออนไลน์มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ (54%) 

 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาท่ีระดับการใช้ e-commerce ใน ASEAN ข้อมลูจาก UNCTAD (2017) พบว่า

ประเทศสิงคโปร์มีอันดับการใช้สูงที่สุดในกลุ่ม ASEAN อยู่ในอันดับที่ 18 ของโลก รองลงมาคือ มาเลย์เซีย (อันดับ

ที่ 38) ประเทศไทย (อันดับที่ 49) เวียดนาม (อันดับที่ 74) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 96) ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่ายังมีช่องว่าง

ที่ ASEAN จะเติบโตจาก E-commerce ได้อีกมาก แต่ปัญหาสำคัญท่ีเป็นอุปสรรคในการใช้ E-commerce 

platform คือ ทางเลือกในการใช้ Digital payment platform ที่จำกัด และการขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น 

 หากนิยามของ e-commerce มีการประเมินถึงปริมาณธุรกรรมที่ทำผ่านดิจิตอลทั้งหมด จะพบว่า E-

commerce ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการประเมินโดย Bain 

and Co (2018) แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของมูลค่าค้าปลีกใน ASEAN ที่มาจาก E-commerce นั้นมีเพียงร้อยละ 2 

เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 20 ในประเทศจีน และร้อยละ 12 ในสหรัฐอเมริกา (ดังแสดงในรูปที่ 7.13)  

รูปที่ 7.13 สัดส่วน E-commerce เมื่อเทียบกับยอดขายในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งหมด (ค.ศ. 2017) 

 

Note: Excludes consumer-to-consumer (C2C) platforms, social media selling, and sales of travel, events and 

holiday packages 

Source: Bain & Co (2018) 
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นอกจากนี้การใช้ช่องทางค้าปลีกออนไลน์ของ ASEAN ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 34 ของจำนวน

ผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งยังมีช่องว่างในการเติบโตอยู่มาก (รูปที่ 7.14) ดังนั้น Bain and Co จึงคาดการณ์ว่าหาก 

e-commerce ใน ASEAN ประสบความสำเร็จจะทำให้ขนาดของตลาด e-commerce เติบโตขึ้นถึง 2 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐภายในปีค.ศ. 2025 ดังแสดงในรูปที่ 7.15 

รูปที่ 7.14 อัตราการใช้ Online retail sales ของ SMEs ในกลุ่มประเทศ ASEAN 

 
Note: Cambodia and Myanmar had a low response rate and are excluded from this chart; adoption is defined 

as having more than 20% sales from online retail 

Source: Bain & Co (2018) 

รูปที่ 7.15 ขนาดของตลาด E-commerce ในกลุ่มประเทศ ASEAN 

 
Source: Anandan, Sipahimalani, Saini, Aryasomayajula, & Smittinet (2018) 
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 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ e-commerce สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การจองที่พัก 2) การ

จองตั๋วเครื่องบิน 3) การขนส่งเดินทาง 4) เครื่องสำอางค์และความเสริมสวย และ 5) เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม (CCCS, 

2019) โดย e-commerce ที่ให้บริการเฉพาะกลุ่มสินค้าในแต่ละด้านในภูมิภาค ASEAN สามารถสรุปได้ดังตาราง

ที่ 7.3 การเข้ามาของ E-commerce เหล่านี้ทำให้เกิดการแข่งขันและสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการดั้งเดิมใน

หลายมิติทั้งการแข่งขันด้านราคา การลดบทบาทของผู้เล่นบางรายในตลาด และการเพ่ิมความต้องการของผู้บริโภค 

ตารางที่ 7.3 E-commerce ในภูมิภาค ASEAN 

Industry Key impacts and consequences Examples of significant players in ASEAN 
Accommodation 
booking 

Independent providers; price competition; new audiences 
for traditional hoteliers 

Agoda, Trivago, Expedia, Booking.com, Hilton, Airbnb, 
Hyatt, Intercontinental 

Flight booking lower price dispersion; demise of independent travel agents Expedia, Skyscanner, Asia Travel, Flight Centre, Flight 
World, Hello world 

Land transport Increased innovation; reshaping of markets; sensitive pricing 
strategies 

Uber, ComforDelGro, Gojek, Grab 

Cosmetics and beauty 
products 

Competition on product selection; demise of brick-and-
mortar stores; price competition 

Luxola, Hermo, Bellabox 

Fashion Increased product choice; growth in consumer expectations Zalora, Clozette, VanityTrove, Lelong.my, Fashion Valet, 
ASOS, Shopbop.com 

Source: CCCS (2019) 

 

การเกิดขึ้นของกลยุทธ์การตลาดใหม่ – Omnichannel และ O2O 

 ถึงแม้ในอดีตจะมีช่องทางการขายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านหน้าร้าน (Bricks-and-

mortar) ผ่านโทรทัศน์ ผ่านแคตาล๊อค ผ่านจดหมาย และผ่านวิทยุ แต่บริษัทส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ช่องทางการขาย

ช่องทางใดช่องทางหนึ่งแยกออกจากกันในการเข้าถึงผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม และในช่วงแรกของการเกิดขึ้นของ E-

commerce นั้นก็มักจะถูกประเมินว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายท่ีถูกแบ่งแยกออกไปจากช่องทางการขาย

แบบดั้งเดิม 

 ต่อมาก็ได้เกิดแนวคิดของการพยายามบูรณาการช่องทางขายต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า 

Multi-channel retailing ที่มีแนวคิดว่าผู้บริโภคสามารถมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าผ่านหลายช่องทาง โดย

หากเป็นการขายผ่านหลายช่องทางพร้อมๆกัน มักจะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า cross-channel retailing อย่างไรก็

ตามผู้ประกอบการในอดีตก็ยังไม่ได้มีการควบรวมช่องทางการขายต่างๆเพ่ือสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบ
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ใหม ่(Seamless experience) ให้กับผู้บริโภคมากนัก ในปัจจุบันจึงเกิดแนวคิดของการรวบรวมทฤษฎีของ multi-

channel และ cross-channel เข้าด้วยกันกลายเป็นกลยุทธ์การขายใหม่ที่เรียกว่า Omnichannel retailing  

 Omnichannel retailing หมายถึงผู้บริโภคสามารถท่ีจะได้รับประสบการณ์จากการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง

ต่างๆแบบเป็นเนื้อเดียวกัน มีความต่อเนื่อง และราบรื่น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านช่องทางมือถือ (Mobile) 

หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social) หรือผ่านหน้าร้าน ผู้บริโภคก็ไม่รู้สึกว่าช่องทางต่างๆนั้นแยกออกจากกัน 

กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของ Omnichannel retailing คือ Online2offline หรือ Offline2online (O2O) 

 การเกิดขึ้นของ O2O นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีเครือข่ายสื่อสารที่มีความรวดเร็ว ไม่มีอุปกรณ์

ดิจิตอลที่ชาญฉลาด (Smart device) หรือไม่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) ปัจจัยทั้งสามนี้มีส่วน

ช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Researching) การ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Browsing) และการตัดสินใจซื้อ (Purchase) โดยประสบการณ์การซื้อขายนั้นอาจจะ

ไมใ่ช่เป็นรูปแบบง่ายเหมือนอย่างที่ทุกคนคาดการณ์เช่น เสาะหาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และไปซื้อสินค้ายัง

ร้านค้าต่างๆ แต่อาจจะเป็นส่วนผสมในหลากหลายรูปแบบเช่น หาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เปรียบเทียบสินค้า

ผ่านช่องทาง Offline และสั่งซื้อผ่านช่องทาง Online อีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น 

 คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า e-commerce จะมาแทนที่ร้านค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ แต่เป็นเรื่องของ

การใช้ประโยชน์จากการขายทั้ง Online และ Offline ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น MSMEs จะต้อง

ตระหนักว่า Omnichannel ไม่ใช่เรื่องของการมองช่องทางการขายแยกจากกัน แต่เป็นการบูรณาการนำช่องทาง

ต่างๆมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้บริโภค 

 งานวิจัยโดย Sopadjieva, Dholakia, & Benjamin (2017) ที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนร้อยละ 73 ใช้ช่องทางการซื้อสินค้าท่ีหลากหลาย มีเพียงร้อยละ 7 ที่ใช้ช่องทาง 

Online อย่างเดียวและร้อยละ 20 ที่ใช้ช่องทาง Offline อย่างเดียว นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบอีกว่าผู้ที่ใช้ช่องทางการ

ซื้อสินค้าท่ีหลากหลายนั้นมีโอกาสซื้อสินค้าในร้านค้ามากกว่าปกติ 4% และผ่านช่องทาง Online มากกว่า 10% 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าประชากรวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในเจเรชั่น Millennial มักมีแนวโน้มที่จะ 

Webrooming หรือหาข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อน แล้วค่อยซื้อสินค้าผ่านช่องทาง 

Offline มากกว่าที่จะเป็น Showrooming เหมือนอย่างที่คนทั่วไปคาดการณ์ 

 การที่จะดำเนินกลยุทธ์ Omnichannel retailing ให้ประสบความสำเร็จนั้น MSMEs จะต้องรู้จักทีจ่ะใช้

เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ เช่น Application สำหรับการบริหารสินค้าคงคลัง ยอดขาย และข้อมูลของลูกค้า 
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ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจเลือกท่ีจะทำผ่าน Platform หนึ่งที่รวบรวมทุกบริการเข้าไว้ที่เดียว หรือ

เลือกที่จะทำผ่านผู้สร้าง Platform เฉพาะทางในแต่ละด้านแล้วค่อยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Platform ผ่าน

เทคโนโลยี Application Programming Interfaces (APIs) 

 กลยุทธ์ที่น่าสนใจของ O2O คือกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์โดย Alibaba ในปี ค.ศ. 2015 ผ่าน Application ที่

เรียกว่า “Miaojie” ซึ่งเป็น Application ที่ร้านค้า Offline ต่างๆสามารถสมัครเข้าใช้ได้ โดยจะเป็น Application 

ที่ใช้เทคโนโลยี Beacon ในการสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับการซื้อสินค้า โดย “Miaojie” ได้เสนอแคมเปญการ

เดินชอปปิ้ง เพื่อสะสมไมล์การเดินของผู้บริโภคในร้านค้า โดยไมล์เหล่านี้สามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้ 

ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้เวลาในห้างสรรพสินค้าท่ีนานขึ้น และมาเยี่ยมชมร้านค้าด้วยความถี่ที่มากขึ้น 

 นอกจากนี้ Application ยังมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆของห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งร้านค้า 

รายละเอียดโปรโมชั่น ช่องทางการชำระเงิน และข้อมูลการซื้อสินค้าในอดีต ซึ่งนั่นหมายความว่าลูกค้าอาจจะสั่งซื้อ

ของออนไลน์ผ่าน Application ในระหว่างเดินชมสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าก็เป็นได้ 

  Miaojie app จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ MSMEs สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการทำกลยุทธ์ 

Omnichannel retailing โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้สร้าง application คือร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก 

นอกจากนี้ยังมีแนวทางอ่ืนของ O2O เช่น การสร้าง Application เพ่ือให้เกิด Interaction ในร้านค้า (เช่น 

ShopKick) การเปรียบเทียบราคา (ShopSavvy) หรือ การดูสินค้า Offline เพ่ือไปสั่งซื้อ Online (Taobao) เป็น

ต้น 

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการนำแนวคิดของ O2O มาใช้กับห้างสรรพสินค้าเช่นกัน เช่น Matahari 

Department store ในประเทศอินโดนีเซียที่ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมมือทางการค้ากับ PT Global E-commerce 

เพ่ือขายสินค้าพิเศษต่างๆของห้างสรรพสินค้าผ่านช่องทาง E-commerce platform กลยุทธ์หลักคือเพ่ือให้ลูกค้า

สามารถซื้อสินค้า Online แล้วมารับสินค้ายังจุดรับสินค้าต่างๆของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (Indonesia 

Investments, 2017) 

 นอกจากอุตสาหกรรมค้าปลีก ยังมีการนำแนวคิดของ O2O ไปใช้กับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพด้วย 

เช่นความร่วมมือระหว่าง Grab และ Ping An ในการคิดค้น Application ที่ชื่อว่า GrabHealth โดยมีบริการให้

ผู้บริโภคสามารถปรึกษากับแพทย์ ซื้อยา และเข้าถึงประวัติการรักษาในอดีตผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้บริโภค

สามารถปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาแบบ Offline ที่โรงพยาบาลได้ Wang Tao ซึ่งเป็น CEO ของ Ping An 
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Good Doctor คาดหวังว่า Platform ดังกล่าวจะกลายเป็นระบบนิเวศน์ของการดูแลรักษาสุขภาพออนไลน์ใน

ที่สุด (Startups, 2018) 

 อย่างไรก็ตาม MSMEs ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเข้าถึง e-commerce platform และใช้กล

ยุทธ์ O2O ได้อย่างประสบความสำเร็จหากไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชำระเงินระหว่างประเทศท่ีสามารถ

ทำงานเชื่อมโยงถึงกันได้ โดย E-payment ไม่เพียงแต่จะช่วยย่นระยะเวลาในกระบวนการทำธุรกรรมต่างๆ แต่ยัง

เพ่ิมความโปร่งใส และลดต้นทุนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ Procurement ต่างๆ ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าต้นทุน

ประมาณร้อยละ 86 ของการชำระเงินระหว่างประเทศเป็นต้นทุนที่ไม่ได้เกี่ยวกับการชำระเงินโดยตรงดังแสดงใน

รูปที่ 7.16 

รูปที่ 7.16 โครงสร้างต้นทุนของ Procure-to-pay process 

 

Source: RPMG (2010) 

 ต้นทุนเหล่านี้สามารถลดไปได้หากมีการใช้ e-Payment ที่ช่วยลดขั้นตอน Manual ต่างๆลง และหากมี

การดำเนินขั้นตอนต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังนั้น Digital payment จึงเปรียบเสมือนเป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐานสำคัญสำหรับการทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการชำระดุลสินค้า การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการบริหาร

เงินทุนหมุนเวียน ASEAN SME Working Group (2014) ได้ประเมินว่าต้นทุนที่เก่ียวกับการจัดการด้าน

กระบวนการชำระเงินจะลดลงจากร้อยละ 3-7 ของ COGS มาเป็นร้อยละ 2 สำหรับ MSMEs ภายใต้สมมุติฐาน

ของการมี e-Payment ที่มีประสิทธิภาพ 

 ถึงแม้การใช้บัตรพลาสติกเช่นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจะเป็นวิธีการหลักในการชำระเงินสำหรับ e-

commerce platform แต่ ADB (2018) พบว่าการเข้าถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนั้นค่อนข้างต่ำมากสำหรับ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และไทยดังแสดงในรูปที่ 7.17 โดยวิธีการชำระ
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เงินเมื่อตอนได้รับสินค้าด้วยเงินสด (Cash on delivery) ยังคงเป็นวิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคใช้มากที่สุด คิดเป็น

สัดส่วนถึงร้อยละ 74 ของการชำระเงินผ่าน e-commerce payment ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GSMA, 2017) 

รูปที่ 7.17 อัตราการใช้บัตรพลาสติกในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ค.ศ. 2016) 

 
Source: ADB (2018) 

 การเข้าถึงท่ีต่ำของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตนี้ ได้เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาช่องทางการชำระเงินใหม่ๆ 

สำหรับ e-commerce เช่นการชำระเงินด้วยมือถือ (Mobile payment) การชำระเงินด้วย QR-code หรือการ

ชำระเงินด้วยประเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ซึ่งประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความจำเป็นที่

จะต้องพัฒนามาตรฐานการชำระเงินกลางด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานสากล งานวิจัยโดย OECD (2006) ได้ยืนยัน

ว่าระบบชำระเงินที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ 

 เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงิน ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะนำเสนอนโยบาย 

National E-payments Master Plan ขึ้นในปี ค.ศ. 2017 และต่อมาได้มีการนำเสนอระบบชำระเงินที่เรียกว่า 

PromptPay ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO20022 นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้พัฒนา QR platform 

ที่เป็นมาตรฐานและสามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องระหว่างธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ ใน

อนาคตระบบ PromptPay นี้จะถูกเชื่อมโยงกับระบบ PayNow ของสิงคโปร์เพ่ือทำให้การชำระค่าสินค้าระหว่าง

ประเทศเกิดข้ึนอย่างราบรื่นที่สุด (Bain & Co, 2018) 

 นอกจากความจำเป็นที่จะต้องทำให้ระบบชำระเงินระหว่างประเทศสามารถเชื่อมต่อด้วยกันได้ 

(Interoperable) ประเทศต่างๆใน ASEAN ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการตกลงกันเรื่องของมาตรฐาน API สำหรับ

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง e-commerce platform ต่างๆ และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการยืนยันตัวตนด้วย
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ดิจิตอล ซึ่งหากประเด็นดังกล่าวเกิดข้ึนจะทำให้การดำเนินธุรกรรมต่างๆผ่าน Cross-border e-commerce มี

ความปลอดภัย ถูกกฎหมาย และเป็นไปอย่างโปร่งใส 

 

Everything as a service – แนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ในยุคดิจิตอล 

 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นหากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้บางภาคส่วนต้องถูกทิ้งไว้

ข้างหลังได้ ซึ่งภาคธุรกิจในกลุ่ม MSMEs อาจไม่สามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะขาด

ความรู้และทักษะที่เหมาะสม โดย MSMEs มักจะมีอำนาจต่อรองกับผู้ที่นำเสนอเทคโนโลยีที่ต่ำ มีความสามารถท่ี

จำกัดในการคิดค้นสร้างนวัตกรรมด้านดิจิตอลเพ่ือใช้ขึ้นเองภายในบริษัทของตน และไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู้เพียงพอในการดำเนินการ Solutions ที่เหมาะสมในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ดังนั้นการเกิดข้ึนของ

รูปแบบธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า Everything as a service (XaaS) จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ MSMEs เข้าถึง

ดิจิตอลเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 XaaS นั้นมีความหมายที่คล้ายคลึงกับนิยามของ Software as a service (SaaS) เพียงแต่แตกต่างกันใน

มิติที่ว่าบริการนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียง Software เท่านั้นแต่สามารถเป็นอะไรก็ได้ โดย Gartner (2020) ได้นิยาม SaaS 

ว่าคือ “software that is owned, delivered and managed remotely by one or more providers. The 

provider delivers software based on one set of common code and data definitions that is 

consumed in a one-to-many model by all contracted customers at anytime on a pay-for-use 

basis or as a subscription based on use metrics.” 

 ดังนั้น XaaS จึงเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีผู้คิดค้นและสร้างบริการ นำบริการนั้นมาให้บริการกับ

ผู้บริโภคผ่านการคิดค่าบริการตามการใช้งานของผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการ

ดังกล่าวได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ดิจิตอล บริการดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าจะมีลักษณะแบบ Software เท่านั้น แต่

อาจเป็นการสร้าง “Platform” เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงระบบในการจัดการหนึ่ง หรือหมายถึง “Infrastructure” 

ที่ผู้ประกอบการสามารถเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อดำเนินธุรกิจ หรือหมายถึง “Device” ที่ผู้บริโภคสามารถ

เข้าถึงอุปกรณ์ท่ีต้องการในบางช่วงเวลาได้ หรืออาจเป็น “Security” ที่ผู้ซื้อสามารถมีระบบนิรภัยที่เหมาะสมใน

แต่ละช่วงเวลา 

 XaaS จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆไม่จำเป็นจะต้องสร้าง

เครื่องมือหรือบริการนั้นขึ้นมาใช้เองภายในองค์กร แต่สามารถเช่าใช้ผ่านการทำสัญญาการค้าในรูปแบ Third-
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party partnerships ได้ ทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นแบบมีลิขสิทธิ์ตลอดกาล 

(Lifetime license) เหมือนอย่างในอดีต ดังนั้นธุรกิจแบบ XaaS จึงเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ

สามารถลดต้นทุนในการจัดการภายในองค์กร บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมูลค่าการลงทุนใน

สินทรัพย์ถาวรที่ต่ำ และทำให้ธุรกิจเป็นรูปแบบ “Light” หรือ “Agile” business model ได้ 

 ข้อมูลที่รวบรวมโดย S&P Capital IQ และ Deloitte ได้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ (Property Plant and Equipment , PPE) มีสัดส่วนที่

น้อยลงเรื่อยๆเมื่อคิดเทียบเป็นสัดส่วนกับร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด จากค่ามัธยฐานที่ร้อยละ 31 ในปี ค.ศ. 

2001 เป็นร้อยละ 23 ในปี ค.ศ. 2017 ดังแสดงในรูปที่ 7.18 นอกจากนี้สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของบริษัทจด

ทะเบียนใน PPE ก็ลดลงจากค่าสูงสุดที่มากกว่าร้อยละ 80 ในปี ค.ศ. 2001 มาเป็นเพียงร้อยละ 70 ในปีค.ศ. 2017 

รูปที่ 7.18 สัดส่วนมูลค่า Property Plant and Equipment เทยีบกับจำนวนทรัพย์สินรวมของบรษิัทในดัชนี S&P Asia 50 (ค.ศ. 
2017) 

 

Source: Deloitte (2018) 

 

 ยิ่งไปกว่านั้น XaaS ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจที่ว่องไว ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เหมาะสม

ไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องยึดติดกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง และทำให้กระบวนการทำงาน

ภายในองค์กรเป็นไปอย่างง่ายดาย หากผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างที่บริษัททำสัญญามีความล้าสมัยหรือไม่

เหมาะสมกับสถานการณ์ก็สามารถท่ีจะยุติสัญญาเช่าใช้บริการดังกล่าว และเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ ซึ่งผู้ให้บริการ

มักจะถูกเรียกว่า Managed service providers (MSPs) 
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 การเกิดขึ้นของ XaaS ได้ทำให้เกิดการเติบโตของผู้ให้บริการ MSPs ดังกล่าวจนอาจถูกเรียกว่าเป็น ระบบ

เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นบริการ (Service-oriented economy) XaaS ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด 

(Paradigm shift) ทางธุรกิจ จากเดิมท่ีผู้ประกอบการต่างๆจะพยายามมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนในกระบวนการ

ผลิตและการทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะมาตรฐาน (Standardized outputs) ไปสู่บริการที่มีลักษณะจำเพาะ

เจาะจงกับลูกค้ามากขึ้น (Customized services) ผู้บริหารจะหันมาให้ความสนใจกับการเพ่ิมความสัมพันธ์ที่แน่น

แฟ้นกับผู้บริโภคของแต่ละผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะให้ความสนใจกับการผลิตในปริมาณมาก (Mass production) 

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทชั้นนำต่างๆที่มีความเป็นเลิศในการจัดการภายในองค์กรของตนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ

ผลิตหรือการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบางประเภทที่ประสบความสำเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ

องค์กร ได้เริ่มที่จะหันมาสร้างรายได้เพ่ิมเติมให้กับธุรกิจของตนผ่านการนำทรัพย์สินดังกล่าวมาให้บริการกับองค์กร

อ่ืน โดยผู้ซื้อสามารถเข้าใช้บริการดังกล่าวผ่านช่องทางท่ีเรียกว่า Application Programming Interfaces (APIs) 

 ยกตัวอย่างเช่น Amazon ได้นำ Software การจัดการลูกค้าของ Platform ตนเอง ที่เกี่ยวกับการ

ให้บริการทางการเงิน และระบบที่เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้ามาขายให้กับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆที่สนใจที่จะมี

โอกาสได้ใช้ Software ดังกล่าว สิ่งที่ Amazon ได้รับคือรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน และการสร้างประโยชน์เพิ่มเติมจากเงิน

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure, CAPEX) ของตนที่ได้มีการลงทุนใช้เองภายในบริษัทอยู่ก่อนแล้ว 

ถึงแม้อาจจะทำให้เกิดความกังวลว่าสิ่งที่ขายให้กับผู้ประกอบการอ่ืนๆจะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถมี

ศักยภาพในการแข่งขันเช่นเดียวกับ Amazon แต่ต้องยอมรับว่าข้อกังวลนี้เกิดขึ้นได้ยาก เพราะ Amazon สามารถ

เลือก Version ของ Software ที่นำเสนอให้กับผู้ประกอบการภายนอกที่แตกต่างจาก Full version ที่ตนเองถือ

ครองได ้(Deloitte, 2017) 

 บริษัทอย่าง General Electric (GE) ก็มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่ตนเองพัฒนาอยู่แล้วในเรื่องของ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมาให้บริการในรูปแบบที่เรียกว่า Energy as a service ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถบริหาร 

และปรับปริมาณการใช้ไฟให้เหมาะสมเพ่ือลดค่าไฟฟ้าผ่านการติดตั้ง Sensors ในหลอดไฟ LED เพ่ือให้ GE ได้

ประเมินปัญหา และนำเสนอ Solutions แก่ผู้บริโภค 

 ในประเทศอินโดนีเซีย ก็มี Startup ที่เรียกว่า OnlinePajak ที่คิดค้นนวัตกรรมระบบการบริหารภาษี โดย

ให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะของ XaaS เพ่ือช่วยให้ SMEs สามารถบริหารธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเพ่ือหาช่องทาง

ประหยัดภาษีให้สูงที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงด้านความเป็น

ส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and security risk) ของลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย ในปีค.ศ. 2017 บริษัท
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สามารถให้บริการธุรกรรมภาษีมีจำนวนถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตในอนาคตเป็นสองเท่าในปี 

ค.ศ. 2018 (South China Morning Post, 2018) 

 เทคโนโลยี Cloud computing ที่อยู่เบื้องหลัง XaaS นั้นได้ทำให้เกิดสถานการณ์ท่ีผู้ให้บริการ MSPs 

สามารถสร้างฐานข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเข้าใช้บริการของตน ฐานข้อมูลนี้คือสิ่งที่ผู้ให้บริการ

สามารถต่อยอด เพ่ือนำเสนอบริการอ่ืนๆ เช่นบริการทางการเงินที่เกี่ยวกับการอำนวยสินเชื่อ การบริหารจัดทำ

บัญชี หรือการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้น บริษัทชื่อ Xero ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอ 

Accounting Software เพ่ือให้บริการแก่ SMEs ใน 180 ประเทศทั่วโลกนั้น ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นให้บริการเฉพาะ

การติดตามยอดขาย กระแสเงินสด และค่าใช้จ่ายต่างๆเพียงอย่างเดียว แต่ได้เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของลูกค้า

เหล่านี้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ หรือผู้คิดค้น Application ในด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะทำให้เกิด Third-party apps ที่

สามารถนำเสนอบริการที่มีลักษณะจำเพาะเจาะจงกับอุตสาหกรรมของลูกค้าได้ (Industry-specific features) 

เช่น การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหาร Invoice และการนำเสนอระบบการชำระเงิน (POS system) หรือการ

อำนวยสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะยาวแก่ SMEs เป็นต้น 

 อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับ XaaS คือบริการทางการเงินที่นำเสนอผ่านสถาบันการเงิน ซึ่ง

ในปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆได้มีการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดิจิตอลมากมาย เช่นกระบวนการ

อนุมัติสินเชื่อ ระบบชำระเงิน ระบบการยืนยันตัวตน หรือระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ สถาบันการเงินสามารถนำมาปรับเปลี่ยนเพื่อขายให้กับ Startup หรือ ผู้ประกอบการอ่ืนๆ 

เพ่ือนำไปใช้ต่อยอดได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าธนาคารอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้ให้บริการ MSPs ที่ MSMEs และ

บริษัทขนาดใหญ่สามารถเช่าใช้บริการเช่น “authentication-as-a-service” “data validation-as-a-service”, 

“credit scoring-as-a-service”, หรอื “payment process-as-a-service” เป็นต้น 

 ตัวอย่างในประเทศไทยด้าน XaaS ที่ให้บริการโดยสถาบันการเงินคือบริการ K-digibiz ของธนาคารกสิกร

ไทยที่มีการนำเสนอ Solutions ในด้านต่างๆให้กับ SMEs นอกเหนือจากบริการทางการเงิน โดย SMEs เมื่อเข้าไป

ยัง K-digibiz platform จะต้องกรอกรายละเอียดของสถานการณ์ต่างๆของตน และ K-digibiz จะทำการแนะนำ

บริการที่เป็น Solutions จาก Third-party startups ที่ธนาคารเป็นพันธมิตรด้วย เพื่อให้บริการเสริมในการ

สนับสนุนธุรกิจของ SMEs ให้มีความแข็งแกร่ง และยั่งยืนในระยะยาว โดยบริการเสริมต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วย 

การบริหาร Invoice การบริหารคลังสินค้า การวางระบบขนส่ง หรือโปรแกรมทางบัญชี โดยลูกค้าของธนาคารใน

แต่ละอุตสาหกรรมจะได้รับ Solutions ทีจ่ำเพาะเจาะจงกันตน แตกต่างจากคนอ่ืน 
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 ตัวอย่างของ K-digibiz นี้จึงเป็นการรวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำเป็นในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของ SMEs เข้าด้วยกัน โดยธนาคารธนาคารยังคงสามารถได้รับฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือนำมา

วิเคราะห์ช่วยเหลือด้านเงินทุนที่เหมาะสมต่อไปได้ นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยยังมีบริการที่เรียกว่า Madhub ที่

รวบรวมบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับ SMEs มานำเสนอ โดย Madhub เปรียบเสมือนเป็น 

platform กลางที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆสามารถพบเจอกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไปในอนาคต 

 การเกิดขึ้นของ XaaS จึงเป็นการทำให้ MSMEs สามารถเข้าถึง Applications และ เทคโนโลยีด้าน

ดิจิตอลที่มีความซับซ้อนได้ โดยไม่ต้องพัฒนานวัตกรรมด้วยตนเอง จึงเป็นการทลายข้อจำกัดในด้านต่างๆของ 

MSMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลออกไป อย่างไรก็ตาม MSMEs จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของการเข้าใช้

บริการต่างๆภายใต้ XaaS ด้วย ได้แก่ 1) โอกาสทีเ่งื่อนไขสัญญาอาจไม่มีความเหมาะสมและสร้างข้อจำกัดในด้าน

อ่ืนแก่ผู้ประกอบการ 2) หากเกิดข้อผิดพลาดหรือขัดข้องทางเทคนิคอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีเม่ือเทียบกับการ

พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง เพราะจะต้องติดต่อกับ MSPs เพ่ือมาแก้ไขให้ภายหลัง และ 3) อาจทำให้เกิดข้อกังวล

ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ MSPs อาจนำข้อมูลการใช้งานไปใช้ประโยชน์หรือขายให้กับ

องค์กรอ่ืน เป็นต้น 

 

ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลและการร่วมมือกันของภาคธนาคารเพื่อการเติบโตในอนาคต 

การประสบความสำเร็จของ MSMEs และภาคธุรกิจอ่ืนๆภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นไม่สามารถ

เกิดข้ึนได้หากสถาบันการเงินต่างๆไม่มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมทางธุรกิจที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบชำระเงิน เพราะการดำเนินธุรกิจจะไม่สามารถราบรื่นและปลอดภัยหากไม่มี

ระบบชำระเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ระบบชำระเงินเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ภาคส่วน

ต่างๆ มคีวามมั่นใจว่าเมื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินใดๆแล้ว ธุรกรรมเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างยุติธรรมและเป็นไป

ตามท่ีตนคาดหวัง 

 ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบชำระเงินในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) จึงได้พยายามจัดตั้ง ASEAN e-payment framework ขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บท 

AEC Blueprint 2025 โดย Working Committee on Payment and Settlement Systems (WC-PSS) ได้ถูก

จัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆใน ASEAN การทำงานของคณะกรรมการชุด
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ดังกล่าวได้นำไปสู่การเกิดข้ึนของ Digital ASEAN initiative ในเดือน เมษายน ค.ศ. 2018 ที่มีการให้ความสำคัญ

กับ 4 ด้านสำคัญได้แก่ 1) Data policy 2) Digital skills 3) e-payment และ 4) cybersecurity (WEF, 2020) 

 นอกจากนี้คณะกรรมชุดนี้ก็ได้พยายามนำมาตรฐานระบบชำระเงินในระดับสากลมาใช้เพ่ือให้เกิดการ

เชื่อมโยงระหว่างกัน (Interoperability) เช่น มาตรฐาน ISO มาตราฐาน EMVCo มาตรฐานการยืนยันตัวตน และ

มาตรฐานระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล เป็นต้น หากมาตรฐานเหล่านี้ได้ถูกนำมาปฏิบัติและทำให้เกิดข้ึนจริง

อย่างเป็นรูปธรรมจะมีส่วนเร่งให้เกิดเทคโนโลยีการชำระเงินระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอย่างมาก และ

เหตุการณ์ฉ้อฉลต่างๆ (Fraud) ที่เก่ียวกับการชำระเงินจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 

 ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2019 ธนาคารกลางต่างๆในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้มาพบกันในงานที่จัดขึ้นโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในงานมีการจัดแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินในภูมิภาคเพ่ือปรับปรุง

ระบบชำระเงินให้เป็นแบบ Real-time cross-border payment ซึ่งข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากงานสัมมนานี้สามารถ

สรุปรายละเอียดได้ดังตารางที่ 7.4 

ตารางที่ 7.4 รายละเอียดของข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากงานสัมมนา ASEAN Payment Connectivity ในเดือน เมษายน ค.ศ. 2019  

ข้อตกลง รายละเอียด 

อินโดนีเชียและไทย การลงนามบันทึกความร่วมมือระหวา่งธนาคารกลางอินโดนีเชีย และธนาคารแหง่ประเทศไทย ในด้าน
ระบบการชำระเงินและ นวัตกรรมทางการเงิน 

กัมพูชาและไทย การชำระเงินระหวา่งประเทศด้วย Interoperable QR Payment (ธนาคารไทยพาณิชย์) 

อินโดนีเซียและไทย / Intra-ASEAN การพัฒนาธุรกรรม L/C ระหวา่งอินโดนเีซียและไทย และภายใน อาเซียน โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 
(ธนาคารกรุงเทพ) 

สปป. ลาวและไทย - การลงนามบันทึกความร่วมมือระหวา่งธนาคารกลาง สปป. ลาว และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ในด้านระบบการชำระเงินและ นวตักรรมทางการเงิน 

- การชำระเงินระหวา่งประเทศด้วย Interoperable QR Payment (ธนาคารธนชาต และ 
BCEL)  

- การโอนเงินระหวา่งประเทศแบบ Real-time สำหรับภาคธุรกิจ ดว้ยเทคโนโลยี Blockchain 
(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา)   

เมียนมาและไทย การโอนเงินระหวา่งประเทศด้วยเทคโนโลยี Blockchain  (ธนาคารกรุงไทย Shwe Bank และ Everex) 

สิงคโปร์และไทย - การโอนเงินระหวา่งประเทศด้วย API (DBS และธนาคารกสิกรไทย) 

- การชำระเงินระหวา่งประเทศด้วย Interoperable QR Payment (AIS mPay, Singtel 
Group, ธนาคารกสกิรไทย) 

- การชำระเงินระหวา่งประเทศด้วย BeWallet Interoperable QR Payment (ธนาคาร
กรุงเทพ และ UOB) 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  และไทย การโอนเงินระหวา่งประเทศผ่าน API (CIMB - SpeedSend) 

Source: BOT Press Release (2019) 
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โดย ดร.วีรไท สันติประภพ ได้กล่าวในงานว่า 

“ในวันนี้เราได้เห็นความร่วมมือของสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ Non-banks และผู้ให้บริการบัตร เครดิต/

เดบิต ในการพัฒนาบริการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น QR Code, Distributed Ledger 

Technology (Blockchain), Application Programming Interface (API) และ card network  การพัฒนา

นวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย และจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน ทำให้การทำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศสะดวกข้ึน  ลดต้นทุนของ

ผู้ใช้บริการ รวมทั้งเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชากรในอาเซียนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น” 

 นอกจากข้อตกลงระหว่างประเทศของธนาคารกลางและสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของระบบชำระเงิน สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมยังได้มีการสร้างความสัมพันธ์และลงทุนใน Fintechs เพ่ือต่อยอด

บริการของตน โดย Chris Skinner ซึ่งเป็น ประธานของ the Financial Services Club ได้กล่าวว่า 

“Ignoring technological change in a financial system based upon technology is like a 

mouse starving to death because someone moved their cheese.” 

นอกจากนี้บทสัมภาษณ์ผู้บริหารของสถาบันการเงินชั้นนำแห่งหนึ่ง โดย Deloitte (2018) ยังให้ความเห็น

ยืนยันถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์กับ Fintechs ว่า 

“Fintechs are no longer going to disrupt the banks, they are going to power the banks. 

They are not going to be ‘us versus them.’ They are going to be ‘us and them’.” 

 ความสัมพันธ์และข้อตกลงทางการค้าระหว่างสถาบันการเงินและ Fintechs นั้น เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการ

ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเพราะเหตุผล 3 สำคัญ

ประการได้แก ่1) กฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวดของธนาคารกลางทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถลงทุน

โครงการที่มาความเสี่ยงภายในองค์กรของตนได้มากนัก 2) โครงสร้างพื้นฐานของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมี

ขนาดที่ใหญ่จนทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถทดแทนโครงสร้างทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทันที และ 3) 

พนักงานไอทีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ถูกจ้างเพ่ือดูแลเสถียรภาพของระบบไอที มากกว่าการถูกจ้างเพ่ือให้เกิด

การสร้างนวัตกรรมต่อยอดในอนาคต 

 การสร้างความสัมพันธ์กับ Fintech จะทำให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและความคิดใหม่ๆได้

ทันที ในขณะที่ Fintechs ก็สามารถเรียนรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของธนาคารในด้านการให้บริการทาง
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การเงิน อย่างไรก็ตาม Deloitte (2018) ได้แนะนำว่าความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเสร็จจะต้องมีองค์ประกอบ 4 

ปัจจัยทีส่ถาบันการเงินและ Fintech จะต้องมีความคิดเห็นและจุดประสงค์ท่ีความสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) 

Compliance 2) Processes 3) Coordination และ 4) Mind-set 

  ประเภทของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเงินกับ Fintechs นั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่

การควบรวมและซื้อกิจการ (Merger and acquisition) การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน (Venture capital fund) ไป

จนถึงการจัดโครงการบ่มเพาะต่างๆ การสำรวจโดย UOB (2018) ได้แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์บ่มเพาะ (Incubators) ศูนย์วิจัย (Innovation labs) และ

โครงการสนับสนุน Startup ที่เน้นเร่งการเติบโต (Accelerators) ที่หลากหลายโดยสถาบันการเงินในประเทศ

สิงคโปร์เป็นผู้นำในการจัดตั้งโครงการต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 7.19 

รูปที่ 7.19 จำนวนโครงการศูนย์บ่มเพาะ โครงการเร่งการเติบโตแ และศูนย์วิจยัของสถาบันการเงินในภูมิภาค ASEAN 

 

Source: UOB (2018) 

 นอกจากนี้สถาบันการเงินในกลุ่ม ASEAN ยังมีการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน เพื่อสนับสนุน Startup ตั้งแต่

ระดับเริ่มต้น (Seed) และระดับก่อร่างสร้างตัว (Series A) หลายแห่ง ซึ่งกองทุนร่วมลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าของ

กองทุนที่ค่อนข้างสูงเช่น Nomura Fintech Startup Fund มีมูลค่ากองทุนสูงที่ 9.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ดัง

แสดงในตารางที่ 7.5 การลงทุนในลักษณะ Venture capital fund นี้มีทั้งท่ีคาดหวังจะนำเทคโนโลยีของ Startup 

มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของตน และคาดหวังให้ Startup สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็ง

ในระยะยาวโดยสถาบันการเงินมีส่วนร่วมและได้รับผลกำไรจากการเติบโตนั้นๆด้วย 
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ตารางที่ 7.5 มูลค่ากองทุนร่วมลงทุนของสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศ ASEAN 

PingAn Global Voyager Fund (FinTech & Healthcare) US$ 1 billion 
Nomura Fintech Startup Fund US$ 92 billion 
Siam Commercial Bank Digital Ventures US$ 50 million 
Mandiri Capital US$ 37 million 
KASIKORNBANK Beacon Fund US$ 29 million 

Source: UOB (2018) 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อสถาบันการเงินพิจารณาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางการค้านั้น มีความจำเป็นที่สถาบัน

การเงินจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนว่าทำไปเพ่ืออะไร ได้ประโยชน์อย่างไร และเกี่ยวข้องกับภาพรวมของระบบ

นิเวศน์ในอุตสาหกรรมการธนาคารอย่างไร ดังนั้น PwC (2019) จึงได้นำเสนอกรอบทฤษฎีเพ่ือช่วยให้สถาบัน

การเงินสามารถพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าควรจะมุ่งเป้าและวางกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์

กับ Fintechs ประเภทต่าง ซึ่ง PwC (2019) สรุปกรอบแนวคิดไว้ ดังแสดงในรูป 7.20 

รูปที่ 7.20 Banking ecosystem ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

 

Source: PwC’s Digital Services (2019) 
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 กรอบแนวคิดของ PwC (2019) นี้ จะมีการแบ่งห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมธนาคารในยุค

ดิจิตอลออกเป็น 7 ระดับได้แก่  

1) Network คือเน้นการสร้างฐานลูกค้าเพ่ือให้เกิด Network effect และ Economy of scales 

2) Infra & Core banking system คือการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิตอลภายในองค์กรเพ่ือประมวลผลและ

เก็บข้อมูลทางดิจิตอลต่างๆ 

3) Transformation Function คือกลไกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการในยุคดิจิตอล 

4) API Providers คือผู้ให้บริการเทคโนโลยี API เพ่ือเป็นฐานในการเชื่อมต่อข้อมูลกับ Third-party 

applications ต่างๆ 

5) API Integrators คือผู้ที่ประมวล API ในมิติต่างๆของสถาบันการเงินไปบูรณาการและสร้างความม่ันใจว่า

การเชื่อมต่อกับ Third-party applications มีความปลอดภัยทั้งในมิติของ Data privacy และ 

Cybersecurity 

6) Aggregators คือตัวกลางที่สร้าง Application ในการประมวลผลข้อมูลและเป็นสะพานเชื่อมไปถึง

ผู้บริโภค 

7) (Robo) advisors & services คือ Fintechs ที่นำเสนอนวัตกรรม และแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบใหม่

แก่ผู้บริโภค 

หากพิจารณาท่ีห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในอนาคตจะพบว่าสถาบันการเงินในปัจจุบันยัง

มีการดำเนินธุรกิจที่เน้นในขั้นที่ 1 Network, ขั้นที่ 2 Infra & Core Banking Systems, และขั้นที ่3 

Transformation function จากบริการต่างๆได้แก่การอำนวยสินเชื่อ การบริหารบัญชีของลูกค้า การสร้างระบบ

ชำระเงิน การสร้างระบบตรวจสอบตัวตน (Know-Your-Customer) หรือการบริหารความแตกต่างระหว่างภาระ

หนี้สินระยะสั้นและสินทรัพย์ระยะยาว (Asset-liability management) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักท่ีธนาคารดำเนินการ

มาตั้งแต่ในอดีต  

อย่างไรกต็ามหากสถาบันการเงินต้องการประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล สถาบันการเงิน

จะต้องคิดนอกกรอบและพยายามปรับองค์กรของตัวเองให้เป็น API provider เพ่ือให้ผู้ประกอบการอ่ืนสมารถต่อ

ยอดจากฐานข้อมูลของสถาบันการเงิน ซึ่ง API Integrators จะเข้ามารวบรวมฐานข้อมูลช่องทางต่างๆ จัดทำ

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์ได้ง่าย เพื่อป้อนข้อมูลเหล่านี้ให้กับ Aggregator ที่สร้าง Application ต่างๆไปถึง

ผู้บริโภค โดย Aggregator เหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์ต่อกับ (Robo) advisors & services ซึ่งเป็น Fintech ที่มี
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ความรู้ด้านดิจิตอล ธุรกรรมอุตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามความ

ต้องการของผู้บริโภคสูงที่สุด 

นอกจากนี้สถาบันการเงินอาจสร้างความสัมพันธ์และข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้าง Network 

มากขึ้น ที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบชำระเงินของประเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

Cross-border transaction โดยการเชื่อมต่อเหล่านี้อาจมีการนำเทคโนโลยี Blockchain หรือ QR มาตราฐาน 

หรือระบบการยืนยันตัวตนที่เป็นมาตรฐาน มาปรับใช้ 

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในด้านต่างๆจะทำให้ระบบนิเวศน์ของธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง

ที่สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

ประสบการณ์ของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล 4.0 และสุดท้ายจะนำอุตสาหกรรมธนาคารไปสู่ยุค Open Banking ที่

สถาบันการเงินต่างๆเปิดกว้างให้เกิดการพัฒนา Application มาแข่งขันกันเพ่ือใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ธนาคารมี

ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการเชื่อมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 7.21 

รูปที่ 7.21 ลักษณะของ Open Banking ที่อาจเกิดขึ้นในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล 

 

Source: Deliotte Digital (2016) 

 

บทสรุป 

 ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้นำไปสู่แนวความคิดใหม่หลากหลายมิติของการดำเนินธุรกิจ สถาบันการเงินและ

ภาคธุรกิจจะต้องมีความเข้าใจทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่มีการประยุกต์นำเทคโนโลยี
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ดิจิตอลมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างสิ้นเชิงในอนาคต ในบทความนี้ได้วิเคราะห์

แนวโน้มสำคัญที่จะเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้แก่ 1) การค้าขายผ่าน Cross-border e-commerce 2) 

การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างกลยุทธ์แบบ Omnichannel retailing 3) การตระหนักรับรู้ถึง

โอกาสและความเสี่ยงจากรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า Everything as a service และ 4) โอกาสใหม่ๆที่เกิดจากความ

ร่วมมือของสถาบันการเงินและ Fintechs ในการพัฒนาระบบชำระเงินเพื่อให้การชำระเงินเกิดข้ึนได้ทันท ี

ปลอดภัย และราบรื่น 

 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนี้ ความพยายามในการเติบโตผ่านการทำธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว และผ่านการ

กินรวบหรือผูกขาดนั้น อาจไม่ใช่แนวทางท่ีจะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในยุคท่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่สถาบันการเงินและภาคส่วนต่างๆจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นคือการสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางการค้าท่ีสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพกับภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง การเกิดระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจใหม่ (New ecosystem) จะ

เป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในที่สุด 
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บทท่ี 8 Digital literacy และความพร้อมของประชากรในการใช้ชีวิตในโลก Digital 

 

  

บทนำ 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) นั้นได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

หลากหลายมิติของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารดังที่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดในแต่ละประเภทของบริการทาง

การเงินในบทก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถึงแม้จะมีจุดประสงค์ที่ตั้งใจจะเพ่ิมประสิทธิภาพของบริการทาง

การเงิน หรือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้บริโภค แต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกกลุ่มจะสามารถได้รับประโยชน์

จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียบกัน 

ในบทนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่จะวิเคราะห์ถึงความสำคัญของการวัดระดับ “ทักษะความรู้ทางดิจิตอล” หรือที่

เรียกว่า Digital literacy ของประชากร เพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการชี้วัดว่าประชากรในประเทศไทยจะมี

ความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับโลกดิจิตอลมากน้อยเพียงใด Digital literacy จะเป็นประเด็นสำคัญที่สามารถ

นำมาวิเคราะห์ต่อยอดว่าผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิตอล หรือที่เรียกว่า Digital transformation 

นั้น จะทำให้ประชากรกลุ่มใดของสังคมประสบปัญหาความยากลำบากในการเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

โดยบทนี้จะเริ่มจากการอธิบายความสำคัญของการศึกษา Digital literacy ของประชากรไทย แล้วจึงทำ

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับนิยามของคำว่า Digital literacy และผลการวิจัยในอดีตท่ีวัดสถานการณ์การ

แบ่งแยกด้านดิจิตอล หรือที่เรียกว่า Digital divide ซึ่งการวิเคราะห์ต่างๆในบทนี้จะนำมาสู่การออกแบบการวิจัย 

การสร้างแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ผล Digital literacy ของประชากรไทย ต่อไป 

 

ที่มาและความสำคัญของการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในบทก่อนหน้านั้น 

จะพบว่าแทบจะทุกผลิตภัณฑ์และบริการมีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เช่นการโอนเงิน

ชำระเงินระหว่างกันด้วย mobile banking การขอสินเชื่อผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ประเภท P2P lending 

platform หรือการเกิดข้ึนของ cryptocurrency ด้วยเทคโนโลยี blockchain เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
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ไม่ได้รับประกันว่าสังคมและประชาชนทุกระดับจะได้รับประโยชน์ที่เท่าเทียมกันจากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของสถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ (Fintechs) 

ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีอัตราเร่งที่สูงมากในยุคปัจจุบัน แต่ไม่ได้หมายความว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นเหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 นี้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ไดเ้กิดขึ้นมาตลอดช่วงระยะเวลา 200 กว่าปีที่ผ่านมา เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอดีตไม่ได้ทำให้

เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างฉับพลัน และไม่ได้เกิดการพลิกผัน (Disruptrion) ต่อรูปแบบการ

ดำเนินธุรกิจเหมือนอย่างในปัจจุบัน ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอดีตสามารถแบ่งได้ตามเจเน

เรชั่นของประชากรที่เกิดในแต่ละช่วงปีได้ดังนี้ 

- เจเนเรชั่น Baby boomers (ผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946–1964) เป็นช่วงที่เกิดการสื่อสารไร้สายด้วย

คลื่นวิทยุ (wireless radio) 

- เจเนเรชั่น X (ผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965–1980) เป็นช่วงที่เกิดโทรทัศน์ (television age) 

- เจเนเรชั่น Y หรือ Millennials (ผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981–1996) เป็นช่วงที่เกิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (personal computers) 

- เจเนเรชั่น Z (ผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1997–2012) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรอบ

ด้านจนไม่สามารถกำหนดได้ว่ายึดโยงกับอุปกรณ์ใด (No pre-interest reference point) 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดช่องโหว่ (Gap) 

ของการเข้าถึงและทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ ประชากรที่มีอายุ ปีเกิด (เจเนเรชั่น) เพศ ระดับ

รายได้ หรือ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันในสังคม อาจมีความพร้อมในการเข้าใช้บริการทางการเงินในยุคดิจิตอล 

ที่แตกต่างกันได้ 

ช่องโหว่ของการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มีการเร่งตัวขึ้นอย่างมากในศตวรรษท่ี 21 จากสาเหตุที่การเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่โลกดิจิตอลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า “ความแตกต่างด้านดิจิตอล (Digital 

divide)” ซึ่งความแตกต่างนี้ในปัจจุบันอาจมีความกว้างมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็

เป็นได้  

การเกิดขึ้นของ “Digital divide” ไม่เพียงแต่จะกระทบกับความสามารถในการเข้าถึงบริการและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อค่านิยมทางสังคม มุมมองต่อวัฒนธรรม และทัศนคติด้านการเมืองการ
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ปกครองด้วย ยกตัวอย่างเช่น เด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาเขียนในลักษณะคำสั้นๆ ประโยคสั้นๆ เพื่อความ

รวดเร็วในการส่งข้อความ มากกว่าการพิมพ์ข้อความที่มีความสมบูรณ์ เป็นต้น  

“Digital divide” จึงถือเป็นความท้าทายหลักที่ผู้วางนโยบายในด้านต่างๆจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นในยุคดิจิตอล โดย “Digital divide” มักจะมีนิยามท่ีครอบคลุมถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร

ที่สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิตอล กับกลุ่มประชาการที่ไม่สามารถเข้าถึงและ

ใช้งานได้เลย ซึ่งแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีประชากรจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจนทำให้

เกิดความกังวลของ “Digital divide” เช่นเดียวกัน (Jones & Fox, 2009; Zhang, Callegaro, & Thomas, 

2008) 

การบ่งชี้ว่าประชากรในสังคมจะมี “Digital divide” ในระดับใดจะต้องมีการนิยามตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับ

การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในยุคดิจิตอล โดยเทคโนโลยีดิจิตอลที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้ คือส่วนหนึ่งของ Electronic 

technologies ซึ่งประกอบด้วย hardware ได้แก่ desktop, mobile devices, recording devices และ 

printer เป็นต้น และ software สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆได้แก่ Office application, Messaging 

applications, Multi-tasking applications และ Software เฉพาะทางในการทำงาน เป็นต้น 

สำหรับมิติที่ใช้ในการวัดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลที่สามารถประเมินเป็น “ทักษะ

ความรู้ทางดิจิตอล (Digital literacy)” นั้น งานวิจัยฉบับนี้ได้เสนอการชี้วัดผ่าน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการเข้าถึง มิติ

ด้านความรู้ความเข้าใจ มิติด้านทักษะการใช้งาน และมิติด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดข้ึน  

โดยในหัวข้อถดัไปจะเป็นการวิเคราะห์กำหนดนิยามของคำว่า “ทักษะความรู้ทางดิจิตอล (Digital 

literacy)” และตามด้วยการวิเคราะห์งานวิจัยในอดีตที่พยายามวัด Digital literacy และพยายามหาปัจจัยที่บ่งชี้

ถึงระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกันของประชากร รวมไปถึงวิเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ

ของประชากรในแต่ละเจเนเรชั่นทีส่่งผลต่ออัตราการใช้เทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการทบทวน

วรรณกรรมในบทนี้จะใช้เป็นฐานสำหรับการออกแบบระเบียบวิธีวิจัย แนวทางในการวัด Digital literacy และ

แบบสอบถามสำหรับการวิจัย ซ่ึงชี้แจงในบทท่ี 9 ต่อไป 
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นิยามของ Digital literacy 

เมื่อพูดถึงความสามารถในการเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลนั้น มีหลายคำท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย

และทดแทนซึ่งกันและกันเช่น ICT Fluency, Digital literacies, Digital competence หรือ Digital 

citizenship เป็นต้น  

จุดเริ่มต้นของ Digital literacy นั้นเริ่มจากนิยามของ Computer literacy ที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1970 

เพ่ือหมายถึงความสามารถในการเขียนภาษา สร้างโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาด้าน

การเชื่อมต่อข้อมูลมากข้ึน จึงเกิดนิยามของ Information literacy ในช่วงต้น ค.ศ. 1980 และ Network 

literacy ในช่วงปึ ค.ศ. 1990 ก่อนที่ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ถูกนำไปผนวกกับความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ (Critical thinking skills) จนกลายเป็นการนิยามคำว่า Digital literacy ในช่วงปี ค.ศ. 1999 

ความยากของการศึกษา Digital literacy นั้นเกิดจากการที่แนวคิดนี้เพ่ิงเกิดข้ึนไม่นาน และมีความเกี่ยว

โยงกับหลายแขนงวิชา และหลายมิติกล่าวคือ Digital literacy ในนิยามกว้างจะครอบคลุมถึง การเข้าใจ

กระบวนการคิดของคอมพิวเตอร์ (Computational thinking) การเข้าใจการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

การเข้าใจสื่อต่างๆในรูปดิจิตอล (Digital media literacy) และการเข้าใจการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิตอล (ICT skills) 

เป็นต้น 

งานวิจัยโดย Boechler, Dragon, & Wasniewski (2014) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดด้าน Digital 

literacy ในแต่ละช่วงเวลา ในขณะที่ Stordy (2015) และ Chinien & Boutin (2011) ได้พยายามจัดหมวดหมู่

ความสัมพันธ์ (taxonomy) ของแต่ละมิติของ Digital literacy ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะมีดัชนีชี้วัดตัวเดียว

สำหรับ Digital literacy ถึงแม้ OECD จะมีการสำรวจที่เรียกว่า Survey of Adult Skills (PIAAC) แบบสอบถาม

นี้ก็ไม่ใช่แบบสอบถามที่สมบูรณ์สำหรับการวัด Digital literacy 

โดย Stordy (2015) ได้นิยาม Digital literacy ว่าคือ 

“The abilities a person or social group draws upon when interacting with digital 

technologies to derive or produce meaning, and the social, learning and work-related 

practices that these abilities are applied to” 

ในขณะที่ British Futurelab’s handbook on digital literacy across the curriculum (Hague & 

Payton, 2010) ได้กล่าวว่า Digital literacy คือ 



   

157 

 

“To be digitally literate is to have access to a broad range of practices and 

cultural resources that you are able to apply to digital tools. It is the ability to make and 

share meaning in different modes and formats: to create, collaborate and communicate 

effectively and to understand how and when digital technologies can best be used to 

support these processes.” 

นิยามที่มีความครอบคลุมอย่างกว้างเช่นของ European Information Society โดย Martin (2005) ได้

มีการนิยามที่ครอบคลุมถึงการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 

“Digital literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to 

appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, 

evaluate, analyse, and synthesize digital resources, construct new knowledge, create 

media expressions and communicate with others, in the context of specific life situation, 

in order to enable constructive social action and to reflect upon this process.” 

 

จากนิยามข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า Digital literacy ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดิจิตอล 

เพียงเท่านั้น แต่รวมไปถึงความสามารถในการค้นหา ประเมิน สังเคราะห์ข้อมูล digital ต่างๆ จึงทำให้ Eshet-

Alkalai (2004) เสนอว่า Digital literacy นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 ด้านได้แก่ 1) Photo-visual 

literacy คือการคิดวิเคราะห์จากภาพ 2) Reproduction literacy คือการปรับแต่งสร้างสรรค์ผลงานใหม่จากงาน

เดิม 3) Branching literacy คือความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงแบบองค์รวม 4) Information literacy 

คือการคิดวิเคราะห์ บ่งชี้ข้อมูล และค้นหาข้อมูล 5) Socio-emotional literacy คือความฉลาดทางอารมณ์ 

ตัดสินใจในโลกดิจิตอล 

งานวิจัยล่าสุดที่กล่าวถึง Digital literacy คืองานวิจัยของ Ng (2012) ที่ได้เสนอ framework ที่สรุปเรื่อง 

Digital literacy ไว้ตามรูปที่ 8.1 ซึ่งเป็นการประมวลแนวคิดของ Eshet-Alkalai (2004) และ New London 

Group (1996) ที่พูดถึง multi-literacies concept ซึ่งประกอบด้วย 1) Technical 2) Cognitive และ 3) 

Social-emotional  
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รูปที่ 8.1 การประมวลแนวคิดของ Eshet-Alkalai (2004) และ New London Group (1996) 

 

 

ในส่วนของมิต ิTechnical นั้นครอบคลุมถึงความสามารถในการใช้งานทางเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

การเชื่อมต่อ การปกป้องรักษาไฟล์งาน การจัดการไฟล์ การเข้าใจขนาดของไฟล์ พ้ืนที่เก็บ การติดตั้ง application 

การแนบเอกสารทางอีเมล์  เป็นต้น 

สำหรับมิต ิCognitive คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล ประเมินข้อมูล การเลือก 

software ที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน การมีจริยธรรม คุณธรรมและตระหนักถึงผลกระทบเชิงกฎหมาย 

(copyrights and plagiarism)  

ดังนั้นหากมีความรู้ทั้งมิต ิTechnical และ Cognitive จะสามารถสะท้อนถึงแนวคิดของ Eshet-Alkalai 

(2004) ที่ว่าประชากรจะมีความสามารถในการเชื่อโยงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทางดิจิตอล และจะทำให้สามารถ

ทำงาน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เป็นลักษณะ hypermedia environment และสามารถสร้าง

องค์ความรู้อื่นๆต่อไปได้ 

ส่วนในด้านของ social-emotional นั้นคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีในการ

สื่อสาร เข้าสังคม และเรียนรู้ในโลกดิจิตอลว่าควรเป็นอย่างไร มีการใช้คำพูด และภาษาที่เหมาะสมหรือไม่ รวมถึง

การตระหนักด้านการเป็นส่วนตัว (privacy) และความปลอดภัย (safety) ว่าข้อมูลประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ 
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ข้อมูลประเภทใดไม่ควรเปิดเผยและต้องเก็บเป็นความลับ และลำดับสุดท้ายคือการรู้ว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรหาก

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน 

เมื่อมีการเชื่อมโยงมิติท้ัง 3 ด้านเข้าด้วยกันจะทำให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆในโลกดิจิตอล และทำให้เกิดความรู้เชิงสังเคราะห์หรือท่ีเรียกว่า Critical literacy ซึ่งเป็นส่วนเสริม

ของ Digital literacy  โดย Tasmanian Department of Education (2009) ได้นิยาม Critical literacy ว่า 

“ways of looking at written, visual, spoken, multimedia and performance texts to 

question and challenge the attitudes, values, and beliefs that lie beneath the surface” 

ดังนั้น Digital literacy framework ที่เสนอโดย Ng (2012) เปรียบเสมือนเป็นการสรุปทักษะที่สำคัญทั้ง 

3 ด้านของการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Gui & Argentin (2011) ได้สรุปเพิ่มเติม

ว่า Digital literacy ไม่ควรเป็นเพียงการทดสอบทักษะในแต่ละด้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการประเมิน

ความสามารถอย่างต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ดังนั้นนิยามท่ีเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันของ Digital literacy จึงไม่ได้หมายถึง ‘ICT literacy’, 

‘Computer literacy’, ‘ICT skills’, ‘Technological literacy’, ‘Media literacy’, ‘Information literacy’, 

‘e-literacy’, ‘Multiliteracies’ และ ‘New literacies’ ที่มักใช้แทนที่ซึ่งกันละกันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนใน

อดีต (Pinto, Cordon, & Diaz, 2010) โดย Spengler (2015) สรุปว่า Digital literacy มีความหมายครอบคลุม

ทั้ง Computer literacy, Media literacy และ Information literacy 

นอกจากนี้นิยามของคำว่า Digital literacy ยังต้องครอบคลุมถึงการปรับตัวอย่างชาญฉลาดในสิ่งแวดล้อม

ที่มีพลวัต (Dynamic) สูง นิยามนี้อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่เทคโนโลยีดิจิตอลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าง

ต่อเนื่อง (JISC, 2014) 

งานวิจัยของ Media Smart (2015) ชี้วัด Digital literacy ผ่านความสามารถทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ 1) 

ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล 2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) ความสามารถในการเข้าใจ

การทำงานของเทคโนโลยี และ 4) ความสามารถในการสร้างอุปกรณ์ด้านดิจิตอล นอกจากนี้ Hinrichsen & 

Coombs (2013) ได้ย้ำว่า Digital literacy จะต้องครอบคลุมถึงความสามารถในการเข้าใจข้อมูลที่ได้รับทาง

ดิจิตอล หาความหมาย วิเคราะห์ และความสามารถในการบริหารข้อมูลส่วนตัวทางดิจิตอลของตนเอง 
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Nasah et. al. (2010) มีการเสนอวัดความสามารถด้านดิจิตอลนี้ด้วยดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า Digital 

Propensity Index (DPI) ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีวัดความถ่ีในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในชีวิตประจำวัน แบ่งเป็น 7 

ด้านย่อยได้แก่ 

1. ICT use preferences ความพึงพอใจในการใช้ ICT วัดทั้งหมด 6 ตัวแปรคือ  

a. Download music from the Internet 

b. Communicate using chat utilities 

c. Programming language expertise 

d. Download movies form the Internet 

e. Download images from the Internet 

f. Read/contribute to web blogs 

2. Internet use preferences ความพึงพอใจในการใช้อินเตอร์เน็ต 

a. Use search engines 

b. Use internet resources for work/school 

c. Use internet resources for general interest 

d. Use search engines for entertainment 

e. Review online evaluations before purchasing online 

f. Use a computer at work 

3. Gaming การเล่นเกม 

a. Play video games 

b. Play 2+ player video games 

c. Use handheld gaming console 

d. Customize video game characters 

e. Play group games 

4. Online media activities กจิกรรมที่เก่ียวข้องกับสื่อออนไลน์ 

a. Download MP3 files form the Internet 

b. Update personal web space/site 

c. Share pictures online 
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5. Digital communications การสื่อสารทางดิจิตอล 

a. Manage online conversations 

b. Communicate using instant messaging (2-way) 

c. Socialize online 

6. ICT facilitated learning activities การเรียนรู้ด้วย ICT 

a. Conduct group work using the internet 

b. Use the internet to communicate with instructors/classmates 

c. Share ideas and knowledge online 

d. Use advanced search engine features 

7. ICT facilitated social/economic activities การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ 

a. Arrange to meet new people online 

b. Meet people online 

c. Use PDA 

d. Make online purchases 

อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของ DPI คือไม่ได้มีการเพ่ิมคำถามที่สะท้อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนแบบสอบถามให้สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้การคาดการณ์ Digital 

propensity เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการนิยาม Digital literacy แล้วนั้น ยังมีนักวิจัยบางกลุ่ม เหมารวมเรียกองค์ความรู้ใหม่ทั้งหมดที่

จำเป็นในยุคดิจิตอลว่า New Literacy ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบด้วย ตัวอักษร สัญลักษณ์ สี เสียง ภาพ 

graphics ต่างๆ ที่นอกเหนือจาก ภาษาในปัจจุบัน โดย Lankshear & Knobel (2003) ได้อธิบายว่า New 

literacy ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับ digitally saturated social practices ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไป

ไกลกว่าความสามารถในการเขียนเท่านั้นเพราะรวมไปถึงการสร้าง hyperlinks เชื่อมโยงแต่ละ documents การ

ตกแต่งภาพ วีดีโอ เสียง การใช้ email การส่งข้อความผ่าน instant messaging app การเลื่อน mouse ไปยัง

ตำแหน่งที่ต้องการ การเข้าใจนามสกุลของไฟล์ การรู้ว่าไฟล์แต่ละประเภทต้องอ่านด้วยโปรแกรมอย่างไร และการ

เข้าใจโลกผ่านสื่อออนไลน์ 

อย่างไรก็ตามความหมายของ New literacy เหล่านี้ ค่อนข้างให้ความใส่ใจถึง Social practices ที่เกิด

จากเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ ซึ่งเป็นการสนใจเพียงด้านของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพียงด้านเดียว ในขณะที่ 
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Digital literacy ควรหมายถึงองค์ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของทักษะในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง

ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิด New literacy ใหม่จากการปรับตัว เหล่านั้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิยามของ Digital literacy นั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงบ่งชี้วัด 

Digital literacy ออกเป็น 4 มิติย่อย ได้แก่ 

1) การเข้าถึง Digital technologies 

2) ทักษะการใช้งาน Digital technologies 

3) ความรู้ความเข้าใจ Digital technologies 

4) การตระหนักรับรู้ถึง Digital information 

 จากมิติการชี้วัดที่งานวิจัยนี้เสนอข้างต้น จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับทักษะพ้ืนฐานหลักสำหรับการเป็น 

digitally literate person ซึง่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- สามารถใช้และดำเนินการ computer-based operations ได้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน 

- สามารถค้นหา บ่งชี้ และประเมินข้อมูลที่ได้รับในโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สามารถพัฒนาความสามารถในการเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหา หรือ

สร้างสรรค์ผลงาน 

- สามารถประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมออนไลน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดใน

สิ่งแวดล้อมดิจิตอล 

รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในการวัด Digital literacy ในแต่ละมิติจะชี้แจงรายละเอียดในบทที่ 9 

 

ปัญหาด้าน Digital literacy นำไปสู่ Digital divide 

จากการที่ประชากรแต่ละกลุ่มอายุ หรืออาชีพ อาจมีระดับของ Digital literacy ที่แตกต่างกันนั้น ทำให้

เกิดข้อกังวลว่าเมื่อโลกธุรกิจและระบบเศรษฐกิจทั้งหมดปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลจะทำให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆหรือไม่ ซึ่งสภาวะเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า “Digital divide” 

โดย Digital divide มักจะมีความหมายรวมถึงความแตกต่างของกลุ่มประชากรที่สามารถเข้าถึงและใช้

งานอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีกลุ่มประชาการบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีประชากรจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้ตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ค้นพบโดย Jones & Fox (2009) และ Zhang, Callegaro, and Thomas (2008) 

ปัญหาและความท้าทายที่เกิดจาก Digital divide นี้ ทำให้ผู้วางนโยบายต่างๆ ให้ความสำคัญกับ การ

เข้าถึงอินเตอร์เนตอย่างทั่วถึง หรือท่ีเรียกว่า Internet inclusion เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันไม่ให้

ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและข้อมูลที่สำคัญได้ 

สมมุติฐานหนึ่งที่เสนอโดยนักวิจัยในอดีตถึงการเกิดภาวะ Digital divide คือการที่ประชาชนเจเนเรชั่น

ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคที่ทุกอย่างอยู่ในรูปแบบของ Digital format มีความคุ้นชินและสามารถใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิตอลอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากประชาชนเจเนเรชั่นก่อนหน้าที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาในยุคดิจิตอล แต่ต้องมา

เรียนรู้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สมมุติฐานนี้นำมาสู่การเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวโยงกับการตั้งชื่อเจเนเรชั่น

ใหม่ข้ึนมาว่า “Digital natives” (Prensky, 2001) หรือ “Net generation” (Tapscott, 1998)  

การที่ “Net generation” หรือ “Digital natives” เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่แรกเกิดจะทำให้

ประชากรเจเนเรชั่นนี้มีทักษะ ความสามารถด้านดิจิตอลอย่างเป็นธรรมชาติ (natives) อุปมาอุปมัยเหมือนมี

ความสามารถในการเรียนรู้การใช้ภาษาแม่มาตั้งแต่เกิด (native speakers)  

กลุ่มประชากรที่เกิดในยุด Digital age of computers นี้คุ้นเคยกับ Google และ Microsoft จนไม่

สามารถจินตนาการได้ว่าโลกในยุคก่อนนั้นเป็นอย่างไร ซ่ึง Prensky (2001) กล่าวว่าประชาชนกลุ่มเจเนเรชั่นที่

เรียกว่า Digital natives นี้จะมีวัฒนธรรมของการเชื่อมโยง สร้าง และแบ่งปันข้อมูลทาง online เช่น Blogging, 

การเล่นเกมออนไลน์ การดาวน์โหลดเพลง การซื้อหรือขายสินค้าออนไลน์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

การนิยาม “Net generation” หรือ “Digital native” นี้เป็นนิยามที่แตกต่างจากการเสนอเจเนเรชั่น 

Millennials โดย Oblinger & Oblinger (2005) หรือเจเนเรชั่น Y โดย Weiler (2005) หรือแม้แต่เจเนเรชั่น I 

โดย (Rosen, 2010)  เพราะ digital native ให้ความสำคัญกับความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นสำคัญ ซ่ึง

แตกต่างจากนิยามเจเนเรชั่นในมุมอ่ืนที่อาจพิจารณาถึงมิติอ่ืนร่วมด้วย เช่นช่วงปีเกิด หรือทัศนคติทางสังคมเป็นต้น 

วิวัฒนาการด้านการนิยามเจเนเรชั่นให้เกี่ยวโยงกับความสามารถด้านดิจิตอลนั้น เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การเสนอ

ของ Tapscott เรื่อง “The new generation” ในเดือนมกราคม 1977 และมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

“Generation Next” ในเดือนธันวาคม 1997 (Tapscott, 2009) ต่อมา Prensky ได้นำเสนอเรื่อง “Digital 

natives” ว่าคือกลุ่มประชากรที่เกิดภายหลัง ค.ศ. 1980 (Palfrey & Gasser, 2008) ในขณะที่ข้อเสนอของ 

Oblinger ที่นิยามเจเนเรชั่นที่เรียกว่า “Millennials” นั้นกำหนดให้เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดภายหลังปี ค.ศ. 1982 
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จนถึงปีค.ศ. 1991 (Oblinger และ Oblinger, 2005) นอกจากนี้ Helsper และ Eynon (2010) ยังกล่าวว่า

พัฒนาการด้าน Web 2.0 ทำให้ digital natives ยังสามารถแบ่งได้เป็นอีกสองกลุ่มย่อย ได้แก่ Second-

generation digital natives ที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1990 และ First-generation digital natives ที่เกิดช่วง 1983-

1990  

แนวคิดของ Digital natives ทำให้เกิดการนิยามเจเนเรชั่นก่อนหน้าที่ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี

ดิจิตอลมาตั้งแต่เกิดว่าเป็น “Digital migrator” ซึ่งหมายถึงประชากรที่ไม่ได้มีความสามารถอย่างธรรมชาติด้าน 

digital แต่จะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะด้านดิจิตอลภายหลัง จึงทำให้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆไม่เกิดข้ึน

อย่างเป็นธรรมชาติ 

จากข้อเสนอของ Prensky (2001) นี้ ทำให้ในแวดวงการศึกษาต่างมีความกังวลว่าอาจารย์ผู้เป็นคนให้

ความรู้นั้นเติบโตมาในยุคท่ียังไม่มีอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นจะเปรียบเสมีอนการมีผู้สอน เป็น 

“Non-digital natives” ที่ใช้ภาษา “Pre-digital language” มาสอนเด็กเจเนเรชั่น Z ที่เป็น “Digital natives” 

และใช้ภาษา “Digital language” เป็นภาษาแม่ (Cornu, 2011) 

พฤติกรรมอีกด้านหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของ Digital natives คือความสามารถในการจัดการกับ

ข้อมูลทางสายตา (Visual information) และการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีแบบไม่รู้สึกยากลำบาก (Ease of 

performance) ผ่านทักษะในการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกัน หรือที่เรียกว่า “multitasking” Prensky (2001) 

จึงกล่าวว่า “Digital natives” เป็นกลุ่มเจเนเรชั่นที่ชอบภาพ (Graphics) มากกว่าตัวอักษร และสามารถทำงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันซับซ้อน ชื่นชอบการชื่นชมบ่อยๆ มากกว่าการได้

รางวัลที่มีมูลค่ามากแต่นานๆ ครั้ง Prensky (2001) จึงเสนอว่าการเรียนรู้ที่เหมาะสมของ Digital natives คือการ

เรียนรู้ผ่าน Computer games 

จากนิยามด้านการแบ่งเจเนเรชั่นนี้จึงทำให้งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาด้าน Digital divide จะมุ่งเป้าทดสอบ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับอายุ อย่างไรก็ตาม Dimaggio, Hargittai, Celeste, และ Shafer (2004) และ Hargittai  

(2008) ได้พบว่า ปัจจัยด้านอายุหรือเจเนเรชั่นไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญเพียงมิติเดียว โดยปัจจัยอื่นๆ ที่สะท้อน 

Socioeocnomics characteristics ของประชากร เช่น เพศ เชื้อชาติ การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพการงาน และ

ทำเลที่อาศัยอยู่ บางครั้งมีผลที่มีนัยสำคัญมากกว่าต่อความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล (Bimber, 

2000; Hoffman & Novak, 1998; Loges & Jung, 2001) 
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางชิ้นได้พบว่าปัจจัยพื้นฐานของตัวแปรบางตัว ไม่ได้เป็นตัวสะท้อน Digital divide 

เช่น Ono & Zavodny (2003) พบว่าการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้มคีวามแตกต่างกันระหว่างเพศ งานวิจัยโดย 

Nasah, DaCosta, Kinsell, & Seok (2010) ก็พบเช่นกันว่าความแตกต่างด้านการใช้ ICT ที่วัดโดย DPI ระหว่าง

เพศนั้น มีระดับที่ลดน้อยลง 

แตห่ากพิจารณา Digital divide ไปจนถึงระดับความแตกต่างของวุฒิการศึกษา งานวิจัยโดย Howard, 

Rainie, & Jones (2001) ได้พบว่า คนที่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่คุ้นชินกับการหา

ข้อมูลทางอินเตอร์เนต การทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และการอ่านข่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าผู้ที่

มีการศึกษาในระดับอ่ืน โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถนิยามว่าเป็น “Capital-enhancing activities” 

นอกจากนี้ Hargittai & Hinnant (2008) ก็ได้พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับกิจกรรมที่ใช้

อินเตอร์เนตที่เก่ียวกับการเล่นเกม สนุกสนาน หรือการพนัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถนิยามว่าเป็น 

“Recreational activities” งานวิจัยโดย Dimaggio, Hargittai, Celeste, และ Shafer, 2004 ก็พบผลลัพธ์ใน

ลักษณะเดียวกับ Howard, Rainie, และ Jones (2001)  

Kennedy, Judd, Churchward, Gray, และ Krause (2008), Kvavik, Caruso, & Morgan (2004) 

และ Livingstone & Bober (2004) ก็พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมีความแตกต่างกันตามลักษณะของเชื้อ

ชาติ งานวิจัยของ Hargittai (2010) พบว่านักเรียนที่มีระดับ socioeconomic status ต่ำ, เพศหญิง, เชื้อชาติ 

Hispanic และ African American มีความรู้ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตน้อยว่า ซึ่งผู้วิจัยพบต่อว่า ความแตกต่างนี้เกิด

จาก “ประสบการณ์ (web user experience)” และ “ความเป็นอิสระในการใช้อินเตอร์เนต (autonomy of 

use)” ผลการวิจัยนี้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ประชากรเจเนเรชั่นรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่าเป็น Digital natives 

อาจจะไม่ได้มีทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเท่าเทียมกันและไม่เหลื่อมล้ำกัน 

ผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันนี้ ก็ถูกพบโดย Perez-Escoda, Castro-Zubizarreta, & Fandos-Igado 

(2016) ที่ศึกษาเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นเจเนเรชั่น Z โดยผู้วิจัยได้กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้

งานที่ปล่อยอย่างอิสระไม่ได้รับประกันได้ว่านักเรียนจะมีทักษะความสามารถด้าน Digital literacy ที่น่าพอใจ แต่

ระดับ Digital literacy ที่สูงนัน้ต้องผ่านการสอนที่เหมาะสมด้วย ซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Bonfadelli (2002) ที่ศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Livingstone & Helsper (2007) ในประเทศ UK และ 

Zillien & Hargittai (2009) ในประเทศเยอรมนี  
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นอกจากนีง้านวิจัยโดย Bullen, Morgan, Belfer, & Qayyum (2008) ก็พบว่าเด็กนักเรียนในประเทศ

แคนาดานั้นถึงแม้จะมีความเข้าใจด้านการใช้งาน ICT อย่างดีแต่นักเรียนเหล่านั้นขาดความรู้เชิงลึกเก่ียวกับตัว

เทคโนโลยีอย่างมาก นอกจากนี้ Kvavik (2005) ก็พบว่านักศึกษาในระดับปริญญา ถึงแม้จะมีความรู้พ้ืนฐานด้าน

การใช้โปรแกรม offices แต่จะรู้เพียงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้น ไม่มีความรู้เชิงลึกถึงการนำมาแก้ไข

ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

Lorenzo & Dziuban (2006) ที่ศึกษาความสามารถของนักเรียนในการค้นหาข้อมูล และคิดวิเคราะห์

จากโลกอินเตอร์เนต จึงกล่าวว่า “students aren’t as net savvy as we might have assumed”. และนำมา

สู่บทสรุปที่ค้านนิยามของ Digital natives ที่เหมารวมประชาชนเจเนเรชั่นใหม่ทุกคนว่ามี Digital literacy ใน

ระดับสูง ดังนั้นทฤษฎี Digital natives จึงอาจนำมาสู่ความเข้าใจถึงปัญหา Digital divide ที่ผิด และอาจทำให้ผู้

วางนโยบาย ให้ความสำคัญกับบางเรื่องจนลืมนึกถึงปัจจัยในด้านอ่ืนๆ 

ยกตัวอย่างเช่น การพยายามแก้ปัญหา Digital divide ด้วยการเพ่ิมความท่ัวถึงของอินเตอร์เน็ต ไม่ได้เป็น

การแก้ปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรในโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชากรที่มี

พ้ืนฐานการศึกษาสูง จะใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลได้มีประสิทธิภาพมากกว่าประชากรที่มีการศึกษาต่ำ 

(Hargittai, The digital reproduction of inequality, 2008) 

นอกจากนีป้ัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตอลผ่านระบบการศึกษาปกติ คือ

ปัจจัยด้านครอบครัว งานวิจัยโดย Roberts, Foehr, & Rideout (2005) ที่สำรวจการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล

ของเด็กวัย 8-18 ปี พบว่ามีการเข้าถึงสื่อออนไลน์เฉลี่ย 8.5 ชั่วโมงต่อวัน โดยตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงตามระดับ

การศึกษาของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของครอบครัว และเชื้อชาติพ้ืนฐาน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ Downes 

(2002) ที่พบว่าพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กนักเรียนได้รับอิทธิพลจากพลวัตทางครอบครัว 

งานวิจัยโดย Helsper & Eyno (2010) ซึ่งศึกษากลุ่มประชากรในประเทศอังกฤษพบว่าเจเนเรชั่นของ

ประชากรเป็นเพียงตัวแปรหนึ่งเท่านั้นที่สะท้อนความสามารถในการใช้อินเทอร์เนต ตัวแปรอื่นๆ ที่ผู้วิจัยได้เสนอ

คือ Breadth of use, Experience, Gender และ Education ซ่ึงเป็นตัวแปรสำคัญท่ีมากกว่าเรื่องของเจเนเรชั่น

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะกล่าวว่า Digital native สามารถยึดโยงกับเจเนเรชั่นเท่านั้น 

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังว่าการมี Socio-familiar context กับ ICT นั้นหากไม่ได้รับการพัฒนา

หรือดูแลด้านการศึกษาท่ีดีพอทั้งระดับนักเรียนและผู้ปกครอง จะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้าน Digital 

competency ในสังคมได้ 
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โดย Perez-Escoda, Castro-Zubizarreta, & Fandos-Igado (2016) ได้เสนอว่าถึงแม้เจเนเรชั่น Z จะมี

ความคุ้นเคยกับโลกดิจิตอล แต่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการสอนอย่างเหมาะสม โดยผู้วิจัยได้เสนอกระบวนการ

สอนดังนี้ 

- ฝึกวิธีการหาข้อมูล และประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างมีการคิดวิเคราะห์และถูกหลักศีลธรรม 

- มีการทำงานในลักษะการร่วมมือกันเป็นทีมด้วยการใช้เทคโนโลยี 

- ผู้สอนไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลและความรู้แต่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและให้พลังแก่ผู้เรียน 

- ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เทคโนโลยีเชิงรุก 

- นำเสนอ Gamification หรือการสอนผ่านเกม เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเรียน 

แนวคิดของ Digital natives จึงยังขาดการยืนยันโดยผลลัพธ์เชิงประจักษ์ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ ( 

Bennett, Maton, & Kervin, 2008; Brown & Czerniewicz, 2010; Helsper & Eynon, 2010; Kennedy, 

Judd, Churchward, Gray, & Krause, 2008)) ที่ศึกษาเรื่อง Digital natives มักจะสรุปออกมาเป็น 3 ประเด็น 

ได้แก่ 

1. ถึงแม ้Digital natives จะหมายถึงประชากรที่เกิดหลังปี ค.ศ. 1980 อย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายรายได้

โต้เถียงว่า Digital natives ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีเกิดเป็นสำคัญ แต่ขึ้นอยู่กับ การเข้าถึงเทคโนโลยี การใช้ 

ประสบการณ์ก่อนหน้า การศึกษา และลักษณะของครอบครัว 

2. ถึงแม้ Digital natives จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ตั้งแต่เกิด แต่ความสามารถในการประยุกต์ใช้

ยังไม่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

3. ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่ากระบวนการทำงานของสมองของเจเนเรชั่น Digital natives มีความแตกต่าง

จากเจเนเรชั่นเดิม (Bennett, Maton และ Kervin, 2008) 

นอกจากปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะของประชากรแล้วนั้น Robinson, et al. (2015) ได้กล่าวว่า Digital 

divide สามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยในระดับมหภาค เช่น การขาดโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอล

และการขาดการเข้าถึงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งการแก้ไขปัญหาของ Digital divide เพ่ือ

นำไปสู่สถานการณท์ี่มีความเท่าเทียมกันทางดิจิตอล (Digital equity) นั้น จะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังนี้ 1) การ

เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในราคาย่อมเยา 2) การมีอุปกรณ์ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ 3) การสร้างการเรียนรู้ฝึกฝนด้าน 

Digital literacy 4) การมี technical support ที่มีคุณภาพ และ 5) การมี software และ application ที่ทำให้

เกิดประสิทธิภาพและความร่วมมือ 
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หากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล (Digital infrastructure) มีความพร้อมให้ประชาชนทุกคนสามารถ

เข้าถึงโลกดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว สภาวะที่เป็นปัญหาที่เรียกว่า “Digital divide” จะถูกตีกรอบให้แคบ

ลงเป็นปัญหาที่มีความยึดโยงโดยตรงความแตกต่างของระดับ Digital literacy และไม่ได้เป็นสภาวะที่ยึดโยงเข้ากับ

ปัจจัยปีเกิดหรืออายุ ตามแนวคิดของ “Digital natives” เพียงอย่างเดียว  

สาเหตุที่ “Digital divide” เกี่ยวข้องกับ Digital literacy โดยตรง เพราะ Digital literacy มีแนวคิดของ

การวัดความสามารถด้านดิจิตอลในหลากหลายมิติ เช่น การเข้าถึง ทักษะการใช้งาน ความรู้ความเข้าใจ และการ

ตระหนักรับรู้ถึงความเสี่ยงของเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นต้น การทำความเข้าใจลักษณะของ Socioeconomic status 

ที่ส่งผลต่อการมีระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกัน จึงเป็นคำตอบหนึ่งของการเข้าใจปัญหา Digital divide ที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  

งานวิจัยฉบับนี้มีเป้าประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยของ Socioeconomics status ต่างๆว่ามีผลต่อการ

แบ่งกลุ่มประชากรที่มีระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ องค์ความรู้ที่ได้รับจะสามารถ

นำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มประชากร ทำให้เข้าใจปัญหา Digital divide ที่จะเกิดข้ึนในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น โดย

ผลลัพธ์ของการวิจัยในส่วนนี้แสดงอยู่ในบทที่ 10 และ 11 

 

เข้าใจความแตกต่างของเจเนเรชั่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้บริการทางการเงิน  

ถึงแม้ Digital literacy จะไม่ได้เกี่ยวโยงโดยตรงกับความแตกต่างของเจเนเรชั่นดังที่ได้กล่าวในหัวข้อที่

แล้ว แต่เจเนเรชั่นที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อลักษณะนิสัย พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีใน

ด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันได้ โดยเฉพาะกับความพึงพอใจในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน  

เมื่อพูดถึงนิยามของเจเนเรชั่น มักจะมีการกำหนดแบ่งแยกตามช่วงปีเกิดดังแสดงในตารางที่ 8.1 จากช่วง

ปีเกิดดังกล่าวจะพบว่าเจเนเรชั่น Z นั้นเกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างยิ่งยวด หรือท่ีเรียกว่า “a 

hyperlinked world” และเป็นเจเนเรชั่นที่อยู่ในกลุ่มของ Digital natives ที่มีความม่ันใจในการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิตอลในระดับหนึ่ง และสามารถใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตอลที่อาจจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันได้ มีทักษะการใช้งานที่

เป็นแบบก้าวกระโดด (exponential) มากกว่าที่จะมีลักษณะการใช้งานแบบเชิงเส้น (linear)  
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ตารางที่ 8.1 การแบ่งเจเนเรช่ัน 

ปีเกิด (ค.ศ.)1 เจเนเรชั่น 
1946 – 1964  Baby boomers 
1965 – 1980 Generation X 
1981 – 1996 Millennials 
1997 – 2012 Generation Z 

หมายเหต ุ 1 จำแนกปีเกดิตามคำนิยามเจเนเรชัน่ของ Pew Research center 

 

งานวิจัยโดย Commscope (2017) ที่ได้มีการสำรวจเจเนเรชั่น Z จำนวน 4,003 ตัวอย่าง ช่วงอายุอยู่

ระหว่าง 13 – 22 ปี และอาศัยอยู่ใน 8 ประเทศได้แก่ ฮ่องกง อาเจนติน่า อินเดีย เกาหลีใต้ อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น 

และสหรัฐอเมริกา พบว่า 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า โลกส่วนตัว (Privacy) ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจอย่างดีต่อการเป็นสาธารณะในโลกดิจิตอล และเป้าหมายของอาชีพในอนาคตที่กลุ่มเจเน

เรชั่นนี้สนใจ คือการเป็น YouTuber รองลงมาคือ Software developer และ Twitter celebrity ที่มีคนตามนับ

ล้านคน 

โดยงานวิจัยนี้ยังพบอีกว่าเจเนเรชั่น Z ส่วนใหญ่ใช้ smartphone ประมาณ 30 ครั้งใน 1 ชั่วโมง และ

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าข้อมูลในโลกออนไลน์เป็นตัวกำหนดว่าจะปฏิสัมพันธ์กับใครในชีวิตจริง และร้อย

ละ 49 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าข้อมูลในโลกออนไลน์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

ในปัจจุบัน เจเนเรชั่น Z มีสัดส่วนของประชากรที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจเนเรชั่นอื่น ที่ประมาณร้อยละ 30 

ของประชากรทั่วโลก ด้วยจำนวนประชากรของเจเนเรชั่น Z อยู่ที่ประมาณ 2 พันลานคน จึงถือว่าเป็นเจเนเรชั่น

แรกท่ีจะเป็นผู้กำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นเจเนเรชั่นที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดิจิตอลและ 

สื่อสังคมออนไลน์อย่างมาก 

การใช้เทคโนโลยีอย่างยิ่งยวดในชีวิตประจำวันของเจเนเรชั่น Z จึงสามารถอนุมานได้ว่า เจเนเรชั่น Z มอง

เวลาเป็นเหมือนสกุลเงินหนึ่ง ที่สามารถเก็บออมเวลา แลกเวลากับบางสิ่งบางอย่าง หรือเลือกที่จะสละเวลา

เหล่านั้นทิ้งไปเฉยๆ ได้ 

ในขณะที่เจเนเรชั่น Y หรือ Millennials นั้นมีความแตกต่างกับ เจเนเรชั่น Z เพราะ เจเนเรชั่น Y เกิดมา

ในยุคที่ความเชื่อมโยงด้านข้อมูลยังไม่มีความสมบูรณ์และซับซ้อนเหมือนอย่างในปัจจุบัน และไม่ได้มีความคุ้นชิน

กับเทคโนโลยีดิจิตอลมากเท่ากับเจเนเรชั่น Z 
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Ebenkamp & Marciniak (2002) กล่าวว่า เจเนเรชั่น Y คือคนที่ได้รับอิทธิพลจาก Nintendo มีความ

ทะเยอทะยานสูง และมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคต นอกจากนี้เจเนเรชั่น Y ยังได้รับอิทธิพลจาก MTV บางครั้งเรียก 

เจเนเรชั่นนี้ว่า Echo boomers หรือ millennium ซึ่งมักเป็นกลุ่มเจเนเรชั่นที่ตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเจเนเรชั่นอื่น และไม่มีความเชื่อใจในข้อมูลต่างๆ หากไม่ได้หาข้อมูล

ตรวจสอบด้วยตนเอง  

นอกจากนี้เจเนเรชั่น Y เป็นผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงถึงแม้จะชอบดู reality program ทางทีวี 

(Paul, 2001) เนื่องจากเจเนเรชั่น Y มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่อายุยังน้อย (Allterton, 2001) และ

มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายในหลายช่องทาง (Murray, 2000) ทำให้เจเนเรชั่น Y เป็นคนที่แสวงหาความ

จริงและมีข้อมูลค่อนข้างมาก พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับประเด็นนี้คือ เจเนเรชั่น Y มักจะศึกษาหา

ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆในโลกออนไลน์ เพื่อหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และมี

ราคาที่เหมาะสมที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งอาจเป็นการซื้อออนไลน์หรือซื้อที่ร้านค้าปกติก็ได้ (Heaney, 2007)  

นอกจานี้ เจเนเรชั่น Y ยังเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแต่มีการตระหนักและสนใจถึง fashion 

และ brand ด้วย (Barlett, 2004) อย่างไรก็ตาม ในด้านของทักษะทางการเงินพบว่า เจเนเรชั่น Y มีทักษะ

ค่อนข้างต่ำและขาดการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม (Der Hovanesian, 1999) 

จากพฤติกรรมต่างๆข้างต้น จึงทำให้เจเนเรชั่น Y (Millennials) มีพ้ืนฐานที่จะเป็นคนที่ต้องการการ

ยอมรับสูง และได้รับการปลูกฝังว่าอยากจะเป็นอะไรสามารถเป็นได้ทุกอย่าง มีคุณธรรมและคาดหวังความสมบูรณ์

แบบที่สูง และมีความรู้สึกเชิงสังคมและชุมชนในระดับ Global scale นอกจากนีเ้จเนเรชั่น Y มักจะมีระดับ

การศึกษาที่สูงจึงทำให้มีการแต่งงาน และให้กำเนิดบุตรช้า 

ในส่วนของเจเนเรชั่น X และเจเนเรชั่น Baby boomers นั้น จะประสบปัญหากับการใช้อุปกรณ์ดิจิตอล

อยู่บ้าง และถึงแม้จะสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชำนาญคือ สามารถใช้ในเชิงปฏิบัติสำหรับการทำงานและใช้

อย่างเป็นระบบได ้แต่ลักษณะของการใช้งานยังเป็นในรูปแบบของ transactional คือการใช้งานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในบางกิจกรรมของชีวิตเท่านั้น แต่ไม่ได้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

เหมือนเจเนเรชั่น Z 

ความสัมพันธ์แรกเริ่มของประชากรในกลุ่มเจเนเรชั่น X และ Baby boomers ที่มีต่อเทคโนโลยีดิจิตอล

คือการเกิดขึ้นของคอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ. 1982 (Vic-201) ก่อนที่จะพัฒนามาสู่ IBM PC XT ที่มีการใช้ชิปของ 

Intel 8088 processor 
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คุณลักษณะพื้นฐานของ Baby boomers จะเป็นคนที่ทำงานหนัก ต่อสู้เพ่ือสิทธิความเท่าเทียม มีความ

ซื่อสัตย์ต่อลูกหลานของตนเองสูง ชอบการแข่งขัน ทำงานเป็นทีม มีความภูมิใจในความสำเร็จและความภูมิใจใน

ความเป็นชาติสูง และเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ไม่ว่าจะประสบความท้าทายหรือปัญหาหนักเพียงใดเชื่อว่าจะ

สามารถหาทางแก้ไขได้ทุกเม่ือ ในขณะที่คุณลักษณะพ้ืนฐานของเจเนเรชั่น X จะเป็นคนที่ไม่ต้องการคำนิยามใดๆ 

เกิดข้ึนในช่วงที่อัตราการเกิดเริ่มลดลง การคุมกำเนิดมีการรณรงค์อย่างแพร่หลาย และอัตราการหย่าร้างสูงขึ้น ทำ

ให้ เจเนเรชั่น X เป็นคนรักอิสระ แต่ในด้านการเงินไม่ได้บริหารได้ดีมากนัก 

เมื่อพจิารณาลักษณะพ้ืนฐาน และทัศนคตขิองประชากรในแต่ละเจเนเรชั่นดังที่กล่าวมาข้างต้น Tyacke 

and Howell (2018) ได้พยายามสรุปพฤติกรรมพ้ืนฐานของการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลของประชากรในแต่ละเจเน

เรชั่นว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ ได้แก่ 

1. Technology centric lifestyle มีลักษณะการใช้ชีวิตที่ใช้เทคโนโลยีเป็นจุดศูนย์กลางของการใช้ชีวิตใน

แต่ละวัน โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกับอุปกรณส์่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมไป

ถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์สำหรับคนทั่วไปด้วย 

2. Omnipresent personal digital device คือการใช้อุปกรณ์ด้านดิจิตอลที่หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะกับ 

smartphone เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง smart devices ต่างๆ เช่น อุปกรณ์วัดการก้าวเดินและชีพ

จร, smartwatch และอ่ืนๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ Gabel (2017) ได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลว่า “Digital devices run as an 

appendage or extension of their very identity” ด้วยลักษณะพ้ืนฐานของการบริโภคในยุคดิจิตอลนี้เอง จึง

ทำให้สร้างความกังวลสำหรับเจเนเรชั่น X และ Baby boomers ว่าจะสามารถปรับทัศนคติ วิธีการใช้ชีวิตให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด 

ซึ่งเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของประชากรกับอัตราการใช้เทคโนโลยี งานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ 

(Chung, Park, Wang, Fulk, & McLaughlin, 2010; Czaja & Sharit, 1993; Kolodinsky, Hogarth, & 

Hilgert, 2004; Lam & Lee, 2006; Morris & Venkatesh, 2000; Sharit & Czaja, 1994; Yao & Murphy, 

2007) ยืนยันว่าอายุมีความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตราการใช้เทคโนโลยี  

การพยายามเข้าใจความแตกต่างของอายุต่อการใช้เทคโนโลยีเป็นประเด็นสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถ

คาดการณ์ถึงอัตราการใช้เทคโนโลยีและทัศนคติต่อเทคโนโลยีได้จากการเปลี่ยนแปลงของประชากรในอนาคต หาก
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การใช้งานเทคโนโลยีสัมพันธ์กับอายุที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical aging) จะเป็นสิ่งที่สามารถสรุปได้ว่า 

ประชากรสูงวัยในช่วงปี ค.ศ. 2050 น่าจะมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกับประชากรสูงวัยในปัจจุบัน  

หากพิจารณาท่ีปัจจัยเชิงกายภาพ งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์เชิงลบแบบค่อยเป็นค่อยไป

ต่อประสาทสัมผัสทั้งห้า และสติสัมปชัญญะ ระบบประสาทตามีการเปลี่ยนแปลงแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงอายุ

ระหว่าง 40-45 ปี และลดลงอย่างต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี ซึ่งช่วงนี้ประชากรส่วนใหญ่หากจะมีระดับการมองเห็น

ใกล้เคียงเดิม ต้องเพ่ิมระดับแสงและความต่างของสี (Contrast) ให้มากขึ้น (American Optometric 

Association, 2014)  

นอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าร้อยละ 20-40 ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป จะมีผลกระทบด้านการได้ยิน 

และเพ่ิมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 ในช่วงอายุเกิน 80 ปี (Moyer, 2012)  

ในด้านประสาทสัมผัสนั้น งานวิจัยโดย Wickremaratchi & Llewelyn (2006) พบว่าประชากรที่มีอายุ 

65 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับการกระตุ้นผ่านการสัมผัสที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 80 (Thresholds for sensing touch) 

เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรวัยหนุ่มสาว นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พบว่า ระดับการได้รับกลิ่นและรสจะลดลงตาม

อายุเช่นกัน (Schumm, et al., 2009) 

นอกจากประเด็นด้าน Physical aging แล้วนั้น นักวิชาการบางกลุ่มตั้งข้อสมมุติฐานว่าความแตกต่างของ

อัตราการใช้เทคโนโลยีระหว่างอายุอาจเกิดจาก การลดลงของระดับสติสัมปชัญญะ (Cognitive) กล่าวคือ คนแก่

จะมีสติสัมปชัญญะที่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะสรุปความแตกต่างด้านอัตราการ

ใช้เทคโนโลยีของประชากรในแต่ละอายุว่าเกิดข้ึนจากปัจจัยด้านปีเกิด (เจเนเรชั่น) เพียงประเด็นเดียว 

ถึงแม้อายุจะมีผลเชิงลบต่อระดับสติสัมปชัญญะ (Cognitive abilities) ในภาพรวม แต่งานวิจัยโดย 

Hartshorne & Garmine (2015) พบว่าสติสัมปชัญญะแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันกับอายุ 

ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถในการต่อจิ๊กซอว์ หรือเชื่อมคำตอบเข้ากับคำถาม จะสูงสุดในช่วงอายุ 23 ปี ในขณะ

ที่ความสามารถในการรู้ความหมายของคำศัพท์จะสูงสุดในช่วงอายุ 50 ปีเป็นต้น ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมที่กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุมากจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ การเข้าใจคำศัพท์ การตอบคำถามความรู้ทั่วไป 

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีมิติ การแก้ไขปัญหาเรขาคณิต และการอธิบายความเหมือนความต่าง เป็นต้น ดังนั้น

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้จึงยืนยันว่าผู้สูงอายุไม่ได้มีระดับสติสัมปชัญญะที่ต่ำลงในทุกด้านเสมอไป 

แตห่ากพิจารณาที่ความเร็วในการทำงาน จะพบว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีอัตราความเร็วในการ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ลดลงประมาณ 2 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรอายุน้อยกว่า 60 ปี และความสามารถ
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ด้านการจดจำจะมีอัตราลดลงประมาณ 4 เท่า (Salthouse, 2009) โดย Salthouse (2009) ยังค้นพบอีกว่าระดับ

สติสัมปชัญญะในสองประเด็นดังกล่าวเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ 27 ปี 

นอกจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical aging) และสติสัมปชัญญะ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ความสัมพันธ์

ระหว่างอายุต่อการใช้งานเทคโนโลยีอาจเกิดจากการมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันต่อการใช้เทคโนโลยีได ้

ยกตัวอย่างเช่นเจเนเรชั่นที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 1990 จะมีประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เกิด ในขณะที่

เจเนเรชั่นที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 1940 เพ่ิงมีประสบการณ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในช่วงอายุ 40-50 ปีเท่านั้น ดังนั้นเมื่อ

ทั้งสองกลุ่มเจเนเรชั่นอายุ 60 ปี อาจมีพฤติกรรมต่อนวัตกรรมที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้ 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เมื่อสถาบันการเงินจะต้องพิจารณาถึงการนำเสนอเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของประชากรในแต่ละอายุและเจเนเรชั่นว่าจะมีความ

พึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ในระดับใด เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ในระดับเดิมหรือดียิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้มาก

น้อยเพียงใดนั้นมีอยู่หลายกรอบแนวคิด เช่นทฤษฎี Innovation diffusion theory (Roger, 2003) สรุปปัจจัยที่

เป็นตัวชี้วัดการใช้เทคโนโลยีจำนวน 5 ปัจจัยได้แก่ 1) ข้อดีเชิงเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน (Relative 

advantage) 2) ความสอดคล้องเข้ากับอุปกรณ์อ่ืน (Compatibility) 3) ความซับซ้อนของเทคโนโลยี 

(Complexity) 4) การได้รับรู้และแพร่หลายของเทคโนโลยี (Observability) และ 5) ความสามารถที่จะลองผิด

ลองถูกได ้(Trialability)  

นอกจากนี้ Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่เรียกว่า Technology 

acceptance model (TAM) ซึ่งกำหนดว่าการใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การประเมิน

ประโยชนจ์ากการใช้งาน (The perceived usefulness) และ 2) การประเมินความง่ายในการใช้งาน (The 

perceived ease of use) โดยทั้งสององค์ประกอบหลักนี้จะเป็นตัวคาดการณ์ การตัดสินใจใช้งานเทคโนโลยี 

(The intent-to-use) ของผู้บริโภค 

อีกข้อเสนอหนึ่งคือการนำปัจจัยเช่นภาพลักษณ์ (Laukkanen & Kiviniemi, 2010; Lu, Yao, & Yu, 

2005) ค่านิยมทางสังคม (Laukkanen, Sinkkonen, & Laukkanen, 2008; Lucas & Spitler, 1999) บรรทัด

ฐานทางสังคม (Lu, Yao, & Yu, 2005; Morris & Venkatesh, 2000) และอิทธิพลทางสังคม (Lu, Yao, & Yu, 

2005) มาร่วมในการประเมินการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี กล่าวคือผู้ใช้งานจะประเมินภาพลักษณ์ทางสังคม การ

ได้รับอิทธิพลจากการใช้งานของคนรอบข้าง และความรู้สึกกดดันจากสังคมที่ต้องใช้เทคโนโลยี โดย Morris & 
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Venkatesh (2000) พบว่าบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm) มีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับกลุ่ม

ประชากรสูงอายุ 

อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีคือการให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social 

contact) โดย Karjaluoto, Mattila, & Pento (2002) พบว่าผู้ที่ให้ความสำคัญน้อยกับ social contact จะมี

ความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีที่สูง 

จากทฤษฎีดังกล่าวข้างตน Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) ได้พัฒนาตัวแบบการตัดสินใจ

ใช้เทคโนโลยี เรียกว่า The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) ซึ่งตัวแบบนี้

ครอบคลุม 4 ปัจจัยสำคัญได้แก่  

1) Performance expectancy คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องมีประโยชน์ที่ดีกว่าเทคโนโลยีอ่ืนจนเกิด

แรงจูงใจในการใช้ (Moore & Benbasat, 1991) 

2) Effort expectancy คือการที่เทคโนโลยีจะต้องง่ายต่อการใช้งาน 

3) Social influence คือการพิจารณาว่าคนรอบข้างจะคิดอย่างไรเมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้เกิด

ภาพลักษณ์เชิงบวกหรือไม่ 

4) Facilitating conditions คือผู้ใช้งานสามารถควบคุมการตัดสินใจใช้งานได้หรือไม่ มีทรัพยากรพร้อม

สำหรับการใช้งานหรือไม่ และเทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอ่ืนที่มีอยู่แล้ว

หรือไม่ 

ถึงแม้จะมีงานวิจัยบางกลุ่มท่ีโต้แย้งว่า Effort expectancy อาจไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะเม่ือใช้งาน

เทคโนโลยีไปแล้วผู้บริโภคจะมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจนทำให้ระดับของ Effort เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา

แบบไม่คงท่ี (Chung, Park, Wang, Fulk, และ McLaughlin, 2010; Hu, Chau, Sheng, & Tam, 1999) แต่ 

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) และ Karahanna, Straub, & Chervany (1999) ได้สรุปว่า effort 

expectancy มีผลค่อนข้างมากสำหรับการใช้เทคโนโลยีในครั้งแรก และปัจจัยนี้จะค่อยๆ ลดระดับความสำคัญลง 

เมื่อผู้ใช้งานมีประสบการณ์มากยิ่งข้ึน 

สำหรับปัจจัยด้าน Facilitating conditions นั้น งานวิจัยโดย Chymingui & Lallouna (2013) พบว่า  

การใช้เทคโนโลยีจะน้อยลงเมื่อเทคโนโลยีใหม่ไม่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมและระเบียบแบบแผนในปัจจุบัน 

และ Kolodinsky, Hogarth, และ Hilgert (2004) และ Yamauchi & Markman (2000) พบว่าเทคโนโลยีใหม่

จะถูกใช้อย่างแพร่หลายหากผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับความรู้ในปัจจุบัน 
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ประเด็นด้าน Facilitating conditions นี้จึงอนุมานได้ว่าประชากรเจเนเรชั่นใหม่ ที่เกิดในช่วงเวลาที่เต็ม

ไปด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีความคุ้นเคยกับนวัตกรรมต่างๆไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ และทำให้ตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายว่าประชากรในเจเนเรชั่นก่อนหน้า 

งานวิจัยโดย Morris และ Venkatesh (2000) พบว่าการใช้เทคโนโลยีที่ลดลงตามอายุนั้น เกิดจากปัจจัย

ด้าน Performance expectancy และ Effort expectancy ทีล่ดลงตามอายุ แต่เมื่อมีการควบคุมว่าประชากรได้

เคยมกีารใช้เทคโนโลยีแล้ว จะพบว่าอายุไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ 

จากการวิเคราะห์กรอบแนบคิดของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับระดับของอายุและพฤติกรรม

ในมิติต่างๆของประชากรในแต่ละเจเนเรชั่น จะสามารถสรุปเป็นข้อสมมุติฐานของการใช้เทคโนโลยีได้ดังนี้ 

1) อายุทางกายภาพ (Physical age) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Performance expectancy และ Effort 

expectancy ในขณะที่ ไม่เก่ียวข้องกับ Social influence และ Facilitating conditions 

2) ประสบการณ์ในอดีต จะมีผลกระทบกับ Social influence, Facilitating conditions และ 

Performance expectancy เพราะประสบการณ์จะทำให้ประเมินประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี และ

ประเมินทัศนคติคนรอบข้างที่เปลี่ยนแปลงไป การเคยหรือไม่เคยใช้เทคโนโลยีเป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจ

ใช้เทคโนโลยีใหม่ ในขณะที่ Effort expectancy ไม่ค่อยเกี่ยวมากนัก 

ดังนั้นความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอายุและการใช้เทคโลยี อาจเกิดจากปัจจัยร่วม 3 ด้านได้แก่ 1) ความ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2) ความแตกต่างด้านประสบการณ์ และ 3) ความคุ้นชินกับเทคโนโลยีบางประเภท 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Socioeconomics variables กับความพึงพอใจในการใช้ Banking 

Technology ประเภทต่างๆ งานวิจัยโดย Harris, Cox, Musgrove, & Ernstberger (2016) พบว่า ทุกกลุ่มอายุมี

ความสนใจที่เท่าเทียมกันในการได้รับบริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล แต่กลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่ มีความ

สนใจมากกว่าสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยหากธนาคารสนใจที่จะนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 

นวัตกรรมเหล่านั้นจะต้องมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีที่กลุ่มประชากรเหล่านั้นคุ้นเคยอยู่แล้ว 

นอกจากนีผ้ลการวิจัยของ Harris, Cox, Musgrove, และ Ernstberger (2016) พบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่

จะต้องการบริการทางการเงินในรูปแบบ Physical-based น้อยกว่าผู้ชาย เจเนเรชั่น X และ Y ให้ความสำคัญต่อ

การเข้าถึงบัญชีผ่านมือถือ การโอนเงินผ่านมือถือ การทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านมือถือ และการได้รับการแจ้งเตือนผ่าน

มือถือที่สูงกว่าเจเนเรชั่น Baby boomers ถึงแม้จะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
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ในส่วนของ online banking นั้น แต่ละเจเนเรชั่นไม่ได้มีความแตกต่างในด้านระดับความพึงพอใจต่อ

บริการมากนัก แต่เมื่อคำนึงถึง physical-based banking พบว่า Baby boomers ให้ความสำคัญต่อการได้พูดคุย

โดยตรง การมีสาขาที่ใกล้เข้าถึงง่ายมากกว่าเจเนเรชั่น Y และเจเนเรชั่น X นอกจากนีผู้้วิจัยยังพบอีกว่า เจเนเรชั่น 

X ให้ความสำคัญกับตู้ ATM มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเม่ือเทียบกับเจเนเรชั่น Y และ Baby boomers 

 

บทสรุป 

Digital Divide หรือสถานการณ์ที่ประชากรทุกกลุ่มไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

Digital economy ได้อย่างเท่าเทียมกันจนอาจทำให้มีประชากรบางกลุ่มต้องถูกท้ิงไว้ข้างหลังและเป็นปัญหา

ของสังต่อไปในอนาคตนั้น คือสิ่งที่ผู้วางนโยบายหลายประเทศต้องให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการมุ่งเป้า

ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าเชิงรุกอย่างก้าวกระโดด 

ปัจจัยสำคัญท่ีเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ Digital divide ได้เป็นอย่างดีคือการชี้วัดระดับ Digital literacy 

ของประชากร ซึ่ง Digital literacy นี้เป็นแนวคิดใหม่ที่เพ่ิงเกิดข้ึนไม่นาน โดยในอดีตมีนักวิจัยเสนอทฤษฎีที่ว่า

ประชากรในเจเนเรชั่นใหม่ที่เกิดภายหลังปีค.ศ. 1980 จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิตอล 

อย่างเป็นธรรมชาติจนเรียกว่าเป็น Digital natives  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยหลายฉบับได้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีนี้อาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะระดับ Digital 

literacy อาจขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งาน การเรียนในระบบการศึกษา หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางครอบครัว

เช่น รายได้ เชื้อชาติ และอาชีพการงานของผู้ปกครองเป็นต้น หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้จึงเป็นประเด็นที่

น่าสนใจว่าประชากรไทยจะมีความแตกต่างกันด้าน Digital literacy อย่างไร จึงนำมาสู่การออกแบบการวิจัยที่

ชี้แจงอยู่ในบทที่ 9 และผลการวิจัยในบทที่ 10 และ 11  
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บทท่ี 9 กลุ่มตัวอย่างและระเบยีบวิธีวิจัยสำหรับการศึกษา Digital literacy and 

Banking preferences ของประชากรไทย 

  

 

บทนำ 

การดำเนินวิจัยในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้เข้าใจระดับ Digital literacy ของประชากรในประเทศไทยว่า

ในปัจจุบันมีความเข้าใจ ความรู้ และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลประเภทต่างๆ อยู่ในระดับใด เพ่ือใช้ใน

การประเมินว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิตอลมากยิ่งข้ึน จะทำให้กลุ่มประชากรใดประสบ

ปัญหาความท้าทายในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอล 

เนื่องจากการชี้วัดระดับ Digital literacy นั้นมีอยู่หลายมิติ และในแต่ละมิติมีข้อคำถามหลายประเภท 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จะนำวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Principal Component Analysis (PCA) มาประเมิน ลดทอน

จำนวนตัวแปรจากคำถามหลายคำถามให้เหลือตัวแปรเพียงตัวเดียว ที่วัดระดับ Digital literacy ในแต่ละมิติ

เพ่ือให้เข้าใจว่ากลุ่มประชากรในประเทศไทยจะมีระดับ Digital literacy อยู่ในระดับใด 

เมื่อทราบถึงระดับ Digital literacy ของกลุ่มตัวอย่างแล้วนั้น จะนำระดับ Digital literacy ในแต่ละมิติ

มาหาความสัมพันธ์แบบจับกลุ่ม หรือท่ีเรียกว่า Cluster analysis เพ่ือประเมินตามหลักทางสถิติว่า กลุ่มประชากร

ไทยที่มีระดับ Digital literacy แตกต่างกันนั้น มีปัจจัยพื้นฐานใดเป็นตัวชี้วัด และสามารถแบ่งแยกกลุ่มประชากร

ออกเป็นแต่ละกลุ่มได้อย่างไร การวิเคราะห์นี้จะทำให้เข้าใจว่า อายุ ประสบการณ์ ระดับรายได้ หรือประเภทของ

อาชีพ จะเป็นตัวแปรสำคัญท่ีกำหนดระดับ Digital literacy ของประชากรไทย 

นอกจากจะทำความเข้าใจลักษณะพ้ืนฐาน (Characteristics) ที่เป็นตัวกำหนดระดับ Digital literacy 

แล้วนั้น งานวิจัยฉบับนี้จะทำการเชื่อมโยงกลุ่มของประชากรที่ได้จาก Dluster analysis เพ่ือประเมินต่อไปว่า

ประชากรในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial services) ในรูปแบบใด 

มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือไม่  

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในส่วนนี้ เป็นส่วนสำคัญท่ีจะตอบคำถามว่า เมื่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจในด้าน

ต่างๆ ถูกแปรเปลี่ยนไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยการทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิตอลจะทำให้ประชากรบางกลุ่มของสังคมถูก



   

186 

 

แปลกแยกออกไปและไม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆอย่างเป็นธรรม (Fair) เท่าเทียม (Equal) และทั่วถึง 

(Inclusion) หรือไม ่จนเกิดสภาวะที่เรียกว่า “Digital divide” ดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 6 

ในบทนีจ้ึงมีจุดประสงค์ที่จะอธิบายถึงวิธีการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย การออกแบบ

แบบสอบถามสำหรับการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการสำรวจ 

 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 8 จะพบว่างานวิจัยในอดีตพบความสัมพันธ์ของ Digital literacy กับ

มิติด้านอายุ ปีเกิด (เจเนเรชั่น) เพศ ประสบการณ์ในอดีต และลักษณะของครัวเรือน อย่างไรก็ตามอายุและปีเกิด

มักจะเป็นตัวแปรที่มีนัยสำคัญในการอธิบายความแตกต่างของระดับ Digital literacy ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

สำหรับการวิจัยในประชากรไทยมีความครอบคลุมหลายกลุ่มอายุ งานวิจัยฉบับนี้จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า 

stratified sampling ตามมิติของอายุในแต่ละเจเนเรชั่น เพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการกระจายตัวใกล้เคียง

กับการกระจายตัวของประชากรไทยในแต่ละเจเนเรชั่นให้มากท่ีสุด 

การจำแนกกลุ่มเจเนเรชั่นนั้น ยึดตามนิยามที่กำหนดโดย Pew Research center ที่กำหนดให้เจเนเรชั่น 

Baby boomers คือผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946 – 1964, เจเนเรชั่น X คือผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965 – 1980, 

เจเนเรชั่น Millennials (Y) คือผู้ที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 1996 และเจเนเรชั่น Z คือผู้ที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 1997 

– 2012 โดยหากพิจารณาตามสัดส่วนประชากรจริงในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 จะได้สัดส่วนของกลุ่มประชากร

ไทยในแต่ละเจเนเรชั่น ดังแสดงในตารางที่ 9.1 

ตารางที่ 9.1 การแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามเจเนเรชั่น 

ปีเกิด (ค.ศ.)1 เจเนเรชั่น สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง (%)2 
1946 – 1964  Baby boomers 22.18% 
1965 – 1980 Generation X 28.81% 
1981 – 1996 Millennials 26.43% 
1997 – 2012 Generation Z 22.58% 

หมายเหต ุ 1 จำแนกปีเกดิตามคำนิยามเจเนเรชัน่ ของ Pew Research center 
 2 สัดส่วนกลุม่ตัวอย่าง ตามสัดสว่นประชากรจริงในปีพ.ศ. 2560 
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สำหรับการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างนั้น จะประเมินในมิติของ Level of precision (ความแม่นยำ), 

Degree of variabilities (ความหลากหลาย) และ Confidence level (ความสามารถในการอนุมานทางสถิติ) 

อย่างเหมาะสม  โดย Level of precision หมายถึงจำนวนกลุ่มตัวอย่างจะต้องสะท้อนกลุ่มประชากรจริงทั้งหมด 

และมีความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ให้อยู่ภายใต้ความคลาดเคลื่อนประมาณ +/- 5%  

นอกจากนี้ในส่วนของ Degree of variabilities คือความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุม

ประชากรทุกกลุ่ม การสุ่มตัวอย่างจึงไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องมี เพศ รายได้ หรือ

ประเภทของอาชีพในสัดส่วนใด แต่จะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยไม่ได้มีการ

กำหนดเงื่อนไขตายตัว ซึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มที่จะกระจายตัว

ใกล้เคียงกับการกระจายตัวแบบปกติ (Normal distribution) และสามารถประเมินอนุมานทางสถิติด้วยวิธีการ

ทางสถิติต่างๆ เพ่ือกำหนด Confidence level ของการคาดการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

โดย Cochran (1963) ได้มีการกำหนดวิธีการในการหาจำนวนตัวอย่างดังสมการที่ 7.1 โดยที่ Z คือตัว

แปรสุ่มปกติมาตรฐานที่สอดคล้องกับระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด โดยระดับความเชื่อมัน (1 – α) ในที่นี้กำหนดให้

เท่ากับ 95% ซึ่งจะให้ได้ค่า Z  = 1.96, p คือ ค่าท่ีกำหนดระดับการกระจายตัวของตัวแปร ซึ่งในที่นี้กำหนดให้ p 

= 0.5 เพราะเป็นค่าที่ทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีการกระจายตัวมากท่ีสุด (Degree of variability), q คือ 1 

– p และ e คือระดับของความแม่นย่ำ (Level of precision) ซึ่งในท่ีนี้กำหนดให้เท่ากับ 5%  

𝑛0 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2
   สมการที่ 7.1 

ดังนั้นจะคำนวณ n0 เท่ากับ 385 โดยหากจะพิจารณาหากลุ่มตัวอย่าง n ที่เหมาะสมกับระดับจำนวน

ประชากรที่แตกต่างกันจะสามารถหาได้จากสมการที่ 7.2 

𝑛 =
𝑛0

1+
(𝑛0−1)

𝑁

   สมการที่ 7.2 

ดังนั้นเมื่อ N เท่ากับจำนวนประชากรไทยทีป่ระมาณ 65 ล้านคน จะคำนวณ n ไดเ้ท่ากับประมาณ 385 

และเพ่ือเป็นการลดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างลง (เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ที่ถูกสุ่มเลือกอาจไม่ได้ตอบในบาง

คำถามที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด) จึงกำหนดให้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับงานวิจัยนี้ที่ 500 กลุ่ม

ตัวอย่าง 
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สำหรับพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บในงานวิจัยฉบับนี้นั้น กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามพ้ืนที่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตามมิติของเจเนเรชั่น (4 ช่วงอายุ) ดังแสดงในตารางที่ 9.2 ซ่ึงเจเนเรชั่น Z 

และ Millennial นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยเรียน และการเดาสุ่มกลุ่มตัวอย่างมีการกำหนด

เงื่อนไข (Stratified sampling) เฉพาะมิติของเจเนเรชั่นให้ตรงตามการกระจายตัวของอายุประชากรไทยเท่านั้น 

จึงทำให้เมื่อเก็บกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเจเนเรชั่นแบบสุ่ม (Random sampling) ทำให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมตั้งแต่

ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย  

ตารางที่ 9.2 การแบ่งพื้นที่ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจังหวดั 

             พ้ืนที่ 
ช่วงอายุ      

นนทบุรี ปทุมธาน ี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ รวม 

ช่วงเจเนเรชั่น      

55-73 ป ี(Baby boomers) 7 7 7 90 111 
39-54 ป ี(เจเนเรช่ัน X) 10 10 10 114 144 

23-38 ป ี(Millenials) 9 9 9 105 132 
7-22 ป ี(เจเนเรช่ัน Z) 7 8 7 91 113 

รวม 33 34 33 400 500 

 

ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับมหาวิทยาลัยจะมีประสบการณ์ ระดับความรู้ และวุฒิภาวะ ที่มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างในระดับประถมศึกษา แต่ข้อคำถามของแบบสอบถามที่ใช้ในการวัด Digital literacy นี้เป็นคำถามทักษะ

พ้ืนฐานในแต่ละมิติของการใช้ Digital technologies ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับการศึกษาในระบบ

การศึกษาดังนั้นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกิดจากการมีระดับความรู้ที่แตกต่างกันจึงมีผลกระทบที่จำกัด 

(รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยแสดงอยู่ในรูปที่ 9.1 ถึง 9.7 ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป) 

หากพิจารณาเชิงลึกถึงผลการเก็บกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัย จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยเรียนนั้น

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมปลายถึงระดับปริญญาโท (ประมาณร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่าง) มีกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน

ระดับประถมเพียง 4 คนเท่านั้น โดยรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามมิติของระดับการศึกษาแสดงอยู่ใน

บทที่ 10 รูปที่ 10.3 ทำให้ผลกระทบของความแตกต่างของวุฒิภาวะ และระดับการศึกษาต่อคำตอบที่ได้รับนั้นลด

น้อยลง 
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อย่างไรก็ตามด้วยข้อกังวลถึงความแตกต่างด้านประสบการณ์และความรู้ ทีอ่าจส่งผลต่อระดับ Digital 

literacy ในบทที่ 11 ที่ทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับ Digital literacy ในแต่ละช่วงเจเนเรชั่น จึงมีการ

วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับ Digital literacy ในมิติของระดับการศึกษาร่วมด้วย (ตารางที่ 11.6 ถึง 11.9) 

เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความหลากหลายมากที่สุด จึงมีการกำหนดเขตพื้นที่ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามตารางที ่9.3 โดยในแต่ละเขตนั้น จะมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 27 

กลุ่มตัวอย่าง เก็บท้ังหมดจำนวน 15 เขต ซึ่งแนวทางการแบ่งเขตนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับมีความ

น่าเชื่อถือ สะท้อนภาพรวมของประชากรที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด ป้องกันไม่ให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีการกระจุกตัวอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง สำหรับแนวทางในการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตนั้น จะเป็น

การเดินทางไปยังสำนักงานเขต เพื่อสุ่มกลุ่มสำรวจจากผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขต โดยจะให้มีการกระจายตัว

ของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามท่ีชี้แจ้งอยู่ในตารางที่ 9.3  

ตารางที่ 9.3 การแบ่งพื้นที่ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

              อายุ 
เขต 

55-73 ปี 39-54 ปี 23-38 ปี 7-22 ปี รวม 

พระนคร 6 8 7 6 27 
ดุสิต 6 8 7 6 27 

บางเขน 6 8 7 6 27 
หลักสี ่ 6 8 7 6 27 
บางกะป ิ 6 8 7 6 27 
พระโขนง 6 8 7 6 27 
ลาดกระบัง 6 8 7 6 27 
ดินแดง 6 8 7 6 27 

จตุจักร 6 8 7 6 27 
คลองเตย 6 7 7 6 26 

ลาดพร้าว 6 7 7 6 26 
ดอนเมือง 6 7 7 6 26 
ราษฎร์บรูณะ 6 7 7 6 26 

บางกอกน้อย 6 7 7 6 26 
บางบอน 6 7 7 7 27 
รวม 90 114 105 91 400 
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รายละเอียดของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูล socioeconomic status ของ

กลุ่มตัวอย่าง 2) กลุ่มคำถามที่วัดทักษะความรู้ด้านดิจิตอล (Digital literacy) และ 3) กลุ่มคำถามที่วัดความพึง

พอใจในการใช้บริการทางการเงิน (Banking preferences)  

โดยแบบสอบถามในส่วนแรก Socioeconomic status จะมีรายละเอียดของคำถามดังรูปที่ 9.1 ซ่ึงการ

สอบถามปัจจัยด้าน Socioeconomic status ของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับข้อสมมุติฐานและข้อค้นพบของ

งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับ Digital literacy ของประชากร ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยต่างๆได้

ดังนี้ 

1) อายุ – งานวิจัยในอดีตมีข้อสมมุติฐานความสัมพันธ์ของอายุต่อระดับ Digital literacy ในมิตทิี่แตกต่างกัน 

เช่น งานวิจัยโดย Harris et. al. (2015) ชี้แจงว่าอายุสะท้อนลักษณะทางกายภาพ (physical) ที่ทำให้

การรับรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไม่เท่ากัน หรืองานวิจัยโดย Prensky (2001) ที่เชื่อมโยงอายุเข้ากับ 

เจเนเรชั่น และนิยามของเจเนเรชั่นใหม่เช่น Digital natives กับ Digital immigrants เป็นต้น 

2) ระดับรายได้ – ระดับรายได้ที่แตกต่างกันสะท้อนความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลและระดับ

ความคุ้นเคย ประสบการณ์ท่ีมีต่อเทคโนโลยีดิจิตอลที่แตกต่างกัน โดยงานวิจัยของ Hargittai & Hinnant 

(2008) พบว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยมักจะมีระดับ Digital literacy ที่ต่ำกว่าผู้ที่มีรายได้สูงเป็นต้น 

3) ประเภทของอาชีพและระดับการศึกษา – ทั้งสองปัจจัยนี้สะท้อนประสบการณ์และความรู้ในอดีต รวมถึง

สะท้อนความคุ้นชินต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดความชำนาญ ทักษะ และ

ความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล โดยงานวิจัยของ Kvavik (2005) และ  Helsper & Eynon (2010) 

พบว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไป และผู้ที่ทำงานที่อาศัยคุณวุฒิ จะมีความสามารถ Digital 

literacy ที่สูงกว่า ประชากรในกลุ่มอ่ืนเป็นต้น  
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รูปที่ 9.1 แบบสอบถามในส่วนของ Socioeconomic status 

 

 

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ที่เป็นการวัดระดับ Digital literacy ของกลุ่มตัวอย่างนั้น จะไม่สามารถวัดได้

ด้วยชุดคำถามเพียงชุดใดชุดหนึ่ง เพราะ Digital literacy เปรียบเสมือนเป็น latent variable หรือ unobserved 

variables ที่ไม่สามารถชี้วัดได้โดยตรง จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาชุดคำถามที่สะท้อนปัจจัยที่เก่ียวเนื่องกับระดับ 

Digital literacy โดยชุดคำถามเหล่านี้ สามารถจำแนกเป็นประเด็นย่อยๆ ออกได้ 4 ด้านตามมิติที่งานวิจัยฉบับนี้

วิเคราะห์ว่าสามารถใช้ในการวัดระดับ Digital literacy ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศของท่าน      ชาย    หญิง 

2. ปี พ.ศ. เกิดของท่าน    ______________ 

3. ท่านกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่หรือไม่   ใช่    ไม่ใช่ 

หาก ใช่ ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด 

 ประถมต้น   ประถมปลาย  มัธยมต้น  มัธยมปลาย 

 ปริญญาตร ี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4. สถานภาพการสมรสของท่าน    โสด   สมรส  ม่าย 

5. สถานะการทำงานของท่านในปัจจบุัน 

 ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน  ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไมไ่ด ้
 ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับ

อาวุโส และผู้บญัญัติกฎหมาย 
 ผู้ปฎิบัติงานท่ีมฝีีมือดา้นการเกษตร ป่าไม้ และ

ประมง 
 ประกอบอาชีพในระดับเสมียน  พนักงานบริการหรือผูจ้ำหน่ายสินค้า 
 เจ้าหน้าท่ีเทคนิคในด้านต่างๆ  ช่างฝีมือและผู้ปฎิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 
 ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจักร และ

การประกอบ 
 ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน 

คนขับรถ และรปภ. เป็นต้น 
 ทหาร ตำรวจ  

6. ช่วงระดับรายไดเ้ฉลี่ยต่อป ีของท่าน 

 น้อยกว่า 100,000 บาทต่อป ี    100,000 – 299,999 บาทต่อปี 

 300,000 – 499,999 บาทต่อปี    500,000 – 999,999 บาทต่อปี 

 1,000,000 – 1,999,999 บาทต่อป ี   มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 บาทต่อปี 
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1) ข้อคำถามที่ชี้วัดการเข้าถึงเทคโนโลยี (Access to digital technologies) หากมีการเข้าถึงเทคโนโลยี

ดิจิตอลที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นประจำ ถือเป็นมิติหนึ่งที่สะท้อนระดับ Digital 

literacy ในระดับสูง โดยคำถามท่ีใช้ในแบบสอบถามแสดงใน รูปที่ 9.2 

2) ข้อคำถามที่ชี้วัดถึงทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลในแต่ละด้าน (Digital skills) โดยจะเป็นการ

ประเมินทักษะพ้ืนฐานทั้งด้านการใช้ hardware และการใช้ software พ้ืนฐานต่างๆ ตามรายละเอียดใน

รูปที่ 9.3 

3) ข้อคำถามที่ชี้วัดถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital knowledge) เป็นกลุ่มคำถามที่วัดความรู้

พ้ืนฐานของเทคโนโลยีดิจิตอลเช่น การทำงานของเทคโนโลยีดิจิตอลบางประเภท ประเภทของไฟล์ หรือ

การรู้เท่าทันด้าน cyber securities เป็นต้น ตามรายละเอียดในรูปที่ 9.4 

4) ข้อคำถามที่ชี้วัดด้านการตระหนักถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล (Online information 

awareness) เป็นกลุ่มคำถามที่ประเมินว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกดิจิตอลได้

อย่างไร มีความม่ันใจในการเข้าถึงข้อมูลและรู้สิทธิเงื่อนไขในการใช้ข้อมูลของผู้อื่นในโลกดิจิตอลอย่างไร มี

รายละเอียดดังรูปที่ 9.5 

5) ชุดคำถามสุดท้ายคือกลุ่มคำถามเพ่ือประเมินภาพรวมถึงความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอล ซ่ึง

เปรียบเสมือนเป็นแบบสอบถามเชิงประเมินตนเอง (self-assessment) ในภาพรวมทั้งหมดเพ่ือใช้ในการ

ทดสอบความสอดคล้องของข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 4 คำถาม ดังรูปที ่9.6 

หากพิจารณาแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเพ่ือวัด Digital literacy นั้นจะพบว่ามีบางข้อคำถามท่ีใช้คำศัพท์

ภาษาอังกฤษ โดยคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบสอบถามจะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นคำศัพท์ที่ในปัจจุบันมีการใช้ทับศัพท์กัน

อย่างแพร่หลาย เช่น Microsoft word, smartphone หรือ Web browser เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีอายุแตกต่างกันค่อนข้างมาก ทำ

ให้กลุ่มตัวอย่างอาจมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทางเหล่านี้ในระดับท่ีแตกต่างกัน หรืออาจมีความเข้าใจที่

คลาดเคลื่อนได้ วิธีการเก็บข้อมูลจึงไม่ใช่การแจกแบบสอบถามแบบหว่านแห หรือยื่นแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามเอง แต่การเก็บข้อมูลจะเป็นในลักษณะของการที่ผู้เก็บข้อมูลยืนสัมภาษณ์ถามตอบกับกลุ่ม

ตัวอย่างรายบุคคล โดยผู้เก็บข้อมูลจะเป็นคนจดบันทึกคำตอบลงในแบบสอบถามเท่านั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า

ข้อมูลที่ได้รับมีความแม่นยำที่สุด 
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รูปที่ 9.2 แบบสอบถามการวัดระดับ Digital literacy 

 

 

 

 

 

  

7. จำนวน Digital technologies ทีค่รัวเรือนของท่านม ี

Desktop computer จำนวน _____ เครื่อง Tablet จำนวน _____ เครื่อง 
Laptop/Notebook จำนวน _____ เครื่อง Smartwatch จำนวน _____ เครื่อง 
Smartphone จำนวน _____ เครื่อง Printer จำนวน _____ เครื่อง 
Smart TV จำนวน _____ เครื่อง MP3/4 player 

(รวม ลำโพงBluetooth) 
จำนวน _____ เครื่อง 

8. ท่านเคยใช้ Digital technologies ในระดับใด 

 ระดับการใช้ 
 ใช้ได้ตามต้องการ 

(Unlimited access) 
ใช้บางครั้ง 

(Limited access) 
ไม่เคยใช้ 

(No access) 
ไม่รู้จัก 

(Not sure) 
Desktop computer     
Laptop/Notebook     
Smartphone     
Smart TV     
Tablet     
Smartwatch     
Printer     
MP3/4 player 
(รวม ลำโพงBluetooth) 

    

 

9. จำนวนช่ัวโมงต่อวันโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้ Smartphone  ___________ ช่ัวโมงต่อวัน 

10. จำนวนช่ัวโมงต่อวันโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้ Computer/Laptop  ___________ ช่ัวโมงต่อวัน 
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รูปที่ 9.3 แบบสอบถามถึงทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจติอล 

 

 

 

 

 

 

 

11. ท่านคิดว่าท่านมีทักษะการใช้งานในแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับใด 

 1 
(ต่ำมาก) 

2 3 4 5 
(สูงมาก) 

ทักษะการพิมพ์ด้วย Keyboard      
ทักษะการค้นหาข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต      
อ่านบทความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร ์      
คุ้นเคยกับการใช้ Social network      
Word processor: Word or pages      

Spreadsheet: Excel or numbers      

Presentation: PowerPoint or Keynote      

Video editing: iMovie or MovieMaker      

Photo/image editing: Photoshop or Photoscape      

Web design software: Dreamweaver or Frontpage      

Mobile devices organizer: address book or 
calendar 

     

Email      

Web browser      

Instant messaging apps เช่น Line หรือ Messenger      

Blog      

Video conference      

Computer game      
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รูปที่ 9.4 แบบสอบถามความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจติอล 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ท่านคิดว่าท่านมีระดับความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวอย่างไร 

 1 
(ต่ำมาก) 

2 3 4 5 
(สูงมาก) 

การทำงานของ computer hardware      
เครือข่าย Internet      

 

13. ข้อใดคือสิ่งท่ีต้อง install ใน computer เพื่อให้สามารถใช้ video conference ได ้

 Scanner   Webcam   Printer   DVD player   ไม่รู ้

14. Digital camera เก็บรูปภาพไว้ที่ใด 

 Battery   Film   Adapter   Memory card   ไม่รู ้

15. ไฟล์ AVI และ MP4 คือตัวอย่างของไฟล์ประเภทใด 

 Digital audio file formats   Digital video file formats   ไม่รู ้

 Digital graphic file formats   Digital text file formats 

16. ข้อใดคือคำศัพท์อธิบาย junk email หรือข้อความไม่พึงประสงค ์

 Spam  Firewall   Malware   Spyware   ไม่รู ้

17. ข้อใดคือช่ืออาชญากรรมที่พยายามล้วงข้อมูลที่อ่อนไหวเช่นบัตรเครดิต หรือ password เป็นต้น 

 Synthesizing  Streaming  Phishing   Crowdsourcing  ไม่รู ้

18. ข้อใดคือสมองของคอมพิวเตอร ์

 CPU   LAN   RAM   ROM    ไม่รู ้
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รูปที่ 9.5 แบบสอบถามการตระหนักถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดจิิตอล (Online information awareness)  

 

19. ท่านเคยสร้างข้อมูลประเภทใดบ้างในโลก online (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ภาษา ตัวอักษร  วิดีโอ    เพลง     ภาพ    Survey หรือ quiz    Websites 

20. ท่านมีความมั่นใจในการใช้แหล่งข้อมูล Digital ในระดับใด 

 1 
(ต่ำมาก) 

2 3 4 5 
(สูงมาก) 

ตระหนักรับรู้ว่าข้อมลูของท่านในโลก Online ถูกนำไปใช้
อย่างไร 

     

รับรู้เงื่อนไขหากท่านนำภาพ ข้อความ และเสียงจากโลก
ออนไลน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

     

สามารถบ่งช้ี website ที่ปลอดภยั และน่าเชื่อถือ      
ตระหนักถึงความเสีย่งในโลกออนไลน์จากการโจรกรรม
ข้อมูล 

     

รู้วิธีการป้องกันการโจรกรรมข้อมลูในรูปแบบต่างๆ      

21. เวลามีคนคอมเม้นต์ไม่ดีต่อท่าน ทา่นจะโตต้อบหรือไม ่

 ตอบโต ้  ไม่ตอบโต ้

22. ท่านเคยช่วยใครที่ถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์หรือไม่ 

 เคย   ไม่เคย 

23. ท่านทราบหรือไม่ว่าการกระทำอยา่งไรผดิกฎหมายในโลก online 

 ทราบ  ไม่ทราบ 

24. ท่านเคย report สิ่งที่ไม่ถูดต้องที่คุณเห็น ในโลก online หรือไม ่

 เคย     ไม่เคยเพราะคิดว่าไม่จำเป็น 

 ไม่เคยเพราะไมรู่้จะทำอย่างไร  ไม่เคยเพราะการ report คงไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงอะไร 

25. หากท่านพบสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในโลกออนไลน์ ท่านจะทำอย่างไร 

 ออกจาก website เหล่านั้น   รายงานบุคคลที่เกีย่วข้องในโลก offline 

 รายงานบุคคลที่เกีย่วข้องในโลก online   เพิกเฉย 

 บอกเพื่อนฝูง 

26. Social network profile ของท่านกำหนดระดับ privacy อย่างไร 

 ไม่มี profile     เฉพาะเพื่อนเท่านั้นท่ีเห็น 

 มีคนช่วงตั้ง privacy ให ้   ไม่รู้ว่าจะตั้งอย่างไร 

 ไม่รู้ว่า privacy setting คืออะไร  ตั้งเป็น Public เปดิเผยทั้งหมดตลอดเวลา 
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รูปที่ 9.6 แบบสอบถามการประเมินระดบัของ Digital literacy ด้วยตนเอง 

 

 

สำหรับแบบสอบถามในส่วนที่ 3 จะเป็นชุดคำถามที่ประเมินความพึงพอใจ ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

และบริการทางการเงินในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นชุดคำถามที่เป็นเป้าหมายของงานวิจัยเพื่อประเมินว่าระดับ Digital 

literacy และลักษณะของประชากร เป็นปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินหรือไม่ 

และมีผลกระทบต่อการให้ความสำคัญของ Digital banking อย่างไร รายละเอียดของคำถามต่างๆ เหล่านี้เป็นดัง

รูปที่ 9.7 

 

 

 

 

 

 

 

27. สรุปความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ Digital technologies 

 1 
(ต่ำมาก) 

2 3 4 5 
(สูงมาก) 

ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ด้าน Digital literacy ในระดับใด      
ท่านชอบที่จะศึกษาเกี่ยวกับ Digital technologies บ่อย
เพียงใด 

     

ท่านรู้สึกว่าอยูล่้าหลังคนอ่ืนในเรื่อง digital technologies      
ท่านคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพฒันาทักษะด้าน digital      
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รูปที่ 9.7 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในมิติต่างๆ 

28. ปัจจุบันท่านใช้บริการด้านใดบ้างจากธนาคารพาณิชย์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 บัญชีเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์   เงินกู้    เช็ค 

 บัตรเครดิต     กองทุนรวม   ผลิตภัณฑ์ประกัน  

29. จำนวนธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเป็นลูกค้า   จำนวน ________________ แห่ง 

30. ท่านเป็นลูกค้าธนาคารมาแล้วก่ีป ี   จำนวน ________________ ปี 

31. หากท่านเป็นลูกค้าธนาคารหลายแห่ง ท่านมีสาเหตุอยา่งไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ใช้ ATM ได้หลายธนาคาร  มีเงินกู้หลายธนาคาร 
 เข้าถึงสาขาของธนาคารได้สะดวก  ดอกเบี้ยเงินฝากจูงใจให้เป็นลกูค้าหลายธนาคาร 
 ธนาคารที่รับเงินเดือนเป็นคนละธนาคารกับที่

ตัวเองต้องการ 
 เพื่อเป็นลูกค้าธนาคารเดยีวกบัเพื่อนและคนใน

ครอบครัว 
 มีบัตรเครดติหลายธนาคาร  มุ่งเน้นใช้บริการคนละด้านในแต่ละธนาคาร 

32. ขอให้ท่านเลือกสาเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจเป็นลูกค้าธนาคาร (เลือกได้ 3 ข้อ) 

 การแนะนำของเพื่อนและครอบครัว  มีสาขาอยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา 
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจูงใจ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จูงใจ 
 ค่าธรรมเนียมน่าสนใจ  จำนวนตู้ ATM ทำให้สะดวก 
 มี Mobile app ที่ตอบสนองความต้องการ  มีสาขาท่ีเข้าถึงสะดวกสบาย 

33. ท่านใช้บริการตู้ ATM บ่อยเพียงใด 

 เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง    เฉลี่ยเดือนละ 2-4 ครั้ง 

 เฉลี่ยเดือนละ 4-8 ครั้ง   เฉลี่ยมากกว่า 8 ครั้งต่อเดือน 

34. ข้อความใดสะท้อนตัวตนของธนาคาร ท่ีท่านต้องการเห็นในอนาคต (เลือกได้ 3 ข้อ) 

 การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 พนักงานธนาคารเข้าถึงง่าย 

 นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเพาะเจาะจงกับตัวท่าน 

 ความรวดเร็วในการซื้อผลติภณัฑ์และบริการ 

 การมีผลิตภัณฑ์และบริการทีร่อบด้าน 

 การมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในบางผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 ค่าธรรมเนียมต้องตำ่ 

 อัตราดอกเบี้ยต้องต่ำ 

 มีความโปร่งใส สามารถเปรียบเทียบราคาได ้

 มีความน่าเช่ือถือ 

 การมีพันธมิตรร้านค้าท่ีหลากหลาย 
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รูปที่ 9.7 (ต่อ) แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในมิติตา่งๆ 

 

 

35. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านอยากให้ธนาคารให้ความสำคัญกบับริการในด้านต่างๆเหล่านี้ในระดับใด  

 1 
(ต่ำมาก) 

2 3 4 5 
(สูงมาก) 

บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน      
บริการผ่าน Online banking (Computer) ที่รอบด้าน      

ได้รับการแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง 
smartphone 

     

ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือเรื่องการเงินต่างๆ      

ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน mobile banking      
ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน online banking (Computer)      

ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน Chat bot      
ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน video call      

การที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารเปดิเผยอยา่ง
ละเอียดบน Website และช่องทาง online 

     

พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face      

สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนท่ีเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว      

ความสามารถท่ีจะฝากเช็คผ่าน smartphone      

จำนวนตู้ ATM หลายพื้นท่ี เข้าถึงสะดวก      

ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน และ
update สมุดบัญชี เป็นต้น 

     

ธนาคารต้องมีพันธมิตรร้านค้าที่หลากหลายเพื่อเช่ือมโยง Promotions 
และบริการต่างๆ 

     

ธนาคารวิเคราะห์ข้อมลูการใช้งานของลูกค้าจนสามารถนำเสนอบริการที่
ตอบโจทย์ความต้องการ 

     

ธนาคารเชื่อมโยงบริการทั้ง off-line, online, mobile, chat และ call 
เข้าถึงกัน 

     

ธนาคารเชื่อมโยงกับ Platform ต่างๆที่ลูกค้าใช้บริการประจำ เช่น 
Line, Facebook, Instagram เป็นต้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

นอกจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบสอบถามด้วยวิธีสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ในแต่ละ

มิติแล้วนั้น จะมีการวิเคราะห์ด้วย Principle Component Analysis เพ่ือนำเสนอเป็นแนวทางในการกำหนดเป็น

ตัวแบบการคำนวณ (Scoring model) สำหรับการชี้วัด Digital literacy สำหรับประชากรในประเทศไทย ซึ่ง

แบบสอบถามที่งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาขึ้น และ Scoring model ทีน่ำเสนอสามารถนำไปต่อยอดใช้เพ่ือวัด Digital 

literacy ของประชากรไทยเป็นวงกว้างต่อไปได้ในระยะยาว  

นอกจากการวิเคราะห์ด้วย PCA เพ่ือสร้างตัวแบบในการคำนวณระดับ Digital literacy แล้วนั้น จะมีการ

นำระดับ Digital literacy ของกลุ่มตัวอย่างมาทำการจัดกลุ่มวิเคราะห์ด้วย Cluster analysis เพ่ือจำแนกกลุ่ม

ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติที่ถูกต้อง การแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยนี้จะนำไปประเมินต่อว่าปัจจัย 

Socioeconomic status ในลักษณะใดจะเป็นปัจจัยทีบ่่งชี้แบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ Digital literacy คนละ

กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพว่าประชากรกลุ่มใดจะประสบปัญหาความท้าท้ายหรือเสียเปรียบในโลก

ยุค digital 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการแบ่งกลุ่ม Cluster analysis จะนำไปประเมินต่อไปว่า แต่ละกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ 

Digital literacy ทีต่่างกันนั้น มีพฤติกรรมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และความต้องการบริการทางการเงินใน

อนาคตแตกต่างกันอย่างไร สามารถแบ่งแยกความต้องการบริการทางการเงินในแต่ละประเภทตามระดับ Digital 

literacy อย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่ ซึ่งแนวทางการทดสอบจะใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่า T-test และ Duncan’s 

Multiple range test 

สำหรับรายละเอียดทางทฤษฎีของแต่ละระเบียบวิธีวิจัย สรุปไดด้ังนี้ 

1) Principal component analysis 

Principal component analysis (PCA) คือวิธีการทางสถิติทีถู่กนำมาใช้เพ่ือลดจำนวนตัวแปรจาก

จำนวนตัวแปรทีเ่ก็บมาจากหลายคำถาม ซึ่งการทำวิจัยในแขนงวิชาสัมคมศาสตร์นั้นมักมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ

ข้อมูลจากหลากหลายคำถามเพ่ือใช้ในการวัดมิติใดมิติหนึ่ง เพราะมิติที่วัดมักจะเป็นมิติเชิงคุณภาพที่ไม่มีทฤษฎีที่

ชัดเจนว่าจะต้องวัดจากคำถามใด  

วิธี PCA นี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Variable reduction techniques ซึ่งการชี้วัดมิติใด

มิติหนึ่งด้วยหลายชุดคำถาม แล้วนำข้อมูลที่ได้รับจากทุกชุดคำถามมาทำการวิเคราะห์ PCA นั้นดีกว่าการเลือก
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คำถามใดคำถามหนึ่งมาสะท้อนมิติที่ต้องการวัด เพราะการเลือกเพียงคำถามเดียวจะทำให้ต้องละทิ้งข้อมูลที่ได้รับ

จากคำถามอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดผลได้ 

วิธีการของ PCA ที่ใช้ในการลดจำนวนตัวแปรลงนั้น จะเป็นกระบวนการในการพยายามสร้างสมการ

ผลรวมเชิงเส้น (Linear combination) ของตัวแปรต่างๆที่สะท้อนมิติที่ต้องการวัด โดยค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละ

ตัวแปรในสมการผลรวมเชิงเส้นจะไม่ใช่ค่าสัมประสิทธิ์ที่เกิดจากการกำหนดโดยผู้วิจัย เพราะการรวมตัวแปรด้วย

สมการที่กำหนดด้วยผู้วิจัย อาจไม่ได้เป็นสมการทีเ่หมาะสมที่สุดที่สะท้อนการกระจายตัวและความหลากหลายของ

ข้อมลูในแต่ละตัวแปร ทำให้เกิดความเสี่ยงที่สมการที่กำหนดนั้นขาดข้อมูลบางด้าน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ที่ PCA 

ใช้ในการสร้างสมการผลรวมเชิงเส้นนั้น จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทำให้ความผันแปรของการคำนวณผลที่ได้จาก

สมการเชิงเส้นที่สร้างมาสามารถอธิบายความผันแปรรวมของแต่ละตัวแปรทั้งหมดให้ได้มากที่สุด 

กระบวนการในการหาสมการผลรวมเชิงเส้นนี้ PCA ไม่ได้พยายามหาเพียงสมการเดียว แต่จะคำนวณหา

ความเป็นไปได้หลายสมการ โดยหากตัวแปรที่นำมาลดทอนเพ่ือสร้างเป็นปัจจัยเดียวมีทั้งหมด 4 ตัวแปร 

กระบวนการ PCA จะสามารถหาสมการผลรวมเชิงเส้นที่สะท้อนข้อมูลของ 4 ตัวแปรได้ 4 สมการ ซ่ึงแต่ละสมการ

ที่หาไดน้ั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือในทางสถิติเรียกว่ามีลักษณะ Orthogonal 

ระหว่างกัน สมการผลรวมเชิงเส้นแต่ละสมการที่คำนวณมาได้จะเป็นสมการที่ใช้ในการสะท้อนมิติที่ต้องการวัดซึ่ง

จะถูกเรียกว่า Principal component (PC)  

ยกตัวอย่างเช่น หาก Principal component ที่หาได้มผีลดังตารางที่ 9.4 ค่า % of variance คือ

ความสามารถของแต่ละสมการในการอธิบายความผันแปรรวมทั้งหมดของทุกตัวแปรที่ใช้ในการสร้าง Principal 

component เนื่องจากมี 4 ตัวแปรที่ใช้ในการสร้างสมการจึงสามารถหา Principal component ได้ทั้งหมด 4 

ค่า โดยค่า eigenvalue คือตัวเลขทางสถิติท่ีสะท้อนความผันแปรของแต่ละสมการ ซ่ึง Principle components 

ที่ดีควรมีค่า eigen values ที่มากกว่า 1 (Kaiser, 1960) เพราะจะบ่งชี้ว่าตัวแปรต่างๆที่วัดมาได้นั้น เมื่อนำมา

ประเมินรวมกันภายใต้ Principal component หนึ่งจะสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมทั้งหมดได้ดีที่สุด 

ตารางที่ 9.4 ตัวอย่างของผลลัพธ์จาก Principal component analysis 

Component Eigenvalues % of Variance 

1 2.455 61.372 
2 0.780 19.512 

3 0.530 13.246 
4 0.235 5.870 
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2) Cluster analysis 

Cluster analysis เป็นวิธีการทางสถิติท่ีมกีรอบแนวคิดในลักษณะเดียวกับ Discriminant analysis และ 

ANOVA แต่มีความแตกต่างกันคือ Discriminant analysis กับ ANOVA นั้นอยู่ภายใต้สมมติฐานที่ผู้วิจัยมีทฤษฎี

หรือตัวชี้วัดบ่งชี้ชัดเจนว่ากลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม แล้วจึงศึกษาต่อไปว่ากลุ่มตัวอย่างที่แบ่งไดน้ั้น มี

ค่าของตัวแปรบางตัวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ (ANOVA) หรือวิเคราะห์ว่ามีปัจจัยตัวแปรต้นตัวใด ที่

เป็นตัวบ่งชี้การแบ่งกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ (Discriminant analysis) 

แต่ในส่วนของ Cluster analysis นั้น ผูว้ิจัยไม่สามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละกลุ่มก้อนได้ตั้งแต่

ต้น เพียงแต่สามารถวัดค่าตัวแปรในมิติต่างๆของกลุ่มตัวอย่างได้เท่านั้น ดังนั้น Cluster analysis จึงเป็นวิธีการ

ทางสถิติในการทำความเข้าใจค่าตัวแปรที่สนใจว่าจะสามารถนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกได้กี่กลุ่ม 

วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มก้อนนี้จะใช้วิธีการวัด ระยะห่างของแต่ละกลุ่ม 

(The degree of distances) โดยจะพยายามหาวิธีการแบ่งกลุ่มที่สามารถได้ ค่าระยะห่างของแต่ละกลุ่มที่มาก

ที่สุด ซ่ึงวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการคำนวณหาค่าระยะห่างระหว่างกลุ่มนี้มีสองประเภทได้แก่ 1) k-means 

clustering และ 2) Hierarchical clustering 

งานวิจัยฉบับนี้เลือกใช้วิธี k-means clustering เพราะเป็นวิธีที่สามารถคำนวณหาจำนวนกลุ่ม (k) ที่ดี

ที่สุดในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีระยะห่างระหว่างกันมากท่ีสุด ในขณะที่วิธีการของ 

Hierarchical clustering นั้นจะเป็นวิธีการที่พยายามแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นลำดับขั้นให้มากท่ีสุดจนจำนวนกลุ่มที่

แบ่งเท่ากับจำนวนตัวอย่างที่มีในการวิจัย ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการ Hierarchical clustering จึงอาจทำให้ยาก

ในการสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างควรถูกแบ่งแยกออกเป็นก่ีกลุ่มท่ีดีที่สุด  

วิธีการของ k-means clustering จะเริ่มจากการพยายามค่อยๆแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างทีละตัวอย่างไปยัง

กลุ่มก้อนหนึ่งๆ จนกว่าตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มนั้นบ่งบอกว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่คนละกลุ่มมีค่าตัวแปรดังกล่าว

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือในทางวิชาการเรียกว่า “The measure of heterogeneity between groups” 

ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีค่าตัวแปรดังกล่าวคล้ายคลึงกันไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือ

ในทางวิชาการเรียกว่า “The measure of similarity within groups” 

กระบวนการของ k-means clustering จะมีการกำหนดขอบเขตการแบ่งกลุ่ม (Partitioning method) 

ของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง n จำนวนออกเป็นจำนวน k กลุ่ม (Clusters) ซึ่งถือเป็นการแบ่งกลุ่มในลักษณะที่ผู้วิจัย

เพียงกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มเท่านั้นแต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขในการแบ่งกลุ่มล่วงหน้าว่าควรมีเงื่อนไขใด 
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(No predefined classes) ดังนั้นวิธีการนี้จึงเรียกว่า Unsupervised classification โดยวิธีการนี้จะพยายามหา

จำนวน k กลุ่มท่ีทำให้ผลลัพธ์ของการแบ่ง partition นั้นดีที่สุด การแบ่งกลุ่มจะเป็นการวัดระยะห่างจากจุด

ศูนย์กลางของแต่ละกลุ่มว่าแตกต่างมากน้อยเพียงใด  

กระบวนการกำหนดระยะห่างระหว่างกลุ่ม จะเริ่มจากการทดลองกำหนดจำนวนกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยก

เบื้องต้น แล้วกำหนดค่าเฉลี่ย (means หรือ centroid) ขึ้นมาของตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มของแต่ละกลุ่ม 

ทดลองเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง centroid มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ทดลอง

แบ่งนีเ้ป็นค่า centroid ใหม่สำหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืนมาอยู่ในกลุ่มในครั้งถัดไป กระบวนนี้จะเกิดข้ึนไป

เรื่อยๆจนค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มที่แบ่งมีค่า centroid ทีแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ตามรูปที่ 9.8 

รูปที่ 9.8 The K-means Clustering Method 

 

 

อย่างไรก็ตามการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Cluster analysis นี้ไม่ได้การันตี ว่ากลุ่มท่ีแบ่งจะเป็นกลุ่มที่

สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลใด หรือมีตัวแปรใดส่งผลต่อการแบ่งแยกกลุ่มดังกล่าว เพราะ Cluster 

analysis เป็นการแบ่งแยกกลุ่มจากตัวแปรชี้วัดที่เราสนใจเท่านั้นว่ากลุ่มท่ีแบ่งมีความเหมือนกัน (common) 

อย่างไร ดังนั้นเมื่อทำการแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Cluster analysis มักจะมีการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปว่าตัว
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แปรใดส่งผลอย่างมีนัยสำคัญในการชี้วัดการแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเช่นการวิเคราะห์ด้วย Multinomial 

regression เป็นต้น 

3) One-way ANOVA 

ภายหลังจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นแต่ละกลุ่มย่อยตามระดับของ Digital literacy จะนำผลที่ได้

จาก Cluster analysis มาวิเคราะห์ต่อว่า แต่ละกลุ่ม clusters นั้นมีลักษณะของ Socioeconomic status 

แตกต่างกันอย่างไร และมีลักษณะของความต้องการได้รับบริการทางการเงินหรือมีพฤติกรรมใช้บริการทางการเงิน

ในปัจจุบันอย่างไร เพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึนว่า ผู้ที่มี Digital Literacy แตกต่างกันนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกัน

ในประเด็นใดบ้าง 

สำหรับวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการประเมินว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันหรือไม่นั้น จะวัดด้วยวิธีการทาง

สถิติที่เรียกว่า Duncan’s New multiple range ซึ่งเป็นการวัดเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าตัวแปรระหว่าง

กลุ่มท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม หากมีเพียงสองกลุ่มวิธีการทางสถิติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นวิธี T-Test ซ่ึง Duncan’s 

New multiple range นี้อยู่ภายใต้แขนงวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Multiple comparison procedures 

Duncan’s New multiple range เป็นเทคนิคทางสถิติที่มีการปรับปรุงให้ลดความผิดพลาดของการ

ตีความทางสถิติประเภท Type II error หรือการลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธข้อสมมุติฐานหลัก (Null 

positive) ที่ผิดพลาด ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงไม่ควรปฏิเสธข้อสมมุติฐานหลัก วิธีการของ Duncan’s New 

multiple range จะเริ่มจากการหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่สนใจของแต่ละกลุ่มก้อนของตัวอย่าง (m1, m2, …, mn) 

และทำการหาค่า Standard error ของแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า mean ระหว่างกลุ่มที่มีค่า 

mean สูงที่สุดกับกลุ่มที่มีค่า mean ต่ำที่สุดก่อน และค่อยๆเปรียบเทียบกลุ่มอ่ืนๆ เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก 

เพ่ือพิจารณาว่าความแตกต่างของค่า mean แต่ละกลุ่มนั้นมีนัยสำคัญหรือไม่ 

สำหรับวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของตัวแปรที่เป็นตัวแปรจำแนกประเภท 

(Categorial variables) เช่น เพศ ระดับรายได้ เป็นต้น จะใช้วิธีการทดสอบที่เรียกว่า Pearson’s Chi-square 

Test  
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บทสรุป 

การชี้วัดระดับ Digital literacy ที่งานวิจัยชิ้นนี้เสนอนั้นจะประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อยได้แก่  

1. การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล (Access to digital technologies)  

2. ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลในแต่ละด้าน (Digital skills)  

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital knowledge)  

4. การตระหนักถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล (Online information awareness)  

การชี้วัดความสามารถของประชากรในแต่ละปัจจัยนี้จะเกิดการจากสร้างแบบสอบถามท่ีมีคำถาม

ครอบคลุมในหลายประเด็นของแต่ละปัจจัยย่อย ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างดัชนีชี้วัดที่เป็นคะแนนของแต่ละ

ปัจจัยย่อย จึงนำวิธีการทางสถิติท่ีเรียกว่า Principle Component Analysis (PCA) มาใช้เพื่อลดทอนจำนวนตัว

แปรลงให้เหลือเพียงดัชนีชี้วัดคะแนนในรูปแบบของ Z-score (ตัวแปรที่มีการกระจายตัวแบบปกติที่ค่ากลาง

เท่ากับศูนย์ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1) 

เมื่อได้ Z-score ของแต่ละปัจจัยย่อยจึงนำมาประเมินด้วย Cluster analysis เพ่ือจัดกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็นกลุ่มที่มีระดับ Digital literacy ที่แตกต่างกัน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ต่อไปว่าประชากรที่มีลักษณะ 

Socioeconomic status แบบใด จะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีนัยสำคัญว่าจะอยู่ในกลุ่มของ Digital literacy ระดับใด ซึ่งจะ

เป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าใจสภาวะ Digital Divide ในสังคมไทย 

นอกจากนี้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยยังประกอบด้วยกลุ่มคำถามที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปว่าประชากรกลุ่มใดจะมีความพึงพอใจ หรือมีพฤติกรรมการ

ใช้บริการทางการเงินที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยให้สถาบันการเงิน และ 

Fintech ได้เข้าใจถึงแนวทางในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆว่าจะสามารถตอบโจทย์ประชากรที่มีระดับ Digital 

literacy แตกต่างกันอย่างไร 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยนี้มีการกระจายตามมิติของอายุ ตามสัดส่วนของประชากรใน 4 เจเนเรชั่น 

ได้แก่ 1) เจเนเรชั่น Baby boomers 2) เจเนเรชั่น X 3) เจเนเรชั่น Y และ 4) เจเนเรชั่น Z และเพ่ือให้การตอบ

แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือถูกต้อง การสอบถามนั้นจึงไม่ใช่การเหวี่ยงแหแบบสอบถามไปยังผู้ตอบ แต่จะเป็น

การสัมภาษณ์รายบุคคลเพ่ืออธิบายคำศัพท์เฉพาะทางหรือเพ่ือให้ได้คำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุด  
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บทท่ี 10 วิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนาของ Digital literacy และ Banking preference 

ในประเทศไทย 

  

 

บทนำ 

ในบทนี้จะชี้แจงลักษณะพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับการวิจัย 

วิเคราะห์ผลของการตอบแบบสอบถามในแต่ละคำถาม และผลการตอบคำถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน โดยข้อมูลที่แสดงในบทนี้จะเป็นลักษณะของสถิติเชิงพรรณนา ที่แสดงสัดส่วน

ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคำถามแต่ละคำถาม แบ่งตามมิติของเจเนเรชั่น รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

สถิติเชิงพรรณนาที่แสดงอยู่ในบทนี้ จึงเป็นเพียงการแสดงภาพรวมของประชากรไทยต่อพฤติกรรมหนึ่งๆ

เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงเหตุและผล หรือกลไกที่นำไปสู่พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งในส่วนของการ

วิเคราะห์เชิงลึกนั้นจะแสดงอยู่ในบทที่ 11 ต่อไป 

 

ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบทที่ 9 จะได้กลุ่มตัวอย่างที่มีการกระจาย

ตัวตามมิติของอายุที่จำแนกในแต่ละกลุ่มเจเนเรชั่นได้ตามตารางที่ 10.1 โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยมีอายุ

มากที่สุดอยู่ที่ 71 ปี และอายุน้อยสุดอยู่ท่ี 12 ปี นอกจากนี้หากพิจารณาตามมิติของเพศที่ไม่ได้มีการกำหนด

สัดส่วนที่ชัดเจนสำหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพราะเป็นการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม ได้สัดส่วนของเพศหญิงที่

ประมาณร้อยละ 74 และเพศชายที่ร้อยละ 26 ดังแสดงในรูปที่ 10.1 
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ตารางที่ 10.1 อายุของกลุ่มตัวอยา่งในแต่ละกลุม่เจเนเรชั่น 

กลุ่มเจเนเรชั่น ช่วงปีเกิด (ค.ศ.) 
อาย ุ(ปี) 

อายุน้อยสุด อายุมากสดุ อายุเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
Baby boomers 1946 – 1964  55 71 59.66 3.48 
Generation X 1965 – 1980 39 54 45.62 4.64 

Millennials 1981 – 1996 23 38 28.63 3.89 
Generation Z 1997 – 2012 12 22 17.89 2.78 

 

รูปที่ 10.1 การกระจายตัวในมิติของเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยมีสัดส่วนในแต่ละกลุ่มอาชีพดังตารางที่ 10.2 ซึ่งการแบ่งประเภทของอาชีพที่

เก็บจากแบบสอบถามนี้ เป็นไปตามรูปแบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มีการแบ่งประเภทอาชีพออกเป็นจำนวน 

11 กลุ่ม โดยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือ ผู้ที่ทำหน้าที่พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า (ร้อย

ละ 20) รองลงมาคือ อาชีพในระดับเสมียน (ร้อยละ 18) และอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และ

ผู้บัญญัติกฎหมาย (ร้อยละ 15) ทั้งนี้มผีู้ที่ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 20 และผู้ที่ไม่ได้

ทำงานเพราะยังหางานไม่ได้มีจำนวนประมาณร้อยละ 2 (ตารางที่ 10.2) 

  

74%

26%

หญิง ชาย
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ตารางที่ 10.2 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ จำนวน (คน) % 
พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า 100 20% 
ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน 99 20% 
ประกอบอาชีพในระดับเสมยีน 92 18% 
ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ขา้ราชการระดับอาวุโส และผู้บญัญตัิกฎหมาย 74 15% 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคในด้านต่างๆ 56 11% 
ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน คนขับรถ และรปภ. เป็นต้น 36 7% 
ช่างฝีมือและผู้ปฎิบตัิงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 13 3% 
ผู้ปฎิบัติงานท่ีมฝีีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 12 2% 
ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไมไ่ด ้ 10 2% 
ทหาร ตำรวจ 4 1% 
ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจักร และการประกอบ 4 1% 
รวม 500 100% 

 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังเรียนหนังสืออยู่นั้น มีสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนใน

ระดับปริญญาที่ร้อยละ 72 โดยแบ่งเป็นร้อยละ 4 สำหรับปริญญาเอก ร้อยละ 47 สำหรับปริญญาโท และร้อยละ 

21 สำหรับปริญญาตรี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมมีสัดส่วนรวมอยู่ที่ร้อยละ 26 และใน

ระดับประถมอยู่ที่ร้อยละ 2 ดังแสดงในตารางที่ 10.3 

ตารางที่ 10.3 สัดส่วนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาเล่าเรยีน  

ระดับการศึกษาของกลุม่ตัวอย่างท่ีกำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน (คน) % 
ประถมต้น 1 0.44% 
ประถมปลาย 3 1.32% 
มัธยมต้น 10 4.41% 
มัธยมปลาย 50 22.03% 
ปริญญาตร ี 49 21.59% 
ปริญญาโท 106 46.70% 
ปริญญาเอก 8 3.52% 
รวม 227 100.00% 
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เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได้ดังแสดงในตารางที่ 10.4 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้

อยู่ในช่วง 100,000 – 300,000 บาทต่อปี มีสัดส่วนที่สูงที่สุดที่ประมาณร้อยละ 36 รองลงมาคือระดับรายได้น้อย

กว่า 100,000 บาทต่อปีที่ร้อยละ 26 และรายได้อยู่ในช่วง 300,000 – 500,000 บาทที่ร้อยละ 20 นอกนั้นจะเป็น

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงกว่าปีละ 500,000 บาทต่อปี ที่ประมาณร้อยละ 18  

ตารางที่ 10.4 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได ้

ระดับรายได้ จำนวน (คน) % 
100,000 – 299,999 บาทต่อปี 180 36% 
น้อยกว่า 100,000 บาทต่อป ี 130 26% 
300,000 – 499,999 บาทต่อปี 100 20% 
500,000 – 999,999 บาทต่อปี 65 13% 
1,000,000 – 1,999,999 บาทต่อปี 20 4% 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 บาทต่อปี 5 1% 
รวม 500 100.00% 

 

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มคำถามด้าน Digital literacy  

กลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวัด Digital literacy นี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคำถาม ได้แก่ 1) มิติด้านการ

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital access) 2) มิติด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital skills) 3) มิติ

ด้านความรู้ความเข้าใจ (Digital knowledge) และ 4) มิติด้านการตระหนักถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล 

(Digital information awareness) โดยมีรายละเอียดในแต่ละมิติดังนี้ 

1) Digital access 

จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า ครัวเรือนของเจเนเรชั่น Millennial มีจำนวน Smartphone/Tablet 

อยู่ที่ประมาณ 5.9 เครื่อง (รูปที่ 10.2) โดยหากครัวเรือนมีจำนวน Smartphone/Tablet ที่สูงขึ้น ในครัวเรือนจะ

มี Desktop/Laptop สูงขึ้นด้วย โดยความสัมพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 เครื่อง Smartphone/Tablet ต่อ 1 

เครื่อง Desktop/Laptop แต่หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Smartphone/Tablet และ 

Desktop/Laptop ของครัวเรือนเจเนเรชั่น Z จะพบว่าความสัมพันธ์ของจำนวนเครื่องทั้งสองประเภทมีแนวโน้ม

เข้าใกล้ 1:1 แสดงว่า ครัวเรือนที่มีเจเนเรชั่น Millennial และเจเนเรชั่น Z เป็นสมาชิกจะมีการเข้าถึงเทคโนโลยี

ดิจิตอลในสัดส่วนที่สูง  
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รูปที่ 10.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Desktop/Laptop และจำนวน Smartphone/Tablet จำแนกตามมติิของเจเนเรชั่น 

 

หมายเหตุ: ขนาดของวงกลมหมายถึงจำนวนในกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ 

 

ในส่วนของครัวเรือนของเจเนเรชั่น X จะพบว่าส่วนใหญ่มีจำนวน Desktop/Laptop อยู่ไม่เกิน 2 เครื่อง 

และมีจำนวน Smartphone/Tablet อยู่ไม่เกิน 4 เครื่อง โดยครัวเรือนของเจเนเรชั่น Baby boomers มีสัดส่วน

ของ Desktop/Laptop น้อยที่สุดที่ไม่เกิน 1 เครื่อง และส่วนใหญ่มีแต่ Smartphone/Tablet ที่ประมาณ 2 

เครื่อง 

นอกจากนี้ รูปที่ 10.2 ยังแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนที่มีจำนวน Desktop/laptop อย่างน้อย 2 เครื่อง ส่วน

ใหญ่จะเป็นครัวเรือนที่มี Smartphone/Tablet สูงกว่า 4 เครื่องเป็นต้นไป สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบัน 

Smartphone/Tablet เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลหลักในการเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆในโลกดิจิตอล แต่หาก

กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้งานในโลกดิจิตอลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ถึงจะตัดสินใจซ้ือ Desktop/laptop ใช้ใน

ครัวเรือน 

ตารางที่ 10.5 คำนวณหาค่าเฉลี่ยของเทคโนโลยีดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเจเนเรชั่น จะพบว่า

ค่าเฉลี่ยของการมี Laptop สูงกว่าการมี Desktop computer แล้วในปัจจุบัน ในขณะที่ครัวเรือท่ีมี Millennial 

เป็นสมาชิกส่วนใหญ่เฉลี่ยมี Smartphone สูงถึง 3 เครื่อง และสัดส่วนของการมี Tablet ยังคงมีจำนวนเฉลี่ยที่
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น้อยกว่าการมี Laptop ซึ่งเป็นไปตามฟังก์ชั่นการทำงานที่ Tablet มีการทำงานใกล้เคียง Smartphone โดยหาก

ครัวเรือนต้องการฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึนมักจะตัดสินใจข้ามไปซื้อ Laptop มากกว่า 

ตารางที่ 10.5 จำนวนเทคโนโลยดีิจิตอลของแตล่ะกลุ่มเจเนเรชั่น 

จำนวน Digital technology 
เจเนเรชั่น 

Z Millennial X Baby boomers 

Desktop computer 
0.65 
(0.90) 

0.67 
(0.84) 

0.45 
(0.61) 

0.45 
(0.82) 

Laptop/Notebook  
0.85 
(0.93) 

1.66 
(1.28) 

0.95 
(1.00) 

0.78 
(0.86) 

Smartphone 
1.83 
(1.42) 

3.34 
(1.99) 

1.78 
(1.47) 

1.66 
(1.58) 

Smartwatch 
0.17 
(0.47) 

0.55 
(0.93) 

0.21 
(0.55) 

0.13 
(0.53) 

Tablet 
0.19 
(0.51) 

0.95 
(1.22) 

0.37 
(0.70) 

0.30 
(0.71) 

Smart TV 
0.82 
(0.78) 

1.35 
(1.19) 

0.95 
(1.03) 

0.68 
(0.79) 

Printer 
0.41 
(0.63) 

0.64 
(0.71) 

0.38 
(0.71) 

0.19 
(0.49) 

MP3/4 player 
0.41 
(0.88) 

0.42 
(0.76) 

0.34 
(0.71) 

0.19 
(0.68) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บคือส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  

เมื่อวิเคราะห์การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลจำแนกตามมิติของระดับรายได้ จะพบว่าประชากรที่มีรายได้

น้อยมีการเข้าถึง Smartphone/tablet และ Desktop/Laptop ในสัดส่วนที่น้อยมากกระจุกตัวอยู่ในช่วงต่ำกว่า 

2 เครื่องต่อครัวเรือน (รูปที่ 10.3) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนเทคโนโลยีดิจิตอลในระดับสูงจะอยู่ที่กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปี ขึ้นไป  
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รูปที่ 10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน Desktop/Laptop และจำนวน Smartphone/Tablet จำแนกตามมติิของรายได ้

 

หมายเหตุ: ขนาดของวงกลมหมายถึงจำนวนในกลุ่มตัวอย่างนั้นๆ 

 

โดยค่าทางสถิติของจำนวนเครื่องจำแนกตามมิติของรายได้แสดงในตารางที่ 10.6 ซึ่งจะพบว่าครัวเรือนที่มี

รายได้สูงต่อปี มีจำนวน Laptop สูงประมาณ 2 เครื่องหรือมากกว่า เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่มีจำนวน 

Laptop เพียงประมาณ 1 เครื่องต่อครัวเรือน การเข้าถึง Tablet และ Smart TV ก็เช่นเดียวกัน โดยครัวเรือนที่มี

รายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อปรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง Smart TV ได้ ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมี 

Smart TV มากกว่า 1 เครื่องในครัวเรือน 
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ตารางที่ 10.6 จำนวนเทคโนโลยดีิจิตอลของกลุม่ตัวอย่างจำแนกตามระดับรายได ้

จำนวน Digital 
technology 

ระดับรายไดต้่อป ี

 น้อยกว่า 
100,000 บาท  

 100,000 – 
299,999 บาท  

 300,000 – 
499,999 บาท  

 500,000 – 
999,999 บาท  

1,000,000 – 
1,999,999 บาท  

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 
2,000,000 บาท  

Desktop computer 
0.60 
(0.91) 

0.44 
(0.69) 

0.66 
(0.63) 

0.67 
(0.85) 

0.83 
(1.02) 

1.14 
(1.86) 

Laptop/Notebook  
0.99 
(0.91) 

0.92 
(1.12) 

1.28 
(1.06) 

1.99 
(1.24) 

2.23 
(1.52) 

2.14 
(1.46) 

Smartphone 
2.25 
(1.66) 

2.05 
(1.81) 

2.49 
(1.98) 

3.60 
(1.88) 

3.33 
(1.95) 

3.43 
(1.72) 

Smartwatch 
0.25 
(0.67) 

0.17 
(0.58) 

0.41 
(0.82) 

0.68 
(0.91) 

0.87 
(0.94) 

0.86 
(1.21) 

Tablet 
0.97 
(0.91) 

0.82 
(0.88) 

1.10 
(1.06) 

1.55 
(1.24) 

1.87 
(1.63) 

2.29 
(1.89) 

Smart TV 
0.40 
(0.85) 

0.36 
(0.82) 

0.56 
(0.92) 

1.27 
(1.18) 

1.50 
(1.33) 

1.29 
(1.70) 

Printer 
0.43 
(0.61) 

0.36 
(0.59) 

0.50 
(0.70) 

0.67 
(0.72) 

1.00 
(1.17) 

0.71 
(0.76) 

MP3/4 player 
0.36 
(0.78) 

0.32 
(0.72) 

0.37 
(0.76) 

0.46 
(0.71) 

0.43 
(0.73) 

0.86 
(1.86) 

หมายเหตุ ค่าในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

นอกจากนี้หากพิจารณาระดับการเข้าถึงโลก online ผ่านทาง Desktop, Laptop, Smartphone และ 

Tablet โดยแบ่งการเข้าถึงออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 1) unlimited access คือ สามารถเข้าถึงอย่างไม่จำกัดในทุก

ช่องทาง 2) limited access คือเข้าถึงได้ทุกช่องทางโดยบางช่องทางอาจเข้าถึงแบบมีข้อจำกัด 3) เข้าไม่ถึงบาง

ช่องทาง และ 4) no access คือ ไม่สามารถเข้าถึงผ่านช่องทางใดๆ ได้เลย จะพบว่าเจเนเรชั่น Baby boomers มี

สัดส่วนของการเข้าไม่ถึงบางช่องทางสูงที่สุดที่ร้อยละ 57 รองลงมาคือ limited access ที่ร้อยละ 28 ซึ่งเป็น

ลักษณะการเข้าถึงที่คล้ายคลึงกับเจเนเรชั่น X ทีก่ารเข้าไม่ถึงบางช่องทางอยู่ที่ร้อยละ 39 และมี limited access 

ที่ร้อยละ 38 (รูปที่ 10.4) 

เจเนเรชั่น Millennials คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมี unlimited access สูงที่สุดที่ร้อยละ 31 ส่วนเจเนเรชั่น Z มี

การเข้าถึงแบบ limited access สูงที่สุดที่ร้อยละ 46 ผลเชิงประจักษ์นี้อาจเกิดจากปัจจัยที่กลุ่มเจเนเรชั่น Z ใน
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ปัจจุบันมีอายุอยู่ในช่วง 7-22 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ปกครองเลยไม่สามารถ มี 

unlimited access ในเทคโนโลยีดิจิตอลได้ (รูปที่ 10.4) 

รูปที่ 10.4 ระดับการเข้าถึงเทคโนโลยดีิจิตอลจำแนกตามเจเนเรช่ัน  

 

 

หากวิเคราะห์การเข้าถึงจำแนกตามระดับรายได้ พบว่ากลุ่มรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี และกลุ่ม

รายได้ 100,000-299,999 บาทต่อปี มีสัดส่วนของการเข้าไม่ถึงบางช่องทางสูงที่สุดที่ประมาณร้อยละ 40 ส่วน

กลุ่มรายได้ที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปีมีการเข้าถึงแบบ Unlimited สูงที่สุดที่ร้อยละ 40 รองลงมาคือ

กลุ่มรายได้ช่วง 300,000 – 499,999 บาทต่อปี ที่มีการเข้าถึงแบบ Unlimited ที่ร้อยละ 26  (รูปที่ 10.5) 

  

Unacces 3% 

Unacces 1% 

Unacces 2% 

Unacces 1% 
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รูปที่ 10.5 ระดับการเข้าถึงเทคโนโลยดีิจิตอลจำแนกตามรายได้   

 

 

นอกจากนี้หากวิเคราะห์ที่สัดส่วนการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตจากทุกช่องทางของเทคโนโลยีดิจิตอล 

(Smartphone, Tablet, Laptop และ Desktop) จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเจเนเรชั่น Baby boomers ที่มี

รายได้ต่ำจะมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลต่ำที่สุดโดยคิดเป็นเพียงร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง

เท่านั้น ดังแสดงในรูปที่ 10.6 เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีรายได้สูงขึ้นจะมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนที่สูงขึ้นด้วย

โดยเฉพาะกับครัวเรือนของกลุ่มเจเนเรชั่น X แต่สำหรับครัวเรือนของกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial นั้นระดับของ

รายได้ไม่ได้ทำให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแตกต่างกันสะท้อนว่าเจเนเรชั่น Millennial และ Z ไม่มีข้อจำกัดการ

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลจากมิติของรายได้ 

 

 

 

 

Unaccess 2% 

Unaccess 2% 

Unaccess 1% 



   

217 

 

รูปที่ 10.6 สัดส่วนของคนท่ีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนต็ผ่านเทคโนโลยีดิจติอลได้ทุกช่องทาง (Smartphone, Tablet, Laptop 
และ Desktop) จำแนกตามมติิของรายได้และเจเนเรชั่น  

 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่ความสามารถในการเข้าถึง Digital ได้จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งจะพบว่า

กลุ่มตัวอย่างที่สำรวจมีความสามารถในการเข้าถึง Digital ได้สูงเกินกว่าร้อยละ 90 จากทุกกลุ่มรายได้ และทุกกลุ่ม

เจเนเรชั่น โดยระดับรายได้ท่ีสูงกว่า 100,000 บาทต่อปีมีการเข้าถึง Digital มากกว่าร้อยละ 95 (รูปที่ 10.7) 

รูปที่ 10.7 สัดส่วนของคนท่ีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนต็ผ่านเทคโนโลยีดิจติอลในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง จำแนกตามมิติของรายได้
และเจเนเรชั่น  

 

  

< 100,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท

300,000 – 499,999 บาท
>500,000 บาท

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Generation Z Millennials Generation X Baby
boomers

< 100,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท

300,000 – 499,999 บาท
>500,000 บาท

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Generation Z Millennials Generation X Baby
boomers

94% 93%

96% 97%



   

218 

 

2) Digital skills 

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลของกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ โดยทักษะการ

ใช้งานด้านดิจิตอล (Digital skills) นั้นแบบสอบถามมีจำนวนคำถามท้ังหมด 17 ด้าน ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มเป็น

ประเภทของทักษะการใช้งานได้ทั้งหมด 7 ประเภทได้แก่ 

1) ทักษะการหาข้อมูลผ่าน Internet 

2) ทักษะการใช้ Social network 

3) ทักษะการใช้ Office software 

4) ทักษะการใช้ Graphic software 

5) ทักษะการใช้ Tasking apps 

6) ทักษะการใช้ Email apps 

7) ทักษะการใช้ Messaging apps 

โดยคะแนนที่ใช้ในการประเมินทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลนี้จะเป็นคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างประเมิน

ตนเอง (Self-assessment) ผ่านระดับคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 ตาม Likert scale ซึ่งผลของคะแนนในแต่ละทักษะ

จำแนกตามมิติของเจเนเรชั่นแสดงดังรูปที่ 10.8 ซึ่งจะพบว่าทักษะการใช้ Web browser หาข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เน็ต และทักษะการใช้ Social network มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงที่สุดประมาณ 3.5-4 คะแนน ในขณะที่ทักษะ

การใช้ Office software และ Mobile tasking app มีคะแนนเฉลี่ยที่ 3 และ 2.8 ตามลำดับ ส่วนทักษะการใช้ 

Messaging application ที่มีระดับคะแนนที่ต่ำนั้นเพราะเป็นการรวมทักษะการใช้โปรแกรม Video conference 

call ร่วมด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเจเนเรชั่นจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเจเนเรชั่น Baby boomers มีระดับคะแนนในทุก

ทักษะต่ำที่สุด และที่น่าแปลกใจคือ กลุ่มเจเนเรชั่น Millennials มีระดับคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มเจเนเรชั่น Z ในเกือบ

ทุกทักษะ ยกเว้นทักษะ Graphic software ที่เจเนเรชั่น Z มีคะแนนที่สูงกว่า ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้อาจสะท้อน

ความสนใจของเจเนเรชั่น Z และการเข้าถึง Digital technologies ตั้งแต่แรกเกิดทำให้คุ้นเคยกับ Digital media 

การตัดต่อภาพ วีดีโอ และเสียง รวมถึงเป้าหมายอาชีพของ เจเนเรชั่น Z ที่ส่วนใหญ่ต้องการอยากจะเป็น 

YouTuber 
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รูปที่ 10.8 ทักษะในการใช้เทคโนโลยดีิจิตอลจำแนกตามกลุ่มเจเนเรช่ัน 

 

 

 แต่หากพิจารณทักษะด้านดิจิตอล จำแนกตามระดับรายได้ดังรูปที่ 10.9 จะพบว่า ระดับรายได้ที่สูงข้ึน

ของกลุ่มตัวอย่างจะทำให้มีทักษะการใช้งานในด้านต่างๆ ที่สูงขึ้นตามไปด้วย สะท้อนถึงพ้ืนฐานความรู้ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลที่ส่งผลต่อระดับของ Digital literacy อย่างไรก็ดี 

ทักษะด้านการใช้ Graphic software กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงขึ้นกลับมีทักษะต่ำลง ซึ่งอาจสอดคล้อง

กับรูปที่ 10.8 ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะด้านนี้สูงมักเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่โดยรวมจะมีรายได้น้อยกว่าผู้ที่มีอายุ

มากกว่า 

รูปที่ 10.9 ทักษะในการใช้เทคโนโลยดีิจิตอลจำแนกตามระดับรายได้ 
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หากพิจารณาจำแนกตามประเภทของอาชีพจะพบว่า ทักษะด้านดิจิตอลในเกือบทุกมิติจะมีคะแนนเฉลี่ย

สูงที่สุดสำหรับกลุ่มอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย ส่วนกลุ่มอาชีพที่มี

คะแนนสูงที่สุดในด้านของ Graphic software คือกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาเล่าเรียน และทหารและตำรวจ 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่ยังหางานไม่ได้ และที่ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐานเช่น แม่บ้าน คนขับรถ เป็นต้น จะมี

คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในเกือบทุกทักษะด้านดิจิตอล (ตารางที่ 10.7) 

ตารางที่ 10.7 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจติอลจำแนกตามกลุ่มอาชีพ 

 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนของกลุ่มอาชีพในทักษะแต่ละด้าน โดยสีเขียวแสดงถึงคะแนนท่ีมากกว่า และ

สีแดงแสดงถึงคะแนนท่ีน้อยกว่า 

 

เมื่อวิเคราะห์จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเข้าถึง Smartphone และ Desktop จะพบว่า

ระดับจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ที่ 5.6 ชั่วโมงต่อวัน และ 4.8 ชั่วโมงต่อวัน ตามลำดับ โดย

จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ Smartphone/Tablet เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่กลุ่มเจเนเรชั่น Millennial ทีป่ระมาณ 6.7 ชั่วโมงต่อวัน 

โดยหากมีรายได้สูงขึ้น ระดับจำนวนชั่วโมง Smartphone/Tablet ที่ใช้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยในบางกลุ่มเจเน

เรชั่น ดังแสดงในรูปที่ 10.10 

กลุ่มอาชีพ 
การหา

ข้อมูลผ่าน 
Internet 

การใช้ 
Social 

network 

การใช้ 
Office 

software 

การใช้ 
Graphic 
software 

การใช้ 
Tasking 
apps 

การใช้ 
Email 
apps 

การใช้ 
Messaging 

apps 

อาชีพในระดับผู้จัดการ ขา้ราชการระดับอาวโุส 
และผู้บัญญัติกฎหมาย 

3.97 4.09 3.68 2.58 3.39 4.11 3.52 

เจ้าหน้าที่เทคนิคในด้านต่างๆ 4 3.98 3.48 2.5 3.22 4.06 3.49 

ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน 3.75 3.92 3.33 2.91 3.17 3.78 3.4 

ทหาร ตำรวจ 3.5 3.5 3.5 2.89 3 3.33 3.83 

พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า 3.66 3.76 3.23 2.64 2.96 3.68 3.21 

อาชีพในระดับเสมียน 3.54 3.72 3.17 2.51 2.81 3.64 3.26 

ผู้ปฎิบัติงานในโรงงาน 3.22 3.5 3.06 2.72 3 3.83 2.92 

ช่างฝีมือและผู้ปฎิบัติงานที่เกีย่วข้อง 3.65 3.58 2.84 2.25 2.63 3.68 3.34 

ผู้ปฎิบัติงานด้านการเกษตร ปา่ไม้ และประมง 3.06 3.24 2.78 2.65 2.59 3.18 2.97 

ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 2.64 2.73 2.46 2.38 2.31 2.67 2.38 

ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไม่ได้ 2.42 2.4 2.38 2.07 2.2 2.4 2.17 
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รูปที่ 10.10 จำนวนช่ังโมงเฉลี่ยในการใช้ Smartphone/Tablet 

 

 

ในทางกลับกันหากพิจารณาที่จำนวนชั่วโมงท่ีใช้งาน Desktop/Laptop จะพบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงมีจำนวน

ชั่วโมงในการใช้งานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้ต่ำ สะท้อนว่าการใช้งาน Desktop/Laptop 

ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการทำงาน เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานเป็นหลัก และเจเนเรชั่น Millennials เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ Desktop/Laptop เฉลี่ยสูงที่สุด (รูปที่ 10.11) 

รูปที่ 10.11 จำนวนช่ังโมงเฉลี่ยในการใช้ Desktop/Laptop 
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สำหรับจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อวันในการใช้งาน Smartphone และ Desktop/Laptop จำแนกในมิติของ

เจเนเรชั่น และระดับรายได้แสดงอยู่ในตารางที่ 10.8  

ตารางที่ 10.8 จำนวนช่ัวโมงเฉลี่นต่อวันจำแนกในมิติของเจเนเรชัน่และระดับรายได้ 

 จำนวนช่ัวโมงต่อวันโดยเฉลี่ยที่
ท่านใช้ Smartphone 

จำนวนช่ัวโมงต่อวันโดยเฉลี่ยที่
ท่านใช้ Computer/Laptop 

เจเนเรชั่น   

Generation Z 5.55 3.30 
Millennials 6.71 6.42 

Generation X 4.70 4.28 
Baby boomers 3.88 2.49 
ระดับรายได้ต่อป ี   

น้อยกว่า 100,000 บาท 5.90 3.69 
100,000 – 299,999 บาท 5.66 4.52 

300,000 – 499,999 บาท 4.93 5.08 
500,000 – 999,999 บาท 5.93 6.62 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 5.67 7.02 
มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 บาท 4.86 5.43 

 

นอกจากนี้หากแบ่งตามประเภทของอาชีพจะพบว่า อาชีพตำรวจทหารมีจำนวนชั่วโมงท่ีใช้ Smartphone 

สูงที่สุดที่ประมาณ 7.6 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคืออาชีพเสมียนที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่อาชีพที่ใช้ Desktop 

สูงที่สุดคือ อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ และอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติ

กฎหมายโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ 6.87 และ 6 ชั่วโมงต่อวัน (ตารางที่ 10.9) 

ตารางที่ 10.9 จำนวนช่ัวโมงเฉลี่นต่อวันจำแนกในมิติของอาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
จำนวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย

ที่ท่านใช้ Smartphone 

จำนวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย
ที่ท่านใช้ 

Computer/Laptop 
เจ้าหน้าท่ีเทคนิคในด้านต่างๆ 5.98 6.88 

ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน 5.67 3.41 
ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไมไ่ด ้ 4.20 3.27 
ช่างฝีมือและผู้ปฎิบตัิงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 4.00 3.74 
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ตารางที่ 10.9 (ต่อ) จำนวนช่ัวโมงเฉลี่นต่อวันจำแนกในมิติของอาชีพ 

ประเภทอาชีพ จำนวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย
ที่ท่านใช้ Smartphone 

จำนวนชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย
ที่ท่านใช้ 

Computer/Laptop 
ทหาร ตำรวจ 7.67 4.17 

ประกอบอาชีพในระดับเสมยีน 6.23 5.53 
ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ขา้ราชการระดับ
อาวุโส และผู้บญัญัติกฎหมาย 

5.30 6.08 

ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจักร และ
การประกอบ 

5.83 4.50 

ผู้ปฎิบัติงานท่ีมฝีีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง 

3.71 3.35 

ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน คนขับรถ 
และรปภ. เป็นต้น 

4.92 1.62 

พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า 5.70 5.00 

 

3) Digital knowledge 

ในมิติท่ี 3 ที่วัดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนี้ จะมีการแบ่งคำถามในลักษณะประเมินตนเอง 

(self-assessment) จำนวน 2 ข้อได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ computer hardware และความรู้

ความเข้าใจในการทำงานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคำถามที่วัดความรู้โดยตรงผ่านการทำแบบทดสอบจำนวน 

6 ข้อเพ่ือนับจำนวนการตอบถูกหรือผิด 

โดยในส่วน Self-assessment จะพบว่าเจเนเรชั่น Z มีระดับความเข้าใจการทำงานของ computer 

hardware เฉลี่ยสูงที่สุดทั้งๆที่เป็นเจเนเรชั่นที่มีอายุ และประสบการณ์น้อยทีสุ่ด หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สอดคล้อง

กับการเสนอของ Prensky (2001) ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับ “Digital natives generation” อย่างไรก็ตามระดับรายได้

ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้ความเข้าใจ computer hardware เลย ดังแสดงในรูปที่ 10.12 โดยผลลัพธ์

ในลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นกับความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (รูปที่ 10.13) 
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รูปที่ 10.12 ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ Computer hardware 

 

 

รูปที่ 10.13 ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

 

เมื่อวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจผ่านการประเมิน Self-assessment จำแนกตามประเภทของอาชีพ 

พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 3 ในทุกกลุ่มอาชีพดังแสดงในตารางที่ 

10.10 

< 100,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท

300,000 – 499,999 บาท
500,000 – 999,999 บาท

1,000,000 – 1,999,999 บาท
>= 2,000,000 บาท

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

Generation Z Millennials Generation X Baby
boomers

< 100,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท

300,000 – 499,999 บาท
500,000 – 999,999 บาท

1,000,000 – 1,999,999 บาท
>= 2,000,000 บาท

0

1

2

3

4

Generation
Z

Millennials Generation
X

Baby
boomers
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ตารางที่ 10.10 คะแนนประเมินตนเองเรื่องความรูค้วามเข้าใจของ Computer hardware และอินเตอร์เน็ตจำแนกตามมิติของ
อาชีพ 

ประเภทอาชีพ 
ความรู้ความเข้าใจ การทำงานของ 

computer hardware 

ความรู้ความเข้าใจเครือข่าย 

Internet 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคในด้านต่างๆ 
3.41 

(0.94) 

3.57 

(0.85) 

ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน 
3.24 

(1.00) 

3.51 

(0.98) 

ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไมไ่ด ้
2.27 

(0.80) 

2.40 

(0.83) 

ช่างฝีมือและผู้ปฎิบตัิงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
3.21 

(1.03) 

3.32 

(0.95) 

ทหาร ตำรวจ 
3.00 

(0.89) 

3.00 

(1.10) 

ประกอบอาชีพในระดับเสมยีน 
3.03 

(0.87) 

3.35 

(0.87) 

ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ขา้ราชการระดับ

อาวุโส และผู้บญัญัติกฎหมาย 

3.31 

(1.16) 

3.61 

(1.02) 

ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจักร และการ

ประกอบ 

3.50 

(1.05) 

3.83 

(0.75) 

ผู้ปฎิบัติงานท่ีมฝีีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 
2.94 

(1.03) 

3.29 

(0.99) 

ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน คนขับรถ 

และรปภ. เป็นต้น 

2.40 

(1.01) 

2.83 

(1.22) 

พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า 
3.07 

(0.97) 

3.49 

(0.93) 

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็กคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เมื่อทำการชี้วัดความรู้ผ่านการทำแบบทดสอบวัดความรู้ด้าน Digital literacy จำนวน 6 ข้อจะพบ

คะแนนเฉลี่ยของการตอบถูกจำแนกตามกลุ่มเจเนเรชั่น และระดับรายได้ดังแสดงในรูปที่ 10.14 โดยพบว่าผู้ที่มี

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนการตอบแบบทดสอบถูกต้องมากที่สุด นอกจากนี้ผลจาก
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การวิเคราะห์ด้วยแบบทดสอบยังให้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่า “Digital natives” ไม่ใช่กลุ่มเจเนเรชั่นที่จะมีความรู้

ความเข้าใจสูงโดยธรรมชาติ จากการที่เกิดและมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิด โดยเจเนเรชั่นที่มีความรู้สูง

ที่สุดอยู่ในกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial  

สิ่งที่น่าสังเกตคือเมื่อกลุ่มเจเนเรชั่น Z ประเมินตนเองจะประเมินว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจที่สูงมากใน

ด้านของ Computer hardware และ Internet แต่เมื่อทำแบบทดสอบจริงกลับได้คะแนนที่ไม่ได้สูงโดดเด่นมาก

นัก 

รูปที่ 10.14 คะแนนท่ีได้รับจากการตอบแบบทดสอบจำนวน 6 ข้อจำแนกตามมติิของเจเนเรชั่น และระดับรายได้ 

 

 

เมื่อพิจารณาผลคะแนนจำแนกตามประเภทของอาชีพจะพบว่า อาชีพท่ีทำคะแนนได้สูงที่สุดคือเจ้าหน้าที่

เทคนิคในด้านต่างๆ รองลงมาคือผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย ดังแสดงในตารางที่ 

10.11 ในขณะที่กลุ่มอาชีพที่ทำคะแนนได้ต่ำที่สุดคือ 1) ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน คนขับรถ 

และรปภ. เป็นต้น 2) ผู้ปฎิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง และ 3) ผู้ที่ยังหางานทำไม่ได้ 

  

< 100,000 บาท
100,000 – 299,999 บาท

300,000 – 499,999 บาท
500,000 – 999,999 บาท

1,000,000 – 1,999,999…
>= 2,000,000 บาท
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ตารางที่ 10.11 คะแนนท่ีได้รับจากการตอบแบบทดสอบจำนวน 6 ข้อจำแนกตามมติิของอาชีพ 

ประเภทอาชีพ ค่าเฉลี่ยที่ตอบถูก 

เจ้าหน้าท่ีเทคนิคในด้านต่างๆ 4.00 

ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรียน 2.44 

ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไมไ่ด ้ 2.20 

ช่างฝีมือและผู้ปฎิบตัิงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 2.53 

ทหาร ตำรวจ 2.67 

ประกอบอาชีพในระดับเสมยีน 2.94 

ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ขา้ราชการระดับอาวุโส และผู้บญัญตัิกฎหมาย 3.67 

ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจักร และการประกอบ 2.50 

ผู้ปฎิบัติงานท่ีมฝีีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง 2.12 

ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน เช่นแม่บ้าน คนขับรถ และรปภ. เป็นต้น 1.14 

พนักงานบริการหรือผู้จำหน่ายสินค้า 2.77 

 

4) Digital information awareness 

ในมิติสุดท้ายที่เป็นการชี้วัดถึงการตระหนักรับรู้ถึงข้อมูล และการรู้เท่าทันโลก Digital นั้น จะพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างเจเนเรชั่น Millennial มีการตระหนักรับรู้ถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆสูงที่สุด ส่วนเจเนเรชั่น Z และ X มี

ระดับการตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆใกล้เคียงกัน และต่ำสุดคือเจเนเรชั่น Baby boomers ซึ่งมีระดับที่ต่ำมาก

เพียง 1.5 คะแนนโดยเฉลี่ย เท่านั้น (รูปที่ 10.15) 

รูปที่ 10.15 คะแนนการประเมินการตระหนักถึงข้อมูลและรูเ้ท่าทนัในโลกดิจติอลจำแนกตามเจเนเรช่ัน 

 

1.5

2.5

3.5

ตระหนักรับรู้ว่าข้อมูลของทา่นใน
โลก Online ถูกนําไปใช้อย่างไร

รับรู้เงื่อนไขหากท่านนําภาพ 
ข้อความ และเสียงจากโลก

ออนไลน์ไปใช้เพื่อประโยชน…์

สามารถบ่งชี้ website ที่
ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ

ตระหนักถึงความเสี่ยงในโลก
ออนไลน์จากการโจรกรรมข้อมูล

รู้วิธีการป้องกันการโจรกรรม
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

Generation Z
Millennials
Generation X
Baby boomers
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เมื่อประเมินมิติที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่ค่อยมีความรู้ในส่วนของการป้องกันการ

โจรกรรมข้อมูลทาง Cyber ในรูปแบบต่างๆ และไม่สามารถบ่งชี้ Website ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้ ซึ่งถือเป็น

ข้อกังวลค่อนข้างมาก เพราะเมื่อข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บในรูปของดิจิตอล การโจรกรรมข้อมูลอาจทำให้เกิดความ

เสียหายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความลับ หรือข้อมูล password เพ่ือการดำเนินกิจกรรมทางการเงินในด้าน

ต่างๆรั่วไหล 

 เมื่อจำแนกระดับคะแนนมิติดังกล่าวตามระดับของรายได้ต่อปี จะพบว่าระดับคะแนนสามารถแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ กลุ่มรายได้น้อยกว่า 500,000 บาทต่อปีจะมีคะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำ 

กลุ่มรายได้ระหว่าง 500,000 – 1,999,999 บาทต่อปี มีคะแนนอยู่ในกลุ่มปานกลาง และกลุ่มรายได้มากกว่า 

2,000,000 บาทต่อปีมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสูงที่สุด (รูปที่ 10.16) 

รูปที่ 10.16 คะแนนการประเมินการตระหนักถึงข้อมูลและรูเ้ท่าทนัในโลกดิจติอล จำแนกตามมติิของรายได ้

 

 

เมื่อจำแนกคะแนนการตระหนักรู้เท่าทันในโลกดิจิตอลจำแนกตามประเภทของอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพ 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกมิติ รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพ ในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับ

อาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย และช่างฝีมือและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ขณะที่ ผู้ที่ยังหางานทำไม่ได้มี

คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในทุกมิติ (ตารางที่ 10.12) 

 

2

3

4

5

ตระหนักรับรู้ว่าข้อมูลของทา่นในโลก Online ถูก
นําไปใช้อย่างไร

รับรู้เงื่อนไขหากท่านนําภาพ ข้อความ และเสียง
จากโลกออนไลน์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

สามารถบ่งชี้ website ที่ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ
ตระหนักถึงความเสี่ยงในโลกออนไลน์จากการ

โจรกรรมข้อมูล

รู้วิธีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

< 100,000 บาท 100,000 – 299,999 บาท 300,000 – 499,999 บาท

500,000 – 999,999 บาท 1,000,000 – 1,999,999 บาท >= 2,000,000 บาท
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ตารางที่ 10.12 ระดับการตระหนกัถึงความเสี่ยงด้านข้อมลูในโลกดจิิตอลจำแนกตามมติิของอาชีพ 

กลุ่มอาชีพ  

 ตระหนักรับรูว้่า
ข้อมูลของท่าน
ในโลก Online 
ถูกนำไปใช้
อย่างไร  

 รับรู้เงื่อนไข
หากท่านนำภาพ 
ข้อความ และ
เสียงไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของ
ตนเอง  

 สามารถบ่งชี้ 
website ที่
ปลอดภยั และ
น่าเชื่อถือ  

 รู้วิธีการป้องกัน
การโจรกรรม
ข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ  

 ตระหนักถึง
ความเสี่ยงใน
โลกออนไลน์
จากการ
โจรกรรมข้อมูล  

 เจ้าหน้าที่เทคนิคในด้านต่างๆ  3.60 3.55 3.43 3.32 3.83 
 ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการ
ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย  

3.28 3.45 3.19 3.06 3.62 

 ช่างฝีมือและผู้ปฎิบัติงานทีเ่กีย่วขอ้ง  3.42 3.21 3.11 3.00 3.16 
 ผู้ปฎิบัติงานในโรงงานเช่นควบคุมเครื่องจกัร 
และการประกอบ  

3.00 3.33 3.17 3.00 3.17 

 ไม่ได้ทำงานเพราะกำลังศึกษาเล่าเรยีน  2.91 3.04 2.98 2.86 3.21 

 ประกอบอาชีพในระดับเสมยีน  3.00 3.12 2.93 2.73 3.18 

 พนักงานบรกิารหรือผูจ้ำหน่ายสินค้า  2.88 3.11 2.77 2.79 3.10 

 ทหาร ตำรวจ  2.33 2.67 2.33 2.67 3.17 
 ผู้ปฎิบัติงานที่มฝีีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และ
ประมง  

2.53 2.65 2.59 2.59 2.65 

 ผู้ประกอบอาชีพงานพืน้ฐาน เชน่แม่บ้าน 
คนขับรถ และรปภ. เป็นต้น  

2.50 2.54 2.23 2.33 2.44 

 ไม่ได้ทำงานเพราะยังหางานทำไม่ได้  2.20 2.20 2.20 2.07 2.40 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนของกลุ่มอาชีพในแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยสีเขียวแสดงถึงคะแนนท่ีมากกว่า 

และสีแดงแสดงถึงคะแนนท่ีน้อยกว่า 

 

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มคำถามด้านการใช้บริการทางการเงิน 

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาของคำถามท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน

ในด้านต่างๆ โดยในส่วนของจำนวนธนาคารพาณิชย์ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้านั้น ค่าเฉลี่ยของทั้งกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 

3.15 แห่ง และเมื่อวิเคราะห์จำแนกตามมิติของอายุ และมิติของระดับรายได้ ได้ผลดังรูปที่ 10.17 โดยพบว่า

จำนวนธนาคารพาณิชย์ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้านั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับอายุ อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างที่มี

ระดับรายได้สูงขึ้นจะเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ที่ต่ำกว่า  (รูปที่ 

10.17) 
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รูปที่ 10.17 จำนวนธนาคารพาณิชย์จำแนกตามมติิของอายุและรายได ้

 

 ในส่วนของจำนวนปีที่เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์จะพบว่าในทุกกลุ่มอายุจะมีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า

ธนาคารตั้งแต่อายุประมาณ 10 ปี เช่น กลุ่มตัวอย่างท่ีอายุ 50-60 ปี จะเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์มาแล้วประมาณ 

40 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยในปัจจุบันต่างเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์มาตั้งแต่ยังอายุน้อย แตกต่างจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุมากที่บางคนอาจเพิ่งเป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์เมื่อไม่นาน สะท้อนว่า Financial inclusion ใน

ประเทศไทย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้หากพิจารณาร่วมกับมิติของรายได้

จะพบว่า ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคารของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นตามระดับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่ 10.18) 

รูปที่ 10.18 ระยะเวลาที่เป็นลูกคา้ธนาคาร จำแนกตามอายุและรายได ้
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 หากพิจารณาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินในแต่ละประเภท จากรูปที่ 10.19 ที่แบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม

มิติของเจเนเรชั่น โดยสีเข้มหมายถึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเภทหนึ่งสีอ่อนหมายถึงไม่มีการเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จะพบว่าผลิตภัณฑ์เงินฝากมีอัตราการเข้าถึงในแต่ละเจเนเรชั่นที่ใกล้เคียง 100% โดยบัตร

เครดิต จะมีอัตราการเข้าถึงสูงที่สุดสำหรับเจเนเรชั่น Millennial ซึ่งสูงกว่าเจเนเรชั่น X และ Baby boomers 

ทั้งๆท่ี เจเนเรชั่น X และ Baby boomers มีแนวโน้มที่จะมีระดับรายได้มีความมั่นคงที่มากกว่าเจเนเรชั่น 

Millennial สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึง

นำมาสู่ความกังวลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบันที่กังวลภาระหนี้ของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นหนี้ตั้งแต่อายุยัง

น้อย 

 สำหรับผลิตภัณฑ์ประกัน กองทุนรวม และเงินกู้นั้น เจเนเรชั่น Millennial, X และ Baby boomers มี

ค่าท่ีใกล้เคียงกันที่ระดับประมาณร้อยละ 25 โดยเช็คมีอัตราการเข้าถึงท่ีต่ำที่สุดประมาณร้อยละ 3 ในทุกเจเนเรชั่น 

รูปที่ 10.19 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีจำแนกตามเจเนเรชั่น 

 

หมายเหตุ สีเขม้หมายถึงมีการใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินในประเภทหนึ่งสีอ่อนหมายถึงไมม่ีการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

 หากมองพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในมิติของรายได้ จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคง

เข้าถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตคือผู้มีรายได้สูงกว่า 500,000 บาทต่อปี 

(เกือบร้อยละ 100) ซึ่งสะท้อนระดับรายได้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารในการให้บริการบัตรเครดิตที่มี

ความเสี่ยงต่ำ ในส่วนของกองทุนรวมจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงจะมีการใช้บริการมากท่ีสุดร้อยละ 83 

สำหรับกลุ่มรายได้ 1,000,000-1,999,9999 บาทต่อปี และร้อยละ 48 สำหรับกลุ่มรายได้ 500,000-999,999 

120 คน

98%

11%

2%

319 คน

96%

67%

23%

29%

20%

3%

182 คน

95%

58%

34%

23%

34%

3%

99 คน

91%

37%

33%

19%

22%

2%

จํานวนคน

เงินฝาก

บัตรเครดิต

ประกัน

กองทุนรวม

เงินกู้

เช็ค

Generation Z Millennials Generation X Baby boomers



   

232 

 

บาทต่อปี หลักฐานนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำด้านความสามารถในการออมเงินของประชาชน สำหรับการ

เข้าถึงผลิตภัณฑ์เงินกู้และประกันพบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างกลุ่มรายได้ (รูปที่ 10.20) 

รูปที่ 10.20 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีจำแนกตามรายได ้

 

หมายเหตุ สีเขม้หมายถึงมีการใช้ผลิตภณัฑ์ทางการเงินในประเภทหนึ่งสีอ่อนหมายถึงไมม่ีการเข้าถึงผลิตภณัฑ์ทางการเงิน 

 

 ในด้านของการใช้ตู้ ATM ในแต่ละเดือนนั้นพบว่าเมื่อพิจารณาวิเคราะห์ตามมิติของรายได้พบกลุ่มรายได้

ต่ำจะมีการใช้ ATM จำนวนครั้งต่อเดือนที่ต่ำตามไปด้วย ในขณะที่กลุ่มรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะใช้ ATM ในจำนวน

ที่ถ่ีมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด แต่ภายในกลุ่มรายได้ปานกลางไม่ได้มีพฤติกรรมการใช้ ATM ที่ความถ่ีใดความถี่หนึ่ง

อย่างชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 10.21 

อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ในมิติของเจเนเรชั่น จะพบว่าเจเนเรชั่น Z มีการใช้ ATM ที่น้อยที่สุด ส่วนเจเน

เรชั่น Millennial และ X มีการใช้ ATM เฉลี่ยประมาณอาทิตละครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยี ATM นั้นเข้ามา

ใช้อย่างแพร่หลายในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2530-2540  และมีการโฆษณาให้เห็นถึงประโยชน์ของตู้ ATM อย่าง

มาก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ เจเนเรชั่น X เพ่ิงเริ่มทำงานสร้างตัว และเจเนเรชั่น Millennial อยู่ในวัย

เริ่มบริหารการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน (รูปที่ 10.22) 
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รูปที่ 10.21 จำนวนครั้งในการใช้ ATM ต่อเดือนจำแนกตามรายได ้

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 10.22 จำนวนครั้งในการใช้ ATM ต่อเดือนจำแนกตามเจเนเรช่ัน 

 

 

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเป็นลูกค้าธนาคารจำนวนหลายแห่งดังแสดงในตารางที่ 10.13 พบว่า สาเหตุ

หลัก 3 ประการที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละเจเนเรชั่นให้ความสำคัญเมื่อตัดสินใจเป็นลูกค้าธนาคารคือ 1) การเข้าถึงสาขา

ของธนาคารที่สะดวก 2) การรับเงินเดือนผ่านธนาคารคนละแห่งกับที่ตนเองต้องการ และ 3) การใช้บริการคนละ

ด้านในแต่ละธนาคาร นอกจากนี้เจเนเรชั่น Z และ Millennials ยังไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้มากนักจึงไม่ใช่เหตุผล

สำคัญในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่วนประเด็นการเป็นลูกค้าธนาคารเดียวกับเพ่ือนและคนในครอบครัวนั้นเป็น

สาเหตุทีน่้อยที่สุดในการเป็นลูกค้าหลายธนาคารสำหรับเจเนเรชั่น Millennials, X และ Baby boomers  
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ตารางที่ 10.13 สาเหตุการเป็นลกูค้าหลายธนาคารจำแนกตามเจเนเรช่ัน 

  
มีเงินกู้หลาย
ธนาคาร 

เข้าถึงสาขา
ของธนาคาร
ได้สะดวก 

ดอกเบี้ยเงิน
ฝากจูงใจให้
เป็นลูกค้า
หลาย
ธนาคาร 

ธนาคารที่รับ
เงินเดือนเป็น
คนละ
ธนาคารกับที่
ต้องการ 

มีบัตรเครดิต
หลาย
ธนาคาร 

มุ่งเน้นใช้
บริการคนละ
ด้านในแต่ละ
ธนาคาร 

เป็นลูกค้า
ธนาคาร
เดียวกบั
เพื่อนและคน
ในครอบครัว 

Generation Z 3% 34% 7% 8% 6% 25% 23% 

Millennials 6% 38% 20% 47% 34% 41% 8% 

Generation X 21% 32% 9% 31% 28% 29% 8% 

Baby boomers 14% 27% 15% 27% 16% 34% 12% 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนเหตผุลแตล่ะข้อภายในแต่ละเจเนเรช่ัน โดยสีเขยีวแสดงถึงคะแนนท่ีมากกว่า 

และสีแดงแสดงถึงคะแนนท่ีน้อยกว่า 

แต่เมื่อวิเคราะห์สาเหตุการเป็นลูกค้าหลายธนาคารจำแนกตามรายได้จะพบว่าการเข้าถึงสาขาอย่าง

สะดวกสบายยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเป็นลูกค้าธนาคารในทุกกลุ่มรายได้ โดยกลุ่มรายได้สูงให้ความสำคัญ

กับความสามารถท่ีจะมีเงินกู้หลายแห่งน้อยกว่ากลุ่มหลายรายได้ต่ำ และกลุ่มรายได้สูงมุ่งเน้นใช้บริการที่

หลากหลายจากธนาคารหลายแห่งมากกว่ากลุ่มรายได้ต่ำ นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือ ระดับดอกเบี้ยเงินฝากไม่ใช่

ปัจจัยสำคัญในการเลือกเป็นลูกค้าธนาคารไม่ว่าจะจำแนกตามมิติของรายได้ หรือมิติของเจเนเรชั่นก็ตาม (ตารางที่ 

10.14) 

ตารางที่ 10.14 สาเหตุการเป็นลกูค้าหลายธนาคารจำแนกตามระดบัรายได้ 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนเหตผุลแตล่ะข้อภายในแต่ละระดับรายได้ โดยสีเขียวแสดงถึงคะแนนท่ี

มากกว่า และสีแดงแสดงถึงคะแนนท่ีน้อยกว่า 

 มีเงินกู้หลาย
ธนาคาร 

เข้าถึงสาขา
ของธนาคาร
ได้สะดวก 

ดอกเบี้ยเงิน
ฝากจูงใจให้
เป็นลูกค้า
หลาย
ธนาคาร 

ธนาคารที่รับ
เงินเดือนเป็น
คนละ
ธนาคารกับที่
ต้องการ 

มีบัตรเครดิต
หลาย
ธนาคาร 

มุ่งเน้นใช้
บริการคนละ
ด้านในแต่ละ
ธนาคาร 

เป็นลูกค้า
ธนาคาร
เดียวกบั
เพื่อนและคน
ในครอบครัว 

< 100,000 บาท 6% 33% 13% 13% 14% 30% 17% 

100,000 – 299,999 บาท 14% 34% 12% 39% 18% 25% 8% 

300,000 – 499,999 บาท 17% 31% 19% 37% 33% 33% 11% 

500,000 – 999,999 บาท 5% 41% 16% 51% 50% 59% 5% 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 3% 43% 23% 57% 50% 67% 20% 

>= 2,000,000 บาท 14% 43% 0% 43% 29% 43% 0% 
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 เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปว่าปัจจัยใดจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เลือกเป็นลูกค้าธนาคารจะพบว่าสาเหตุหลักท่ี

สำคัญในมิติของรายได้ และเจเนเรชั่นสำหรับการเลือกเป็นลูกค้าธนาคารคือการมี Mobile application ที่

ตอบสนองความต้องการ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จูงใจเป็นเหตุผลที่น้อยที่สุดในการเลือกเป็นลูกค้าธนาคาร จำนวน

ตู้ ATM มีความสำคัญอยู่บ้างสำหรับเจเนเรชั่น Baby boomers แต่ลดน้อยลงเรื่อยๆ สำหรับเจเนเรชั่นรุ่นใหม่ ซึ่ง

เป็นเช่นเดียวกับการมีสาขาท่ีสะดวกสบายที่มีความจำเป็นลดลงสำหรับเจเนเรชั่นใหม่ (ตารางที่ 10.15) 

ตารางที่ 10.15 สาเหตุการเป็นลกูค้าหลายธนาคารจำแนกตามเจเนเรช่ันและระดบัรายได้ 

 

การแนะนำ
ของเพื่อน
และ
ครอบครัว 

สาขาอยูท่ี่
ทำงานหรือ
สถานศึกษา 

อัตรา
ดอกเบี้ยเงิน
ฝากจูงใจ 

อัตรา
ดอกเบี้ย
เงินกู้จูงใจ 

ค่าธรรมเนีย
มน่าสนใจ 

จำนวนตู้ 
ATM ทำให้
สะดวก 

มี Mobile 
app ที่
ต้องการ 

มีสาขา
เข้าถึง
สะดวก 

Generation         

Generation Z 45% 21% 24% 7% 28% 24% 28% 27% 

Millennials 24% 43% 36% 14% 27% 38% 57% 39% 

Generation X 19% 34% 34% 15% 25% 33% 30% 34% 

Baby boomers 18% 19% 31% 22% 24% 41% 20% 36% 

Income         

< 100,000 บาท 37% 26% 27% 10% 29% 33% 37% 36% 

100,000 – 299,999 บาท 23% 33% 31% 10% 25% 38% 33% 32% 

300,000 – 499,999 บาท 20% 32% 41% 23% 32% 37% 34% 29% 

500,000 – 999,999 บาท 19% 47% 37% 16% 22% 32% 63% 49% 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 13% 53% 40% 17% 23% 13% 73% 43% 

>= 2,000,000 บาท 14% 29% 29% 14% 29% 43% 43% 14% 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนเหตผุลแตล่ะข้อภายในแต่ละเจเนเรช่ันและระดบัรายได้ โดยสีเขยีวแสดงถึง

คะแนนท่ีมากกว่า และสีแดงแสดงถึงคะแนนท่ีน้อยกว่า 

สำหรับมุมมองต่อภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ว่าควรมีจุดเด่นใดในอนาคตนั้น พบว่าทุกกลุ่มเจเนเรชั่น 

และทุกกลุ่มรายได้ต่างมีความต้องการให้ธนาคารมีจุดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รองลงมาคือ

ค่าธรรมเนียมต้องต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อธุรกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบของ Digital banking มากยิ่งขึ้น 

และความน่าเชื่อถือยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจธนาคาร (ตารางที่ 10.16) 

สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยคือ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสามารถของธนาคาร

ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจำเพาะเจาะจง (Personalization) เป็นรายบุคคลแก่ลูกค้า ซึ่งแตกต่างจาก

งานวิจัยในต่างประเทศที่มักจะสรุปว่าลูกค้ามีความต้องการ Personalization มากขึ้นในอนาคต 
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ตารางที่ 10.16 ความเห็นต่อธนาคารพาณิชย์จำแนกตามเจเนเรช่ันและระดับรายได้ 

  

คือการมี
นวัตกรรม

และ
เทคโนโลยี 

พนักงาน
ธนาคาร

เข้าถึงงา่ย 

นำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่

จำเพาะ
เจาะจง 

มีความ
รวดเร็วใน
การซื้อ

ผลิตภัณฑ ์

การมี
ผลิตภัณฑ์

และบริการที่
รอบด้าน 

มีความ
เชี่ยวชาญ

อย่างมากใน
บาง

ผลิตภัณฑ ์

ค่าธรรมเนีย
มต้องต่ำ 

อัตรา
ดอกเบี้ยต้อง

ต่ำ 

มีความ
โปร่งใส 
สามารถ

เปรียบเทียบ
ราคาได ้

มีความ
น่าเชื่อถือ 

การมี
พันธมิตร
ร้านค้าที่

หลากหลาย 

Generation            

Generation Z 39% 33% 12% 23% 9% 13% 34% 23% 18% 33% 9% 

Millennials 64% 20% 21% 36% 22% 17% 48% 24% 34% 51% 24% 

Generation X 43% 31% 16% 27% 19% 15% 40% 34% 17% 42% 12% 

Baby boomers 29% 26% 7% 16% 14% 22% 51% 34% 14% 37% 7% 

Income            

< 100,000 บาท 49% 31% 14% 28% 10% 11% 37% 22% 23% 42% 15% 

100,000 – 299,999 
บาท 

44% 28% 13% 25% 16% 18% 45% 33% 24% 37% 11% 

300,000 – 499,999 
บาท 

43% 25% 18% 27% 27% 21% 54% 37% 22% 39% 17% 

500,000 – 999,999 
บาท 

65% 15% 20% 38% 22% 14% 46% 15% 30% 71% 26% 

1,000,000 – 
1,999,999 บาท 

73% 17% 33% 37% 23% 17% 40% 20% 33% 53% 30% 

>= 2,000,000 บาท 100% 14% 14% 43% 14% 43% 29% 14% 29% 57% 14% 

หมายเหตุ สีเขยีวและแดงเป็นการเปรียบเทยีบคะแนนความเห็นแตล่ะข้อภายในแต่ละเจเนเรช่ันและระดับรายได้ โดยสีเขียวแสดงถึงคะแนนที่มากกว่า และสีแดงแสดงถึงคะแนนท่ี

น้อยกว่า 
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 ในมิติสุดท้ายที่สอบถามถึงความสำคัญของบริการทางการเงินที่ต้องการได้รับในอีก 5 ปีข้างหน้านั้น กลุ่ม

ตัวอย่างเมื่อจำแนกตามมิติของเจเนเรชั่น พบว่าบริการที่ต้องการมากท่ีสุด และต้องการน้อยที่สุด 3 อันดับแรก 

เป็นดังตารางที่ 10.17 โดยทุกเจเนเรชั่นมีความต้องการเครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่าง สำหรับบริการที่

ต้องการน้อยที่สุดส่วนใหญ่คือ การพูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face (ตารางท่ี 10.17)  

ตารางที่ 10.17 ความเห็นต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้าจำแนกตามเจเนเรช่ันและระดบัรายได ้

บริการทีต่้องการมากที่สุด 3 อันดบัแรก 

Z 
จำนวนตู้ ATM หลายพื้นที่ เข้าถึงสะดวก 

สาขาธนาคารอยู่ในพื้นที่เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว 

เครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่างเช่น
ฝากเงิน และupdate สมุดบัญชี เป็นตน้ 

คะแนน 3.67 คะแนน 3.54 คะแนน 3.53 

Millennials 
บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 

เครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่างเช่น
ฝากเงิน และupdate สมุดบัญชี เป็นตน้ 

การแจ้งเตือน Notification เกีย่วกับ
ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 

คะแนน 4.21 คะแนน 4.1 คะแนน 4.06 

X 

เครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่างเช่น
ฝากเงิน และupdate สมุดบัญชี เป็นตน้ 

การแจ้งเตือน Notification เกีย่วกับ
ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 

บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 

คะแนน 3.73 คะแนน 3.71 คะแนน 3.67 

Baby 
boomers 

สาขาธนาคารอยู่ในพื้นที่เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว 

บริการผ่าน Online banking (Computer) 
ที่รอบด้าน 

เครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่างเช่น
ฝากเงิน และupdate สมุดบัญชี เป็นตน้ 

คะแนน 3.47 คะแนน 3.37 คะแนน 3.33 

บริการทีต่้องการน้อยที่สุด 3 อันดบัแรก 

Z 

ความสามารถในการติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน video call 

พูดคุยกับพนกังานธนาคารแบบ 
 Face-to-face 

บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 

คะแนน 3.21 คะแนน 3.31 คะแนน 3.33 

Millennials 

ความสามารถในการติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน video call 

พูดคุยกับพนกังานธนาคารแบบ Face-to-
face 

เช่ือมโยงกับ Platform ต่างๆที่ลูกค้าใช้
บริการประจำ เช่น Line, Facebook, 

Instagram เป็นต้น 

คะแนน 3.41 คะแนน 3.51 คะแนน 3.72 

X 

พูดคุยกับพนกังานธนาคารแบบ Face-to-
face 

ความสามารถทีจ่ะฝากเช็คผ่าน 
smartphone 

ความสามารถในการติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน Chat bot 

คะแนน 3.33 คะแนน 3.4 คะแนน 3.42 

Baby 
boomers 

ความสามารถทีจ่ะฝากเช็คผ่าน 
smartphone 

เช่ือมโยงกับ Platform ต่างๆที่ลูกค้าใช้
บริการประจำ เช่น Line, Facebook, 

Instagram เป็นต้น 

การเปิดบัญชีผ่าน online banking 
(Computer) 

คะแนน 3.1 คะแนน 3.11 คะแนน 3.11 
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แต่เมื่อจำแนกบริการทางการเงินทีป่ระชาชนต้องการตามมิติของรายได้พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 

บาท มักต้องการ จำนวนตู้ ATM หลายพื้นท่ี เข้าถึงสะดวกและธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำได้หลาย

อย่าง เช่นฝากเงิน และupdate สมุดบัญชี เป็นต้น แต่สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 500,000 บาท มักต้องการ 

บริการผ่าน Mobile banking ทีร่อบด้าน และการได้รับการแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง 

smartphone ในส่วนของบริการที่ต้องการน้อยที่สุดในแทบกลุ่มรายได้คือ ความสามารถในการติดต่อพนักงาน

ธนาคารผ่าน video call และการพูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face (ตารางที่ 10.18) 

ตารางที่ 10.18 ความเห็นต่อบริการของธนาคารพาณิชย์ท่ีต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้าจำแนกตามเจเนเรช่ันและระดบัรายได ้

บริการทีต่้องการมากที่สุด 3 อันดบัแรก 

น้อยกว่า 
100,000 

บาท 

 จำนวนตู้ ATM หลายพื้นที่ เขา้ถึงสะดวก 
 ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำ
ได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน และupdate 

สมุดบัญชี เป็นต้น 

 การแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับ
ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 

คะแนน 3.67 คะแนน 3.66 คะแนน 3.64 

100,000 – 
299,999 

บาท 

 สาขาธนาคารอยู่ในพื้นที่เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว 

 จำนวนตู้ ATM หลายพื้นที่ เขา้ถึงสะดวก 
 ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำ
ได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน และupdate 

สมุดบัญชี เป็นต้น 

คะแนน 3.81 คะแนน 3.79 คะแนน 3.75 

300,000 – 
499,999 

บาท 

 ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำ
ได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน และupdate 

สมุดบัญชี เป็นต้น 
 จำนวนตู้ ATM หลายพื้นที่ เขา้ถึงสะดวก 

 ธนาคารต้องมีพันธมิตรร้านค้าที่หลากหลาย
เพื่อเช่ือมโยง Promotions และบริการ

ต่างๆ 

คะแนน 3.73 คะแนน 3.71 คะแนน 3.67 

500,000 – 
999,999 

บาท 

 บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบดา้น 
 การแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับ

ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 

 ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำ
ได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน และupdate 

สมุดบัญชี เป็นต้น 

คะแนน 4.4 คะแนน 4.23 คะแนน 4.16 

1,000,000 
– 

1,999,999 
บาท 

 บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบดา้น  ธนาคารเชื่อมโยงบริการ 
 การแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับ

ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 

คะแนน 4.47 คะแนน 4.23 คะแนน 4.1 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
2,000,000 

บาท 

 บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบดา้น 
การแจ้งเตือน Notification เกีย่วกับ

ธุรกรรมต่างๆทาง smartphone 
 บริการผ่าน Online banking 

(Computer) ที่รอบด้าน 

คะแนน 4.57 คะแนน 4.29 คะแนน 4.29 
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ตารางที่ 10.18 (ต่อ) ความเห็นตอ่บริการของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้าจำแนกตามเจเนเรชั่นและระดับรายได้ 

บริการทีต่้องการน้อยที่สุด 3 อันดบัแรก 

น้อยกว่า 
100,000 

บาท 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

 พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-
to-face 

 ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือ
เร่ืองการเงินต่างๆ 

คะแนน 3.28 คะแนน 3.3 คะแนน 3.44 

100,000 – 
299,999 

บาท 

 พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-
to-face 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

 ธนาคารเชื่อมโยงกับ Plat 

คะแนน 3.39 คะแนน 3.42 คะแนน 3.47 

300,000 – 
499,999 

บาท 

พูดคุยกับพนกังานธนาคารแบบ Face-to-
face 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

 ความสามารถในการเปิดบัญชีผ่าน online 
banking (Computer) 

คะแนน 3.39 คะแนน 3.45 คะแนน 3.48 

500,000 – 
999,999 

บาท 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน Chat bot 

 พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-
face 

คะแนน 3.39 คะแนน 3.59 คะแนน 3.6 

1,000,000 
– 

1,999,999 
บาท 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

พูดคุยกับพนกังานธนาคารแบบ Face-to-
face 

 ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือ
เร่ืองการเงินต่างๆ 

คะแนน 3.23 คะแนน 3.4 คะแนน 3.4 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
2,000,000 

บาท 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน video call 

 ความสามารถในการติดต่อพนกังาน
ธนาคารผ่าน Chat bot 

 สาขาธนาคารอยู่ในพื้นที่เข้าถึงสะดวก 
รวดเร็ว 

คะแนน 2.86 คะแนน 2.86 คะแนน 3 

 

 

บทสรุป 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยมีความครอบคลุมทั้งในมิติของอาชีพที่มีการกระจายตัวตั้งแต่ผู้ที่ประกอบ

อาชีพพ้ืนฐาน ผู้ที่ตกงาน ไปจนถึงผู้ที่ประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ส่วนในระดับการศึกษานั้นมีตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษาต้นไปจนถึงระดับปริญญาเอก และการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างก็มีความครอบคลุมตั้งแต่ระดับ

รายได้ 100,000 บาทต่อปีไปจนมากกว่า 2,000,000 บาทต่อปี 

ภาพรวมของผลการสำรวจจะพบว่าประชากรเจเนเรชั่นใหม่มีแนวโน้มเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลในสัดส่วนที่

สูงมากข้ึน และจำนวนอุปกรณ์ที่เข้าถึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับรายได้ โดยประชากรในกลุ่มเจเนเรชั่น 

Millennial และ Z สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างไม่จำกัด (Unlimited access) และไม่มีความสัมพันธ์
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กับรายได้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ครัวเรือนจะมีรายได้ที่น้อยแต่กลุ่มเจเนเรชั่นใหม่ยังคงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

ดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียมกับกลุ่มประชากรรายได้สูง 

แต่เมื่อวิเคราะห์ที่ระดับของทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลจะพบว่าเจเนเรชั่น Baby boomers มีระดับ

ของทักษะที่ต่ำมากในทุกประเภทการใช้งาน และเจเนเรชั่น Z คือเจเนเรชั่นที่สามารถใช้ Software ที่เก่ียวข้องกับ 

Graphic การตัดต่อภาพหรือวีดีโอได้สูงที่สุด ในขณะที่เจเนเรชั่น X และ Millennials มทีักษะในการใช้ software 

ที่เก่ียวกับการทำงานและการเพ่ิมผลิตภาพของการทำงานที่สูง หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า เจเนเรชั่น 

Z ที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่เกิดนั้นไม่ได้การันตีว่าจะมีความรู้ความสามารถในทุกประเภทของการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเสมอไป 

ปัจจัยด้านอาชีพและรายได้ มีแนวโน้มที่จะมีนัยสำคัญในการกำหนดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพราะ

กลุ่มอาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิค และอาชีพในระดับผู้จัดการหรือข้าราชการระดับอาวุโสมีคะแนนทักษะการใช้งาน

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่ตกงานและประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 

ในส่วนของความรู้ด้านดิจิตอลจะพบว่า เจเนเรชั่น Millennial มีระดับความเข้าใจการทำงานของ 

computer hardware และอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยสูงที่สุด ไม่ใช่เจเนเรชั่น Z ที่มักจะถูกนิยามว่าเป็น “Digital 

Natives” นอกจากนี้ผลการสำรวจยังพบอีกว่า เจเนเรชั่น Z มักจะประเมินตนเองว่ามีความรู้สูงกว่าความเป็นจริง 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้วางนโยบายจะต้องให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจเนเรชั่น Z ในยุค

ดิจิตอลด้วย 

  ส่วนประเด็นที่เก่ียวกับการตระหนักถึงความเสี่ยงในการเข้าถึงโลกดิจิตอลนั้นจะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ไม่

ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทาง Cyber และไม่สามารถบ่งชี้ Website ที่ปลอดภัยและ

น่าเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นผลที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับทุกเจเนเรชั่น ซึ่งถือเป็นข้อกังวล ค่อนข้างมาก เพราะเมื่อ

ข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บในรูปของ Digital การโจรกรรมข้อมูลอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ 

ในประเด็นสุดท้ายที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการทางการเงินนั้น จะพบว่ากลุ่มเจเนเรชั่น X และ 

Millennial ที่มีความคุ้นชินกับการกดเงินสดจากตู้ ATM จะมีพฤติกรรมการใช้ตู้ ATM ที่ความถี่สูงสุด แต่ในกลุ่ม

เจเนเรชั่น Z เริ่มมีการให้ความสำคัญที่น้อยลง โดยประชากรในเจเนเรชั่นใหม่ๆมีแนวโน้มเป็นลูกค้าธนาคารตั้งแต่

อายุยังน้อย และเม่ือตัดสินใจเป็นลูกค้าหลายธนาคารกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูง และคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มตัดสินใจ

เพ่ือมุ่งเน้นใช้บริการคนละด้านจากแต่ละธนาคาร  
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โดยบริการทางการเงินที่เป็นปัจจัยสำคัญทีก่ำหนดการตัดสินใจเป็นลูกค้าธนาคารคือ Mobile banking ที่

ต้องตอบสนองความต้องการมากที่สุด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างไม่ว่าจะอยู่ในเจเนเรชั่นใดให้ความสำคัญกับการ

ปฏิสัมพันธ์แบบ Face-to-face น้อยมาก แต่ต้องการให้ธนาคารมีเครื่อง Automatic ที่ทำงานได้หลากหลาย และ

มีระบบ Notification แจ้งเตือนที่ตอบโจทย์ความต้องการแบบจำเพาะเจาะจงแต่ละบุคคลมากขึ้น 
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บทท่ี 11 วิเคราะห์ Digital literacy และ Banking preference ในประเทศไทยด้วย

ตัวแบบทางสถิต ิ

  

 

บทนำ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาที่ชี้แจงอยู่ในบทที่แล้วนั้น เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของการสำรวจใน

แต่ละกลุ่มคำถาม ซึ่งยังไม่ได้มีการวิเคราะห์เชิงลึกตั้งแต่การสร้างระดับคะแนนของดัชนีชี้วัด Digital literacy และ

การหาปัจจัยบ่งชี้ด้าน Socioeconomic status ว่าปัจจัยใดจะเป็นตัวกำหนดระดับ Digital literacy ที่แตกต่าง

กัน ดังนั้นในบทนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี Principal Component Analysis สำหรับการ

ลดทอนตัวแปรเพ่ือคำนวณเป็นคะแนนชี้วัดระดับ Digital literacy ในแต่ละมิติย่อย 

หลังจากนั้นจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง Socioeconomic status กับระดับคะแนน Digital 

literacy ด้วยวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Mean comparison (One-way ANOVA) เพ่ือประเมินความแตกต่างของ

ระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ Socioeconomic status ที่แตกต่างกันว่ามีระดับคะแนนที่กแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ 

ต่อจากนั้นจะเป็นการใช้วิธีทางสถิติท่ีเรียกว่า Cluster analysis เพ่ือจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม

ย่อยตามระดับของ Digital literacy ได้แก่ 1) Digital fluency 2) Digital neutral และ 3) Digital illiterate ซ่ึง

เมื่อทำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อย แล้วจึงทำการวิเคราะห์ต่อไปว่าแต่ละกลุ่มย่อยมีพฤติกรรมการใช้

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างไร มีปัจจัย Socioeconomic status ใดที่ส่งผลตอ่การแบ่งกลุ่มย่อย

ดังกล่าว 

 

วิเคราะห์ระดับ Digital literacy ของประชากรไทย 

แบบสอบถามที่งานวิจัยฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือชี้วัดระดับ Digital literacy ของประชากรนั้น มาจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 6 จนสรุปเป็นมิติที่สำคัญสำหรับการวัด Digital literacy จำนวน 4 มิติ
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ได้แก่ 1) มิติด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital access) 2) มิติด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล 

(Digital skills) 3) มิติด้านความรู้ความเข้าใจ (Digital knowledge) และ 4) มิติด้านการตระหนักถึงข้อมูลและ

สิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล (Digital information awareness) 

ซึ่งในแต่ละมิติ มีข้อคำถามที่ใช้ในการวัดหลายคำถาม จึงต้องมีการนำหลักสถิติที่เรียกว่า Principal 

Component Analysis (PCA) มาใช้ในการประเมินผลรวมของกลุ่มคำถามแบบเชิงเส้น (Linear combincation) 

เพ่ือสร้างเป็นปัจจัยที่เรียกว่า (Principal Component) ที่สะท้อนในแต่ละมิติโดยยังคงมั่นใจว่าความผันแปรของ 

Principal Component ที่คำนวณข้ึนมานั้นสามารถอธิบายความผันแปรรวมของแต่ละตัวแปรได้มากท่ีสุด  

สำหรับการประเมินคะแนนปัจจัยของมิติที่ 1 Digital access นั้น กลุ่มคำถามที่ใช้วัดคือจำนวนเทคโนโลยี

ดิจิตอลที่ครัวเรือนสามารถเข้าถึงได้ โดยคำถามในแบบสอบถามประกอบด้วยคำถามท่ีถามถึงจำนวนอุปกรณ์ในแต่

ละประเภทย่อยได้แก่ Laptop, Desktop, Smartphone, Tablet, Smartwatch, Smart TV, Printer และ 

MP3/4 devices ดังนั้นจึงมีการจัดกลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะพ้ืนฐานที่คล้ายกัน ได้แก่ 

1) laptop/desktop 2) smartphone/tablet 3) smartwatch/smartTV และ 4) อ่ืนๆ เมื่อนำจำนวนการเข้าถึง

ของ 4 กลุ่มนี้มาประเมินด้วย PCA ได้ผลลัพธ์ของการหา Principal component ที่อธิบายความผันแปรของตัว

แปรทั้ง 4 กลุ่มนี้ได้ 1 ปัจจัย โดยสามารถอธิบายความผันแปรรวมได้ถึงร้อยละ 61 และได้ค่า Factor loadings 

ของแต่ละตัวแปรดังแสดงในตารางที่ 11.1  

ตารางที่ 11.1 ผลการวิเคราะห์ Principal Component Analysis ของปัจจัย Digital access 

Component Eigenvalues % of Variance  Variables Factor loading 
1 2.455 61.372  Desktop/laptop 0.756 
2 0.780 19.512  Smartphone/Table 0.895 
3 0.530 13.246  SmartTV/Smartwatch 0.784 
4 0.235 5.870  Others 0.684 

 

 สำหรับการประเมินคะแนนปัจจัยของมิติที่ 2 digital skills นั้น ข้อคำถามในแบบสอบถามเป็นการถาม

ทักษะในด้านต่างๆจำนวน 17 ทักษะ ซึ่งสามารถนำมาจัดกลุ่มรวมเป็นประเภทได้ทั้งหมด 7 ด้านได้แก่  

1) ทักษะการหาข้อมูลผ่าน Internet 

2) ทักษะการใช้ Social network 

3) ทักษะการใช้ Office software 
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4) ทักษะการใช้ Graphic software 

5) ทักษะการใช้ Tasking apps 

6) ทักษะการใช้ Email apps 

7) ทักษะการใช้ Messaging apps 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะตอบคำถามในลักษณะของ Self-assessment ทักษะของตนด้วยคะแนน 1–5 เมื่อนำ

ผลคะแนนของทั้ง 7 ทักษะนี้มาประเมินด้วย PCA สามารถหา Principal component ที่อธิบายข้อมูลได้ดีที่สุด 1 

ปัจจัย โดยสามารถอธิบายความผันแปรรวมได้ร้อยละ 63 และมีค่า Factor loadings ดังตารางที่ 11.2 

ตารางที่ 11.2 ผลการวิเคราะห์ Principal Component Analysis ของปัจจัย Digital skills 

Component Eigenvalues % of Variance  Variables Factor loading 
1 5.042 63.027  Keyboard_skills 0.770 
2 0.996 12.445  Internet_skills 0.909 
3 0.487 6.088  Social_skills 0.821 

4 0.380 4.744  Microsoft_skills 0.846 
5 0.361 4.513  Graphic_skills 0.603 
6 0.318 3.970  Tasking_skills 0.735 

7 0.264 3.300  Email_skills 0.799 
8 0.153 1.913  Messaging_skills 0.831 

 

สำหรับมิติที่ 3 Digital knowledge นั้นจะเป็นกลุ่มคำถาม 2 ลักษณะคือคำถามที่เป็นแบบ Self-

assessment จำนวน 2 คำถามได้แก่ความรู้ความเข้าใจใน computer hardware และความรู้ความเข้าใจใน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับกลุ่มคำถามที่เป็นแบบทดสอบความรู้ถูกผิดจำนวน 6 คำถาม ดังนั้นจึงมีตัวแปรที่ใช้ในการ

ทดสอบ PCA จำนวน 3 ตัวแปร โดยสามารถหา Principal component ที่ดีที่สุดได้ 1 ปัจจัย อธิบายความผัน

แปรรวมได้ร้อยละ 60 และมีค่า Factor loadings ดังตารางที่ 11.3 

ตารางที่ 11.3 ผลการวิเคราะห์ Principal Component Analysis ของปัจจัย Digital knowledge 

Component Eigenvalues % of Variance  Variables Factor loading 
1 1.806 60.195  Hardware_knowledge 0.915 
2 0.947 31.555  Internet_knowledge 0.924 
3 0.247 8.249  Knowledge_score 0.339 
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 สำหรับมิติที่ 4 Digital information awareness นั้นมีคำถามในลักษณะของ Self-assessment จำนวน 

5 คำถาม ได้แก่ 1) การตระหนักรับรู้ว่าข้อมูลของท่านในโลก online ถูกนำไปใช้อย่างไร 2) การรับรู้เงื่อนไขการ

นำภาพ ข้อความเสียงจากโลกออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ต่อ 3) ความสามารถในการบ่งชี้ website ที่ปลอดภัย 4) 

การตระหนักถึงความเสี่ยงในโลกออนไลน์จากการโจรกรรมข้อมูล และ 5) การรู้วิธีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

ในรูปแบบต่างๆ เมื่อนำผลการประเมินทั้ง 5 คำถามนี้มาวิเคราะห์ด้วย PCA ทำให้ได้ Principal component ที่

อธิบายความผันแปรมากท่ีสุด 1 ปัจจัย และมีค่า Factor loadings ดังตารางที่ 11.4 

ตารางที่ 11.4 ผลการวิเคราะห์ Principal Component Analysis ของปัจจัย Digital information awareness 

Component Eigenvalues % of Variance  Variables Factor loading 
1 3.825 76.495  Data_risk 0.880 
2 0.419 8.373  Data_usage 0.873 
3 0.286 5.720  Website_trust 0.889 

4 0.260 5.197  Cyber_risk 0.886 
5 0.211 4.216  Protection_cyber_risk 0.844 

 

 โดยเมื่อทำการวิเคราะห์ PCA ของแต่ละมิติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำค่าคะแนน Principal 

Component Score ของแต่ละมิติซ่ึงเป็นค่าคะแนนที่เป็นตัวแปรมาตรฐาน (standardized Z-variables) มาเป็น

ตัวแทนของระดับ Digital literacy ในแต่ละมิติ โดยเมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนน digital literacy ในแต่

ละมิติด้วย Pearson’s correlation ได้ผลดังตารางที่ 11.5 ซึ่งจะพบว่า Digital access นั้นมีค่าสหสัมพันธ์กับ

ทักษะการใช้งาน ความรู้ และการตระหนักรับรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ ค่อนข้างต่ำมาก สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถ

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ได้เป็นปัจจัยที่รับประกันได้ว่าผู้ใช้งานจะพัฒนาทักษะความรู้ของตนจนมีความรู้

ความสามารถทีสู่งขึ้นได้ แต่เมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ของ Digital skills, Digital knowledge และ Digital 

information awareness พบว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก มีค่าสหสัมพันธ์ที่มากกว่า 0.5 และมีค่าท่ี

แตกต่างจาก 0 ด้วยระดับนัยสำคัญที่ร้อยละ 1 ดังแสดงในตารางที่ 11.5 
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ตารางที่ 11.5 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ Digital literacy ในแต่ละมิต ิ

 
Digital access Digital Skills Digital knowledge 

Digital Information 
awareness 

Digital access 1    

Digital Skills 0.163** 1   

Digital knowledge 0.084* 0.640** 1  

Digital Information 
awareness 

0.207** 0.587** 0.508** 1 

** significant at 1%, * significant at 5% 

 

 

วิเคราะห์ระดับ Digital literacy กับปัจจัย Socioeconomic status 

เมื่อคำนวณระดับคะแนนของ Digital literacy ในแต่ละมิติ จะนำคะแนนเหล่านี้มาวิเคราะห์

ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่สะท้อน Socioeconomic status ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าความ

แตกต่างของ Socioeconomic status นั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ Digital literacy ในแต่ละมิติ ซึ่งเป็นข้อมูลที่

สำคัญเพ่ือรองรับการออกแบบนโยบายที่เก่ียวข้องกับการลดความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า digital 

divide ในอนาคต  

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้ จะแบ่งระดับ Digital literacy ออกเป็น 4 ระดับ (Quartile) จากต่ำ (กลุ่มที่ 

1) ไปหาสูง (กลุ่มท่ี 4) แล้วจึงทำการคำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ quartile ที่จำแนกตามมิติของ 

เพศ รายได้ ประเภทอาชีพ ระดับการศึกษา และกลุ่มเจเนเรชั่น 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมิติที่ 1 Digital access กับ Socioeconomic status แสดงอยู่ใน

ตารางที่ 11.6 ซึ่งจะพบว่าความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ได้แตกต่างกันในมิติของเพศ แต่ในมิติ

ของกลุ่มเจเนเรชั่นจะพบว่าเจเนเรชั่น Millennials สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ digital ได้สูงที่สุด ส่วนเจเนเรชั่น X 

และ Z มีการเข้าถึงท่ีใกล้เคียงกัน และ Baby boomers มีการเข้าถึงในระดับต่ำที่สุด 

ส่วนมิติของระดับการศึกษานั้น (ตารางท่ี 11.6) พบว่าระดับปริญญาโทมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสูง

ที่สุด และเม่ือจำแนกตามประเภทของอาชีพจะพบว่าผู้ที่ประกอบอาชีพกลุ่ม Professional ได้แก่ เจ้าหน้าที่

เทคนิคในด้านต่างๆ และประกอบอาชีพในระดับผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย มีการ

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสูงที่สุด ในขณะที่กลุ่มประเภทอาชีพอ่ืนมีการกระจายตัวที่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ สำหรับมิติ
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ของรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปี มีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสูงสุด แต่กลุ่ม

รายได้ต่ำสุดยังคงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไดใ้นประมาณปานกลาง 

ตารางที่ 11.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Digital access กับ Socioeocnomic variables 

Digital access       
 Gender Generation 

 Male Female Z Millennial X Baby boomers 
1st quartile 14.66% 23.42% 21.67% 8.78% 29.67% 42.42% 
2nd quartile 27.75% 28.25% 40.83% 21.00% 30.77% 31.31% 
3rd quartile 28.27% 25.46% 26.67% 28.53% 26.92% 16.16% 
4th quartile 29.32% 22.86% 10.83% 41.69% 12.64% 10.10% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 7.951*  134.679**    
Education Primary Secondary Bachelor Master Ph.D.  
1st quartile 50.00% 23.88% 12.96% 0.00% 0.00%  
2nd quartile 25.00% 28.36% 57.41% 5.88% 11.11%  
3rd quartile 25.00% 29.85% 22.22% 26.05% 55.56%  
4th quartile 0.00% 17.91% 7.41% 68.07% 33.33%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 206.719**      
Occupation Type Unemployed Students Professional Middle_class Labor_class  

1st quartile 40.00% 16.67% 7.41% 12.90% 30.29%  
2nd quartile 6.67% 34.72% 18.52% 41.94% 30.29%  
3rd quartile 33.33% 27.08% 30.69% 22.58% 23.43%  
4th quartile 20.00% 21.53% 43.39% 22.58% 16.00%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 90.596**      

Income group < 100,000 บาท 
100,000 – 

299,999 บาท 
300,000 – 

499,999 บาท 
500,000 – 

999,999 บาท 
1,000,000 – 

1,999,999 บาท 
>= 2,000,000 

บาท 

1st quartile 22.40% 34.10% 12.41% 3.19% 3.33% 0.00% 
2nd quartile 33.33% 29.89% 31.03% 14.89% 10.00% 14.29% 
3rd quartile 26.56% 21.07% 28.28% 31.91% 36.67% 42.86% 
4th quartile 17.71% 14.94% 28.28% 50.00% 50.00% 42.86% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 112.839**      
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สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในมิติท่ี 2 Digital skills (ตารางท่ี 11.7) พบว่า เพศไม่ได้เป็นตัวแบ่ง

ระดับทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล และเจเนเรชั่น Z, Millennials และ X ไม่ได้มีความสามารถทักษะที่โดด

เด่นเสมอไป แต่เจเนเรชั่น Baby boomers มีทักษะที่ค่อนข้างต่ำอย่างชัดเจน ส่วนระดับการศึกษาพบว่ายิ่งมี

ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น จากปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอกนั้น จะทำให้ทักษะด้าน Digital skills สูงขึ้นอย่างโดด

เด่นเมื่อเทียบกับระดับการศึกษาอ่ืน 

ตารางที่ 11.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Digital skills กับ Socioeconomic variables 

Digital skills       
 Gender Generation 

 Male Female Z Millennial X Baby boomers 
1st quartile 26.18% 24.54% 11.67% 19.44% 34.07% 41.41% 
2nd quartile 27.23% 24.54% 34.17% 21.32% 22.53% 31.31% 
3rd quartile 18.85% 26.77% 36.67% 24.45% 20.88% 19.19% 
4th quartile 27.75% 24.16% 17.50% 34.80% 22.53% 8.08% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 4.857  72.796**    
Education Primary Secondary Bachelor Master Ph.D.  
1st quartile 25.00% 16.42% 7.41% 12.61% 0.00%  
2nd quartile 0.00% 35.82% 33.33% 19.33% 11.11%  
3rd quartile 75.00% 32.84% 35.19% 24.37% 22.22%  
4th quartile 0.00% 14.93% 24.07% 43.70% 66.67%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 89.022**      
Occupation Type Unemployed Students Professional Middle_class Labor_class  

1st quartile 66.67% 10.42% 13.76% 35.48% 34.29%  
2nd quartile 13.33% 31.25% 22.75% 25.81% 24.57%  
3rd quartile 6.67% 34.03% 28.04% 16.13% 20.57%  
4th quartile 13.33% 24.31% 35.45% 22.58% 20.57%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 72.263**      

Income group < 100,000 บาท 
100,000 – 

299,999 บาท 
300,000 – 

499,999 บาท 
500,000 – 

999,999 บาท 
1,000,000 – 

1,999,999 บาท 
>= 2,000,000 

บาท 

1st quartile 20.31% 31.03% 24.14% 22.34% 13.33% 28.57% 
2nd quartile 30.21% 24.90% 24.83% 21.28% 16.67% 0.00% 
3rd quartile 28.13% 22.22% 27.59% 22.34% 20.00% 14.29% 
4th quartile 21.35% 21.84% 23.45% 34.04% 50.00% 57.14% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 31.044**      
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ในมิติของอาชีพจะพบว่าอาชีพกลุ่ม Professional มีแนวโน้มมีทักษะที่สูงขึ้นในการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิตอล แต่กลุ่มตัวอย่างที่ยังหางานไม่ได้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะด้านดิจิตอลต่ำอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อ

วิเคราะห์ในมิติของรายได้ก็พบว่าการมีรายได้สูงกว่า 1,000,000 บาทต่อปี จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีทักษะด้าน 

digital ที่สูงขึ้นด้วย ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้จึงเป็นผลยืนยันได้ว่าอาชีพการงาน ระดับการศึกษา และความ

เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่างส่งผลต่อทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 

 สำหรับมิติที่ 3 คือความรู้ความเข้าใจด้านดิจิตอล จะพบว่าเพศ และกลุ่มเจเนเรชั่นไม่ได้เป็นปัจจัยกำหนด

ความรู้ความสามารถด้านการทำงานของ hardware หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเลย ถึงแม้เจเนเรชั่น Baby 

boomers จะมีแนวโน้มที่จะมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับต่ำก็ตาม ส่วนระดับการศึกษานั้นพบว่ามีเพียง

นักศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิตอลอย่างโดดเด่น (ตารางที่ 11.8) 

 เมื่อพิจารณาในมิติของอาชีพและรายได้ ต่อความรู้ความเข้าใจด้านดิจิตอล (Digital knowledge) พบว่า

ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของอาชีพและรายได้ต่อทักษะด้านดิจิตอล (Digital skills) กล่าวคือผู้ที่ไม่มี

งานทำจะมีความรู้ความเข้าใจที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่ทำงานในกลุ่ม professional มีความรู้ความเข้าใจใน

ระดับสูง และผู้ที่มีรายได้สูงว่า 2,000,000 บาทต่อปีมีความรู้ความสามารถท่ีสูงโดดเด่น  

สำหรับ Digital literacy ในมติิที่ 4 (Digital information awareness) เจเนเรชั่น Babayboom มี

ปัญหาด้านความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านข้อมูลในโลก digital ค่อนข้างมาก และกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาใน

ระดับประถมจะมีปัญหาในการเข้าใจความเสี่ยงและภัยต่างๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนว่าถึงแม้กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้

จะเป็น Digital natives แต่ก็ไม่สามารถมีการตระหนักรับรู้ถึงความเสี่ยงภัยในการใช้งานในโลกดิจิตอลอย่าง

เหมาะสม การตระหนักรับรู้ความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่อาจจะต้องผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษา และการสั่งสมประสบการณ์ 

 เมื่อพิจารณาในมติิของอาชีพและรายได้ ต่อการตระหนักด้านความเสี่ยงของข้อมูล ได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปใน

ลักษณะเดียวกันกับความสัมพันธ์ของอาชีพและรายได้ต่อ Digital literacy ในมิติท่ี 2 (Digital skills) และ มิติท่ี 3 

(Digital knowledge) กล่าวคืออาชีพในกลุ่ม Professional และรายได้ที่สูง จะมีการตระหนักถึงความเสี่ยงในโลก

ดิจิตอลได้ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืนดังแสดงในตารางที่ 11.9 
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ตารางที่ 11.8 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Digital knowledge กับ Socioeconomic variables 

Digital knowledge      
 Gender Generation 

 Male Female Z Millennial X Baby boomers 
1st quartile 23.04% 30.86% 32.50% 23.51% 30.77% 37.37% 
2nd quartile 25.13% 20.63% 16.67% 26.96% 17.03% 22.22% 
3rd quartile 23.04% 22.12% 24.17% 20.69% 24.73% 21.21% 
4th quartile 28.80% 26.39% 26.67% 28.84% 27.47% 19.19% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 4.653  17.334*    
Education Primary Secondary Bachelor Master Ph.D.  
1st quartile 50.00% 38.81% 18.52% 21.01% 22.22%  
2nd quartile 0.00% 16.42% 20.37% 36.97% 11.11%  
3rd quartile 50.00% 17.91% 35.19% 17.65% 11.11%  
4th quartile 0.00% 26.87% 25.93% 24.37% 55.56%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 42.270**      
Occupation Type Unemployed Students Professional Middle_class Labor_class  

1st quartile 66.67% 29.17% 15.34% 35.48% 33.71%  
2nd quartile 13.33% 23.61% 24.87% 22.58% 19.71%  
3rd quartile 20.00% 22.92% 21.69% 12.90% 23.43%  
4th quartile 0.00% 24.31% 38.10% 29.03% 23.14%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 41.531**      

Income group < 100,000 บาท 
100,000 – 

299,999 บาท 
300,000 – 

499,999 บาท 
500,000 – 

999,999 บาท 
1,000,000 – 

1,999,999 บาท 
>= 2,000,000 

บาท 

1st quartile 33.33% 32.18% 23.45% 23.40% 13.33% 28.57% 
2nd quartile 21.35% 19.54% 21.38% 26.60% 36.67% 0.00% 
3rd quartile 20.31% 21.46% 27.59% 22.34% 16.67% 28.57% 
4th quartile 25.00% 26.82% 27.59% 27.66% 33.33% 42.86% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 17.687      
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ตารางที่ 11.9 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ Digital information awareness กับ Socioeconomic variables 

Digital Information Awareness      
 Gender Generation 

 Male Female Z Millennial X Baby boomers 
1st quartile 24.61% 26.95% 30.00% 11.91% 32.42% 54.55% 
2nd quartile 25.65% 31.23% 29.17% 30.09% 31.32% 28.28% 
3rd quartile 17.80% 19.89% 22.50% 20.69% 19.23% 11.11% 
4th quartile 31.94% 21.93% 18.33% 37.30% 17.03% 6.06% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 7.827*  104.394*    
Education Primary Secondary Bachelor Master Ph.D.  
1st quartile 50.00% 26.87% 29.63% 9.24% 33.33%  
2nd quartile 50.00% 20.90% 37.04% 19.33% 22.22%  
3rd quartile 0.00% 25.37% 22.22% 24.37% 11.11%  
4th quartile 0.00% 26.87% 11.11% 47.06% 33.33%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 70.746**      
Occupation Type Unemployed Students Professional Middle_class Labor_class  

1st quartile 53.33% 26.39% 17.46% 19.35% 30.57%  
2nd quartile 26.67% 29.86% 18.52% 38.71% 35.14%  
3rd quartile 13.33% 22.92% 21.16% 16.13% 17.43%  
4th quartile 6.67% 20.83% 42.86% 25.81% 16.86%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 64.476**      

Income group < 100,000 บาท 
100,000 – 

299,999 บาท 
300,000 – 

499,999 บาท 
500,000 – 

999,999 บาท 
1,000,000 – 

1,999,999 บาท 
>= 2,000,000 

บาท 

1st quartile 29.17% 30.65% 26.90% 14.89% 10.00% 0.00% 
2nd quartile 30.21% 32.95% 34.48% 14.89% 20.00% 42.86% 
3rd quartile 21.35% 16.09% 18.62% 24.47% 26.67% 0.00% 
4th quartile 19.27% 20.31% 20.00% 45.74% 43.33% 57.14% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 57.519**      
 

นอกจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ Digital literacy และ socioeconomic status ด้วยการ

วิเคราะห์หาสัดส่วนของกลุ่มประชากรแล้วนั้น การวิเคราะห์ในอีกลักษณะหนึ่งคือการใช้หลักสถิติที่เรียกว่า One-

way ANOVA ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในแต่ละกลุ่มท่ีสนใจว่ามีความแตกต่างกับกลุ่ม

อ่ืนหรือไม่ โดยงานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีของ Duncan’s Multiple Range test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า 
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Means ระหว่างกลุ่ม ซึ่งในตารางที่ 11.10 ได้มีการแบ่งขอบเขตของค่า means ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วย

สีแรเงา  

จากข้อมูลในตารางที่ 11.10 จะพบว่า ความแตกต่างด้านเพศ มีผลต่อความแตกต่างในการเข้าถึง

เทคโนโลยีดิจิตอล ความรู้ความสามารถด้านดิจิตอล และการตระหนักรับรู้ความเสี่ยงในโลกดิจิตอลอย่างมี

นัยสำคัญ โดยเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีคะแนนต่ำกว่าเพศชาย 

ตารางที่ 11.10 ผลการวิเคราะห์ Mean comparison (One-way ANOVA) ของ Socioeconomic variables ในแต่ละมติิของ 
Digital literacy 

 Digital access Digital skills Digital knowledge 
Information 
awareness 

Gender -0.43875** -0.17392 -0.2813** -0.40914** 

 0.15666 0.18793 0.11331 0.17724 

Age group     
Z -0.2065 0.2161 0.1271 -.01826 

Millennial 0.4107 0.5469 0.1502 0.7209 

X -0.3418 -0.3480 -0.0907 -0.3519 

Baby boomers -0.3868 -1.3416 -0.4881 -1.3794 

Occupation types     
Unemployed 1.0056 -2.9341 -1.3671 -1.7618 

Students -0.0934 0.4064 0.0922 -0.0585 

Professional 0.6342 0.8111 0.4278 0.8385 

Middle_class -0.1728 -0.2532 -0.0057 0.0810 

Labor intensive -0.3318 -0.4570 0.2099 -0.3604 

Income group     
< 100,000 บาท -0.1268 -0.1377 -0.0578 -0.2089 

100,000 – 299,999 บาท -0.2892 -0.2742 -0.1407 -0.2950 

300,000 – 499,999 บาท 0.0362 0.0905 0.1697 -0.0508 

500,000 – 999,999 บาท 0.5551 0.4228 0.0573 0.8243 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 0.9717 1.1696 .4084 1.0743 

>= 2,000,000 บาท 1.8914 1.4355 .7958 2.1061 

 

เมื่อพิจารณาในมิติของเจเนเรชั่นจะพบว่า เจเนเรชั่น Millennials มีระดับคะแนนที่สูงสุดในแต่ละมิติของ 

Digital literacy ซึ่งสูงกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเจเนเรชั่น Z นั้นมีระดับ Digital literacy ที่ใกล้เคียงกับ

เจเนเรชั่น Millennials เฉพาะทักษะการใช้งานและความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาที่การตระหนักถึง
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ความเสี่ยง เจเนเรชั่น Z กลับมีความรู้ความสามารถท่ีต่ำอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจเนเรชั่น X ส่วนเจเนเรชั่น Baby 

boomers มีระดับ Digital literacy ที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ 

ในมิติของอาชีพพบว่า อาชีพในกลุ่ม Professional มีคะแนน Digital literacy สูงที่สุด ในทุกมิติอย่างมี

นัยสำคัญเม่ือเทียบกับกลุ่มอ่ืน โดยผู้ที่ไม่มีงานทำมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่สูงที่สุดเท่านั้น แต่กลับมีคะแนน 

Digital literacy ในด้านอ่ืนที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ 

ในมิติของระดับรายได้พบว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 1,000,000 บาทต่อปี ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ 

Digital literacy สูงสุดในทุกมิติอย่างมีนัยสำคัญ แต่กลุ่มรายได้ 300,000 – 1,000,000 บาทต่อปี (กลุ่ม 3 และ 4) 

นั้นมีระดับ Digital literacy ที่ใกล้เคียงกันไม่สามารถจำแนกสูงต่ำได้ และกลุ่มรายได้ที่น้อยกว่า 300,000 บาทต่อ

ปีมีแนวโน้มมีระดับ Digital literacy ที่ต่ำอย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากการวิเคราะห์ด้วย One-way ANOVA ที่แยกวิเคราะห์แต่ละปัจจัย ซ่ึงอาจทำให้ไม่เห็นภาพรวม

ของแต่ละปัจจัยหากมีการควบคุมให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่ จึงได้มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติมด้วย Regression analysis โดย

ให้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น เจเนเรชั่น Baby boomers ไม่มีงานทำเพราะหางานไม่ได้ เพศชาย และมีรายได้น้อยกว่า 

100,000 บาทต่อปี เป็น reference ของการวิเคราะห์ 

ผลของการวิเคราะห์ด้วย Regression analysis พบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนเรชั่น Millennials มีระดับ 

Digital literacy ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับเจเนเรชั่น Baby boomers รองลงมาคือเจเนเรชั่น X ในขณะที่

เจเนเรชั่น Z ไม่ได้มีระดับ digital literacy ที่แตกต่างจากเจเนเรชั่น Baby boomers อย่างมีนัยสำคัญ  

ส่วนกลุ่มอาชีพ Professional นั้นมีระดับ Digital literacy ที่สูงอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะกับการวัดด้วยมิติ

ของ Digital skills, Digital knowledge และ Digital information awareness โดยความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ

และระดับ Digital literacy นีเ้ป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากกว่ารายได้ จึงทำให้ระดับความมีนัยสำคัญของ

ความสัมพันธ์ระหว่างรายไดแ้ละระดับ Digital literacy ลดลง  
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ตารางที่ 11.11 ผลการวิเคราะห์ Regression Analysis ระหว่าง Socioeconomic variables กับ Digital literacy 

Variable Digital access Digital skills 
Digital 

knowledge 
Information 
awareness 

Intercept 
1.959** 
(0.242) 

1.220** 
(0.291) 

1.405** 
(0.316) 

1.292** 
(0.277) 

Z 
-0.016 
(0.191) 

0.344 
(0.229) 

0.474 
(0.249) 

0.709** 
(0.218) 

Millennial 
1.063** 
(0.104) 

0.718** 
(0.125) 

0.298* 
(0.136) 

1.097** 
(0.119) 

X 
0.255* 
(0.111) 

0.331** 
(0.133) 

0.234 
(0.145) 

0.462** 
(0.127) 

Students 
0.453 
(0.269) 

0.989** 
(0.324) 

0.627 
(0.351) 

0.360 
(0.308) 

Professional 
0.149 
(0.254) 

0.868** 
(0.306) 

1.193** 
(0.332) 

0.722** 
(0.291) 

Middle_class 
-0.087 
(0.293) 

0.434 
(0.352) 

0.703 
(0.382) 

0.580 
(0.335) 

Labor intensive 
-0.240 
(0.247) 

0.429 
(0.297) 

0.736* 
(0.323) 

0.294 
(0.283) 

100,000 – 299,999 บาท 
-0.221 
(0.120) 

0.005 
(0.144) 

0.069 
(0.156) 

-0.081 
(0.137) 

300,000 – 499,999 บาท 
0.408** 
(0.131) 

0.192 
(0.158) 

0.164 
(0.172) 

0.037 
(0.151) 

500,000 – 999,999 บาท 
0.734** 
(0.146) 

0.152 
(0.176) 

-0.059 
(0.191) 

0.460** 
(0.168) 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 
0.627** 
(0.200) 

0.475* 
(0.241) 

0.007 
(0.261) 

0.339 
(0.229) 

>= 2,000,000 บาท 
0.900** 
(0.355) 

0.651 
(0.427) 

0.287 
(0.464) 

0.694 
(0.406) 

Women 
-0.115 
(0.077) 

0.126 
(0.092) 

-0.097 
(0.100) 

-0.094 
(0.088) 

Adjusted R-square 0.338 0.109 0.036 0.199 

N 500 500 500 500 

** significant at 1%, * significant at 5% 
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วิเคราะห์ Cluster Analysis ตามระดับ Digital literacy 

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ค่าคะแนนของ Digital 

literacy ทั้ง 4 มิติมาจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกจากกัน โดยวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างนี้คือ K-

means cluster analysis (รายละเอียดเชิงลึกของวิธีการจำแนกกลุ่มอธิบายอยู่ในบทที่ 9) 

จากการวิเคราะห์ Cluster analysis จะสามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างที่

อยู่ภายใน Cluster เดียวกันมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างใน Cluster อ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ของการ

แบ่งกลุ่มแสดงในตารางที่ 11.12 ซึ่งจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างใน Cluster ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยของ Digital 

literacy ในแต่ละมิติสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างใน Cluster ที่ 2 และ 3 โดยระดับคะแนนที่สูงโดดเด่นจะอยู่ในมิติที่ 2 

ทักษะทางดิจิตอล และมิติที่ 4 การตระหนักรับรู้ความเสี่ยงในโลกดิจิตอล  

กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน Cluster ที่ 1 นี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) จะอยู่ใน Cluster ที่ 2 ที่มีระดับคะแนน Digital literacy อยู่ในระดับกลาง และ

กลุ่มตัวอย่างใน Cluster ที่ 3 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของการวิจัย 

เนื่องจาก Cluster ทั้ง 3 แบ่งตามระดับคะแนนของ Digital literacy และมีความสูงต่ำของคะแนนที่

สอดคล้องกันทั้ง 4 มิติ จึงตั้งชื่อ Cluster ที่ 1 คือ Digital fluency, Cluster ที่ 2 คือ Digital neutral และ 

Cluster ที่ 3 คือ Digital illiterate 

ตารางที่ 11.12 ผลการแบ่งกลุ่มตวัอย่างด้วย K-mean cluster analysis 

Cluster Digital access Digital skills 
Digital 

knowledge 

Digital 
Information 
awareness 

ร้อยละของ
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 – Digital fluency 0.55 2.05 0.99 2.37 26.31% 

2 – Digital neutral -0.22 0.18 0.03 -0.43 54.96% 
3 – Digital illiterate -0.53 -3.40 -1.48 -2.05 18.73% 

 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงลักษณะพ้ืนฐาน Socioeconomic status ในแง่มุมต่างๆของกลุ่ม

ตัวอย่างว่าเป็นลักษณะใด เมื่อถูกจำแนกอยู่ในกลุ่ม clusters ทั้ง 3 ตามระดับ Digital literacy จึงทำการ

วิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมิติของ Socioeconomic status ได้ผลลัพธ์ดัง

แสดงในตารางที่ 11.13 
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ตารางที่ 11.13 วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่าง Cluster และ Socioeconomic status 

 Gender Generation 

 Male Female Z Millennial X Baby boomers 
Digital fluency 31.75% 24.39% 19.33% 39.94% 19.23% 4.08% 
Digital neutral 51.85% 56.05% 70.59% 48.43% 53.30% 61.22% 
Digital illiterate 16.40% 19.55% 10.08% 11.64% 27.47% 34.69% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 6.596  91.355*    
Education Primary Secondary Bachelor Master Ph.D.  

Digital fluency 0.00% 25.76% 12.96% 47.90% 33.33%  
Digital neutral 75.00% 62.12% 79.63% 45.38% 66.67%  
Digital illiterate 25.00% 12.12% 7.41% 6.72% 0.00%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 71.148**      
Occupation Type Unemployed Students Professional Middle_class Labor_class  

Digital fluency 14.29% 22.92% 43.32% 25.81% 19.14%  
Digital neutral 28.57% 68.06% 47.59% 48.39% 55.14%  
Digital illiterate 57.14% 9.03% 9.09% 25.81% 25.71%  

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Pearson Chi-square 92.115**      

Income group < 100,000 บาท 
100,000 – 

299,999 บาท 
300,000 – 

499,999 บาท 
500,000 – 

999,999 บาท 
1,000,000 – 

1,999,999 บาท 
>= 2,000,000 

บาท 

Digital fluency 21.47% 21.92% 22.76% 43.62% 50.00% 66.67% 
Digital neutral 60.73% 54.62% 61.38% 40.43% 40.00% 33.33% 
Digital illiterate 17.80% 23.46% 15.86% 15.96% 10.00% 0.00% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pearson Chi-square 72.686**      
  

จากตารางที่ 11.13 จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย มีสัดส่วนของการถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Digital 

fluency ในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยถึงแม้จะไม่มีนัยสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาในมิติของเจเนเรชั่นจะพบว่า 

เกือบร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างในเจเนเรชั่น Millennials อยู่ในกลุ่ม Digital fluency ในขณะที่เจเนเรชั่น Z 

นั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อยู่ในกลุ่ม Digital neutral ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้จึงเป็นผลยืนยันว่าระดับ Digital 

literacy ไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่กำเนิด แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาในชั้นต่างๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาที่มิติ

ระดับการศึกษาจะพบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษาอยู่ในกลุ่ม Digital fluency ถึงร้อยละ 25 

สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างในระดับประถมศึกษาที่ไม่มีใครอยู่ในกลุ่ม Digital fluency เลย 
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 สำหรับกลุ่มตัวอย่างในเจเนเรชั่น X นั้นสว่นใหญ่อยู่ในกลุ่ม Digital neutral (ร้อยละ 53) ส่วนเจเนเรชั่น 

Baby boomers นั้นแทบจะไม่มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ในกลุ่ม Digital fluency เลย (ร้อยละ 4) โดยมีกลุ่มตัวอย่างอยู่ใน

กลุ่ม Digital illiterate สูงถึงร้อยละ 35 สะท้อนให้เห็นว่าประชากรไทยมีระดับของ Digital divide เมื่อวัดด้วย

ระดับของ Digital literacy อยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุ 

 ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในระดับปริญญาโท จะมีโอกาสอยู่ในกลุ่ม Digital fluency สูงมากขึ้น 

(เกือบร้อยละ 48 ของกลุ่มตัวอย่างในระดับปริญญาโท) ซึ่งระดับการศึกษาที่สูงนี้ ก็ส่งผ่านต่อไปยังมิติของอาชีพที่ผู้

ที่ประกอบอาชีพ Professional มีสัดส่วนอยู่ในกลุ่ม Digital fluency สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนเช่นกัน 

(ร้อยละ 43)  

อย่างไรก็ตามผู้ที่ประกอบอาชีพใช้แรงงานเป็นสำคัญ เช่น แม่บ้าน คนขับรถ หรือเกษตรกร เป็นต้น ไม่ได้

เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วน Digital illiterate สูงที่สุด เพราะมีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่อยู่ในกลุ่ม Digital illiterate โดย

กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพใช้แรงงานนี้ ยังมีบางคนที่อยู่ในระดับ Digital fluency อยู่บ้าง (ร้อยละ 19) และมี

การกระจายตัว (ระหว่างระดับ Digital literacy) ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มอาชีพงานระดับกลาง แต่กลุ่มตัวอย่างที่ตก

งานคือกลุ่มที่น่ากังวลที่สุด เพราะอยู่ในกลุ่ม Digital illiterate สูงถึงร้อยละ 57  

 ผู้ที่มีรายได้สูงมากกว่าปีละ 500,000 บาท เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วนอยู่ในกลุ่ม Digital fluency สูง

ที่สุดและสูงขึ้นเรื่อยๆตามระดับของรายได้ แต่ผู้ที่มีรายได้ต่ำไม่ได้การันตีว่าจะมีระดับ Digital literacy อยู่ใน

ระดับต่ำเสมอไป โดยส่วนใหญ่มีการกระจายตัวระหว่างกลุ่ม cluster ประมาณ 20 (Digital fluency) : 60 

(Digital neutral) : 20 (Digital illiterate)  

 การวิเคราะห์สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเป็นการแยกจำแนกทีละมิติของ Socioeconomic status ซึ่งถ้า

หากจะให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า ปัจจัย Socioeconomic status ใดจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญท่ีจะ

กำหนดว่ากลุ่มตัวอย่างจะถูกคัดแยกอยู่ในกลุ่ม Digital literacy ระดับใด จะต้องประเมินด้วยวิธีการทางสถิติที่

เรียกว่า Multinomial logistic โดยตัวแปร Dependent variable คือประเภทของ cluster และตัวแปร 

Independent variables คือประเภทของ Socioeconomic status 

 ผลของการวิเคราะห์ Multinomial logistic แสดงในตารางที่ 11.14 โดยการวิเคราะห์นี้ กำหนดให้กลุ่ม 

cluster ประเภท Digital illiterate เป็นจุดอ้างอิงของการวิเคราะห์ และให้เจเนเรชั่น Baby boomers, ผู้ที่หา

งานทำไม่ได,้ ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี และเพศชาย เป็นกลุ่มตัวอย่างอ้างอิง 

  



   

258 

 

ตารางที่ 11.14 ผลการวิเคราะห์ Multinomial logistic หาปัจจัยบ่งช้ีการเป็น Cluster แต่ละประเภท 

 Digital fluency Digital neutral 

Intercept 
-3.583** 
(1.052) 

-1.118 
(0.682) 

Z 
2.680** 
(0.902) 

.996 
(0.684) 

Millennial 
3.401** 
(0.582) 

.829* 
(0.301) 

X 
1.688** 
(0.592) 

.060 
(0.290) 

Students 
1.716 
(1.096) 

2.072* 
(0.882) 

Professional 
2.158* 
(0.983) 

1.947* 
(0.753) 

Middle_class 
0.875 
(1.100) 

.924 
(0.831) 

Labor intensive 
0.579 
(0.947) 

1.108 
(0.699) 

100,000 – 299,999 บาท 0.196 
(0.435) 

.321 
(0.357) 

300,000 – 499,999 บาท 0.794 
(0.490) 

.865* 
(0.403) 

500,000 – 999,999 บาท 0.805 
(0.528) 

.139 
(0.466) 

1,000,000 – 1,999,999 บาท 0.980 
(0.793) 

.382 
(0.750) 

>= 2,000,000 บาท 19.840** 
(0.961) 

18.475** 
(0.000) 

Women -0.161 
(0.293) 

.070 
(0.256) 

Pseudo R-Square 0.207  

Cluster 3 (Digital illiterate) as reference  
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จากตารางที่ 11.14 จะพบว่าเจเนเรชั่น Z, Millennials, และ X สามารถเป็นตัวแปรบ่งชี้ว่าประชากรจะ

อยู่ในกลุ่ม Digital fluency อย่างมีนัยสำคัญ โดยผลของความมีนัยสำคัญนี้เด่นชัดที่สุดในกลุ่มเจเนเรชั่น 

Millennials ส่วนมิติของอาชีพมีเพียงผู้ที่ประกอบอาชีพ Professional เท่านั้นที่มีนัยสำคัญที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในประเภท Digital fluency และในมิติรายได้นั้นมีเพียงกลุ่มรายได้สูงกว่า 2,000,000 บาทต่อปีเท่านั้นที่มี

นัยสำคัญท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่างในประเภท Digital fluency 

 จากผลการวิเคราะห์ Cluster analysis ตามมิติของ Digital literacy นี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า Digital 

literacy จะต้องอาศัยประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่สั่งสมมาในบางช่วงเวลาเพ่ือให้ระดับ Digital literacy นี้

สูงขึ้น โดยต้องเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างแพร่หลายตั้งแต่เด็ก และมีความคุ้นชิน ปรับ

พฤติกรรมให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านั้น โดยระดับ Digital literacy ที่สูงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับ

การประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถสูง และมีระดับรายได้ที่สูงตามไปด้วย  

 สภาวะ Digital divide เกิดข้ึนใน 2 มิติใหญ่ได้แก่ 1) มิติของเจเนเรชั่นเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในเจเนเรชั่น 

Baby boomers และ 2) ผู้ที่ไม่มีงานทำเพราะหางานทำไม่ได้ แต่ Digital divide นี้ไม่ได้เกิดข้ึนกับกลุ่มประชากร

ที่มีรายได้น้อย หรือกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพแรงงานเป็นสำคัญ กลุ่มเจเนเรชั่น Baby boomers ที่ไม่มี

ปัญหาเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีเพียงกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูง ประกอบอาชีพในระดับผู้บริหาร 

และมีรายได้ที่สูงเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นเรื่อง Physical aging หรือสภาวะทางกายภาพถดถอยนั้น 

อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสภาวะ Digital divide  

 

วิเคราะห์กลุ่ม clusters ตามระดับ Digital literacy และพฤติกรรมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 

 เมื่อทำความเข้าใจกลุ่ม clusters ตามมิติของระดับ Digital literacy แล้วนั้น จึงนำ clusters ดังกล่าวมา

พิจารณาต่อว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ Digital literacy แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเข้าถึงบริการทางการเงินที่

แตกต่างกันหรือไม่ 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ Digital literacy กับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินในแต่ละประเภทดัง

ตารางที่ 11.15 จะพบว่า กลุ่ม Digital fluency มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมการใช้บัตร Credit 

และการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้สะท้อนระดับ Digital literacy ว่ามีอิทธิพลต่อ

การเข้าใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมของอุตสาหกรรมทางการเงิน 
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ตารางที่ 11.15 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าถึงผลิตภณัฑ์ทางการเงินในแต่ละประเภท 

Banking products 
Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 
Deposits 97.38% 95.24% 92.65% 

Credit card* 70.68% 45.61% 39.71% 

Insurance Product* 25.65% 25.81% 13.97% 

Investment in mutual funds* 36.13% 15.79% 15.44% 

Loan* 26.18% 15.54% 25.00% 

Check* 5.24% 0.75% 2.21% 

*จำแนกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญที่ 5% (Pearson’s Chi Square) 

 เมื่อวิเคราะห์จำนวนผลิตภัณฑ์และจำนวนธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับ Digital literacy เข้าถึง

นั้น ตารางที่ 11.16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Digital fluency มีจำนวนผลิตภัณฑ์ทางการเงินเฉลี่ยประมาณ 2.6 

ประเภทผลิตภัณฑ์ และเป็นลูกค้าธนาคารตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับกลุ่ม clusters อ่ืน 

เมื่อวิเคราะห์ด้วย Duncan’s Multiple Range Test 

ตารางที่ 11.16 จำนวนประเภทผลิตภณัฑ์ทางการเงินและจำนวนธนาคารที่แตล่ะกลุม่ Cluster เข้าถงึ 

 

Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 
No. of services 2.61 1.99 1.89 
No. of banks 3.49 3.11 2.82 

หมายเหตุ: สีแรเงาแบ่งความแตกตา่งกนัอย่างมีนัยสำคัญที่ 5% 

ในส่วนของพฤติกรรมการใช้บัตร ATM จะพบว่าระดับ Digital literacy ไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสำคัญท่ีจะ

เป็นตัวกำหนดความถี่ในการใช้ ATM ในแต่ละเดือน (ตารางที่ 11.17) 

ตารางที่ 11.17 ความถี่ในการใช้ ATM ต่อเดือนจำแนกตามกลุม่ Cluster 

ความถี่ในการใช้ ATM ต่อ
เดือน* 

Cluster 
Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 

เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง 21.47% 35.09% 33.82% 
เฉลี่ยเดือนละ 2-4 ครั้ง 35.08% 34.09% 36.76% 
เฉลี่ยเดือนละ 4-8 ครั้ง 26.18% 20.05% 18.38% 

เฉลี่ยมากกว่า 8 ครั้งต่อเดือน 17.28% 10.78% 11.03% 
 หมายเหตุ *จำแนกกลุ่มอยา่งมีนัยสำคัญที่ 5% (Pearson’s Chi Square) 
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 เมื่อวิเคราะห์เหตุผลของการตัดสินใจเป็นลูกค้าหลายธนาคารดังตารางที่ 11.18 จะพบว่ากลุ่ม Digital 

fluency ให้ความสำคัญกับ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การที่มีบัญชีเงินเดือนคนละธนาคารกับธนาคารที่

ตนเองต้องการ และการเข้าถึง ATM ที่สะดวกสบาย โดยกลุ่ม Digital neutral และ Digital illiterate ไม่ได้ให้

ความสำคัญกับปัจจัยของ การมีบัญชีเงินเดือนคนละธนาคารกับที่ตนต้องการ กับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ Digital literacy ในระดับปานกลางถึงต่ำ จะไม่ได้เลือกธนาคารที่ตนเอง

ต้องการใช้ หรือให้ความสนใจกับบริการด้านต่างๆที่หลากหลายมากเท่าที่ควร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือด้วยความที่

มีระดับ Digital literacy ที่ต่ำจึงไม่สามารถได้ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ธนาคารนำเสนอในตลาด จึง

ใส่ใจเฉพาะประเด็นความสะดวกสบายของการเข้าถึงตู้ ATM ได้หลายธนาคารเท่านั้น 

ตารางที่ 11.18 สาเหตุของการเปน็ลูกค้าหลายธนาคาร 

สาเหตุของการเป็นลูกค้าหลายธนาคาร 
Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 
เข้าถึง ATM ได้หลายธนาคาร  49.21% 58.15% 62.50% 

เข้าถึงเงินกู้จากหลายธนาคาร 4.71% 10.28% 22.06% 

มีสาขาเข้าถึงง่าย 40.31% 33.33% 28.68% 

อัตราดอกเบี้ยจูงใจ 18.32% 11.78% 16.18% 

มีบัญชีเงินเดือนคนละบัญชีกับธนาคารที่ตนต้องการ 48.17% 31.83% 20.59% 

มีบัตรเครดิตหลายธนาคาร 36.13% 21.30% 24.26% 

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 52.88% 30.58% 19.85% 

ธนาคารเดียวกับเพื่อนหรือครอบครัว 12.57% 11.03% 10.29% 

หมายเหตุ สีสะท้อนระดับของสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

 แต่เมื่อวิเคราะห์ที่ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเป็นลูกค้าธนาคารใดธนาคารหนึ่งนั้น จะพบว่าปัจจัยที่สาขา

เข้าถึงง่ายยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเป็นลูกค้าธนาคารไม่ว่าจะมีระดับ Digital literacy ในระดับใด 

แสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงินต่างๆในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ผ่าน Mobile หรือ Online และ

ผู้บริโภคยังมีความจำเป็นที่จะต้องไปที่สาขาธนาคารอยู่ ดังแสดงในตารางที่ 11.19 

 หากในอนาคตธุรกรรมทุกอย่างสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบ Digital อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความ

จำเป็นต้องไปสาขาของธนาคารเลย จะพบว่ากลุ่ม Digital fluency จะให้ความสำคัญอย่างมากกับ Mobile 

banking ที่ธนาคารนำเสนอว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม Digital 

neutral ที่ให้ความสนใจกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นเหตุผลอันดับสองในการตัดสินใจเป็นลูกค้าธนาคารและกลุ่ม 

Digital illiterate ที่เลือกความสะดวกสบายของตู้ ATM เป็นอันดับสอง 
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ตารางที่ 11.19 สาเหตุของการตดัสินใจเป็นลูกค้าธนาคาร จำแนกตามกลุม่ Cluster 

สาเหตุการเลือกธนาคาร 
Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 

มีสาขาท่ีเข้าถึงง่าย 71.73% 43.86% 56.62% 
ธนาคารเดยีวกับเพ่ือนและครอบครัว 17.28% 28.57% 26.47% 
อัตราดอกเบีย้เงินฝากจูงใจ 33.51% 35.34% 24.26% 
อัตราดอกเบีย้เงินกู้จูงใจ 16.75% 12.53% 13.97% 
ค่าธรรมเนียม 27.75% 29.82% 17.65% 

ตู้ ATM ที่เข้าถึงง่าย 41.88% 29.57% 41.18% 
Mobile banking ที่ตอบโจทย ์ 66.49% 32.58% 24.26% 
หมายเหตุ สสีะท้อนระดับของสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง  

 

เมื่อถามความคิดเห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง อยากให้ธนาคารพาณิชย์มีจุดเด่นภาพลักษณ์ในด้านใดมากที่สุดจะ

พบว่ากลุ่มประชากรที่เป็น Digital fluency ต้องการให้ธนาคารมุ่งเน้นด้าน innovation เป็นปัจจัยแรก สะท้อนว่า

กลุ่มประชากรเหล่านี้รอคอยที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีความหลากหลายและมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการและความสะดวกสบายสูงที่สุด โดยไม่ได้กังวลว่านวัตกรรมเหล่านั้นจะต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพ่ิมเติม

อย่างไร ดังแสดงในตารางที่ 11.20 

ส่วนภาพลักษณ์และจุดเด่นของธนาคารในอนาคตท่ีกลุ่ม Digital neutral อยากเห็นมากที่สุดกลับเป็น

เรื่องของการพัฒนานวัตกรรมจนทำให้ค่าธรรมเรียมมีระดับที่ต่ำท่ีสุดสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของบริการต่างๆ และ

ในกลุ่ม Digital illiterate ใหค้วามสำคัญกับเรื่องดั้งเดิมอย่างความน่าเชื่อถือของธนาคารและความเป็นมิตรของ

พนักงานธนาคารที่ให้บริการ โดยกลุ่ม Digital fluency แทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้เลย 
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ตารางที่ 11.20 ตัวตนของธนาคารที่อยากให้เป็นในอนาคตจำแนกตามกลุ่ม Cluster 

ตัวตนของธนาคารที่อยากให้เป็นในอนาคต 
Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 

นวัตกรรมโดดเด่น 78.53% 41.35% 33.82% 
พนักงานเป็นกันเอง 20.42% 23.06% 41.18% 
มีผลติภณัฑ์ที่จำเพาะบุคคล 18.32% 17.04% 10.29% 
บริการรวดเร็ว 40.31% 26.07% 19.12% 
ผลิตภณัฑ์ที่รอบด้าน 25.65% 17.29% 8.82% 

เชี่ยวชาญบางผลติภณัฑ ์ 16.75% 20.30% 5.88% 
ค่าธรรมเนียมต่ำ 43.98% 44.61% 44.12% 
ดอกเบี้ยต้องจูงใจ 17.80% 30.83% 33.09% 
ความโปร่งใส 28.80% 21.80% 27.21% 
ความน่าเชื่อ 55.50% 35.59% 52.94% 
การมีพันธมิตรร้านคา้ 25.65% 12.28% 13.97% 

หมายเหตุ สีสะท้อนระดับของสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง  

 

ประเด็นสุดท้ายของการศึกษาในงานวิจัยนี้คือกลุ่มคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงินที่กลุ่มตัวอย่าง

ต้องการให้ธนาคารให้ความสำคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังแสดงในตารางที่ 11.21 โดยผลคะแนนเฉลี่ยที่แสดงอยู่ใน

ตารางนี้คือผลคะแนนตามระดับ 1-5 และเม่ือทดสอบความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม cluster ทั้ง

สามด้วย Duncan’s Multiple Range Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 

จากตารางที่ 11.21 จะพบว่ากลุ่ม Digital fluency ต้องการ “บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน” 

มากที่สุด รองลงมาคือ “ได้รับการแจ้งเตือน notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง smartphone” และ 

“ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอย่างเช่นฝากเงิน และ update สมุดบัญชี เป็นต้น” สะท้อนให้

เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก  
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ตารางที่ 11.21 บริการทางการเงินท่ีต้องการให้ธนาคารให้ความสำคัญในอีก 5 ข้างหน้าจำแนกตามกลุ่ม Clusters 

Banking services ในอนาคต 
Cluster 

Digital fluency Digital neutral Digital illiterate 

บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 4.62 3.60 3.20 
บริการผ่าน Online banking (Computer) ที่รอบด้าน 4.39 3.58 3.15 
ได้รับการแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง 
smartphone 

4.52 3.64 3.18 

ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือเรื่องการเงินต่างๆ 4.09 3.53 3.13 

ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน mobile banking 4.10 3.54 3.08 
ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน online banking 
(Computer) 

3.99 3.45 3.10 

ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน Chat bot 4.09 3.49 3.03 
ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน video call 3.64 3.36 3.02 
การที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารเปดิเผย
อย่างละเอียดบน Website และชอ่งทาง online 

4.39 3.52 3.24 

พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face 3.83 3.30 3.04 
สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนท่ีเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว 4.17 3.65 3.43 
ความสามารถท่ีจะฝากเช็คผ่าน smartphone 4.16 3.50 3.12 

จำนวนตู้ ATM หลายพื้นท่ี เข้าถึงสะดวก 4.29 3.63 3.35 
ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอยา่งเช่นฝาก
เงิน และupdate สมุดบญัชี เป็นตน้ 

4.45 3.63 3.42 

ธนาคารต้องมีพันธมิตรร้านค้าที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยง 
Promotions และบริการตา่งๆ 

4.38 3.56 3.28 

ธนาคารวิเคราะห์ข้อมลูการใช้งานของลูกค้าจนสามารถนำเสนอ
บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ 

4.23 3.53 3.19 

ธนาคารเชื่อมโยงบริการทั้ง off-line, online, mobile, chat 
และ call เข้าถึงกัน 

4.32 3.51 3.21 

ธนาคารเชื่อมโยงกับ Platform ต่างๆที่ลูกค้าใช้บริการประจำ 
เช่น Line, Facebook, Instagram เป็นต้น 

4.00 3.39 3.20 

หมายเหตุ สสีะท้อนระดับของสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 
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ส่วนกลุ่ม Digital neutral ใหค้วามสำคัญกับ “สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว”, “ได้รับ

การแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง smartphone” และ “จำนวนตู้ ATM หลายพื้นที่”  สูงสุด

ใน 3 อันดับแรก สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่ม Digital neutral นี้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานจากนวัตกรรมที่ธนาคาร

นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จึงยังคงให้ความสนใจกับบริการที่เข้าใจง่าย และการมีตู้ ATM ที่หลากหลาย 

ในขณะที่กลุ่ม Digital illiterate นั้น ให้ความสำคัญ “สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว” 

มากที่สุด และเมื่อมองที่การอำนวยความสะดวกสบาย กลุ่ม Digital illiterate ให้ความสำคัญกับเครื่อง virtual 

machine ที่ทำได้หลายอย่างที่สาขา มากกว่าฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนผ่านนวัตกรรมใหม่ๆบนมือถือ 

 

บทสรุป 

จากการวิจัยจะพบว่า ความสัมพันธ์ของคะแนนในแต่ละมิติย่อยของ Digital literacy จากการวิเคราะห์

ด้วย Principal Component Analysis นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้ง 4 มิติย่อย โดย

คะแนนที่สะท้อนทักษะการใช้ Digital technologies ความรู้เกี่ยวกับ Digital technologies และการตระหนัก

รับรู้ถึงความเสี่ยงในโลกดิจิตอลนั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น ในขณะที่การเข้าถึง 

Digital technologies ในระดับสูงไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้งานจะสามารถมีทักษะความรู้ที่สูงขึ้นเสมอไป 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Socioeconomic status และ Digital literacy ในแต่ละมิติย่อยจะ

พบว่า เพศชายมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล มีความรู้ และมีการตระหนักถึงความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิงอย่างมี

นัยสำคัญ ส่วนมิติของเจเนเรชั่นจะพบว่า Millennial คือกลุ่มเจเนเรชั่นที่มีความโดดเด่นสูงสุดในทุกมิติย่อยของ 

Digital literacy รองลงมาคือเจเนเรชั่น Z และ เจเนเรชั่น X ตามลำดับ 

กลุ่มอาชีพ Professional จะมีความโดดเด่นด้าน Digital literacy สูงที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตกงานจะ

เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้าน Digital literacy อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนว่ากลุ่มประชากรดังกล่าวได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ Digital divide แล้ว จึงทำให้ไม่สามารถหางานทำได้ในยุคที่เริ่มมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่

ดิจิตอลมากยิ่งข้ึน จากปัจจัยดังกล่าวจึงไม่น่าแปกใจที่กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงกว่า 2 ล้านบาทต่อปีคือกลุ่มที่มี

คะแนน Digital literacy สูงที่สุด 

จากการจำแนกกลุ่มตัวอย่างด้วย Cluster analysis จะพบว่าสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นกลุ่ม Digital fluency และส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55 เป็นกลุ่ม Digital neutral โดยพฤติกรรม
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การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากท่ีสุดคือการใช้บัตรเครดิต และการลงทุนใน

กองทุนรวมที่สูงโดดเด่นในกลุ่ม Digital fluency เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน 

นอกจากนี้กลุ่ม Digital fluency ยังเป็นลูกค้าของธนาคารอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป ไม่มีการใช้บริการตู้ 

ATM ที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน แต่เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาเหตุสำคัญใน

การเลือกเป็นลูกค้าหลายธนาคาร ถึงแม้ประชากรในกลุ่ม Digital fluency จะให้ความสำคัญกับสาขาที่เข้าถึงง่าย 

แต่หากธุรกรรมทางการเงินต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำผ่านสาขาอีกต่อไปในอนาคต ผลิตภัณฑ์ Mobile 

banking จะเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ว่าจะเลือกเป็นลูกค้าธนาคารใด 

เมื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินในอนาคตว่าต้องการให้เป็นอย่างไร จะพบว่ากลุ่ม Digital 

fluency ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมของธนาคารเป็นหลักอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน แต่ปัจจัยหนึ่งที่

ประชากรไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มระดับ Digital literacy ใดยังคงให้ความสำคัญในลำดับที่สองและสามคือเรื่องของ

ความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน และความเป็นเลิศในการบริหารต้นทุนจนนำมาสู่การลดค่าธรรมเนียมต่อ

ผู้บริโภค  

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสถาบันการเงินในการประเมินปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ทางธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่เหมาะสม ซึ่งในบทที่ 12 จะเป็นการ

สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันการเงินในประเทศไทยว่ามีการวางกลยุทธ์อย่างไรเพ่ือรองรับการเติบโตใน

อนาคต 
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บทท่ี 12 สำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินในประเทศไทยต่อ

การแข่งขันในยุคดิจิตอล 

 

 

บทนำ 

ในบทนี้จะทำการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล โดยจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของสถาบันการเงินใน 4 มิติ ซึ่ง

ประกอบด้วย 1) แนวโน้มการแข่งขันของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในอนาคต 2) ความเสี่ยงจากการ

ถูก Disruption และกลยุทธ์การลงทุนด้านเทคโนโลยีในอนาคต 3) เทคโนโลยีที่องค์กรให้ความสำคัญในอนาคต 

และ 4) ภาพลักษณ์ขององค์กรและบริการทางการเงินที่องค์กรคิดว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในอนาคต 

การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินนี้ เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้เข้าใจว่า 

แนวทางในการปรับองค์กรของสถาบันการเงินในประเทศไทยในการรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิตอลนั้นเป็นไป

ในลักษณะใด มีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรมหรือไม่ และมีความสอดคล้องกับสภาวะความต้องการของ

ผู้บริโภคดังที่ได้พบหลักฐานเชิงประจักษ์ในบทก่อนหน้าหรือไม่ 

 

กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ 

กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจจะประกอบด้วยสถาบันการเงินในประเทศไทย ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ บริษัท

หลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกัน โดยในแต่ละองค์กรจะเป็นการสอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้สามารถได้รับข้อมูลเชิงนโยบายขององค์กรที่จะดำเนินการในอนาคตอย่างแม่นยำที่สุด 

จากการทำแบบสำรวจได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินต่างๆในประเทศไทย จำนวน 18 แห่ง โดยมี

การกระจายตัวของสถาบันการเงินที่ตอบแบบสอบถามดังแสดงในรูปที่ 12.1 ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์

จำนวน 6 แห่ง บริษัทประกันจำนวน 6 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนจำนวน 5 แห่ง และบริษัทหลักทรัพย์

จำนวน 1 แห่ง 
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สำหรับตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีการกระจายตัวดังแสดงในตารางที่ 12.1 ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการผู้จัดการจำนวน 4 ท่าน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจำนวน 3 ท่าน ตำแหน่งผู้จัดการกลยุทธ์องค์กร

จำนวน 2 ท่าน ตำแหน่งผู้จัดการสูงสุดด้านผลิตัณฑ์จำนวน 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งด้านไอท,ี 

การเงิน, ตัวแทนขาย, การปฏิบัติการ และด้านวิจัยอย่างละ 1 ท่าน  

รูปที่ 12.1 การกระจายตัวของสถาบันการเงินท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
 

ตารางที่ 12.1 ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตำแหน่ง จำนวน 
CEO 4 
Director/Head of department 3 
Head of strategy 2 
Head of products 2 
CTO/Head of IT 1 
COO/Head of operation) 1 
CAO (Chief Agency Officer) 1 
CFO (Chief Finance Officer) 1 
CIO (Chief Investment Officer) 1 
Head Research Department 1 
อื่นๆ 1 

 

33%

33%

28%

6%

ธนาคารพาณิชย์

บริษัทประกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์
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รายละเอียดของแบบสอบถามสถาบันการเงิน 

รายละเอียดของแบบสอบถามในแต่ละมิติ สรุปได้ดังนี้ 

มิติที่ 1 แนวโน้มการแข่งขันของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในอนาคต 

 

1. ในปัจจุบัน Non-traditional players เช่น Fintechs, Startups และบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น ต่างมีการนำเสนอ
ผลิตภณัฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการทางการเงิน ท่านประเมินวา่ถือเป็นความเสี่ยง หรือโอกาสทาง
ธุรกิจ 
 เป็นความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคญั (Significant threat)   
 เป็นความเสี่ยงเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยลี้ำสมัยทีส่ามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผู้บรโิภคเท่าน้ัน  
 เป็นโอกาสขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับ Non-traditional players 

 

2. ในปัจจุบันได้มีการพูดถึง Simplification ซึ่งคือการปรับให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท่านคิดว่าผู้บริโภคต้องการให้สถาบันการเงิน Simplify อะไร  
 Products and services   Distribution channels   Price and rates 
 

3. ในกระบวนการ Simplification ของกระบวนการทำงานต่างๆ ท่านคาดหวังให้องค์กรไดร้ับประโยชน์ในด้านใดบ้าง 
โปรดเรียงอันดับจากสูงท่ีสุด (อันดบั 1) ไปจนน้อยที่สุด (อันดับ 5) 

ประโยชน์จากการ Simplification อันดับความสำคัญ 

องค์กรมีการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคมากขึ้น  
องค์กรมีอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้น  
องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนนิงาน  
องต์กรสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
องค์กรสามารถลดระยะเวลาในการนำเสนอผลติภณัฑ์และบริการใหม่สู่ตลาด  

 

4. ขอให้ท่านเรียงลำดับกลยุทธ์การแข่งขันด้านล่าง ว่ากลยุทธ์ใดมีความสำคญัมากท่ีสดุ (อันดับ 1) ไปจนถึงกลยุทธ์ใดมี
ความสำคญัน้อยที่สดุ (อันดับ 6) สำหรับการแข่งขันในอีก 5 ปีข้างหน้า 

กลยุทธ์การแข่งขัน อันดับความสำคัญ 
Customer-centric business model  
Optimized distribution  
Simplification of products and services  
Information advantage  
Enabling innovation  

Proactively managing risks and regulation  
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5. ขอให้ท่านประเมินปัจจัยต่างๆด้านล่าง ว่าแต่ละปัจจัยมีระดับความท้าทายต่อผู้ให้บริการทางการเงินอย่างไรในอีก 5 
ปีข้างหน้า (1 หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสูงมาก) 

ปัจจัยความท้าทาย 1 2 3 4 5 

▪ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่
เข้มงวดและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

     

▪ ผู้ให้บริการจะต้องพยายามหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ       
▪ ผู้ให้บริการไดร้ับแรงกดดันให้เพิ่มอัตราการทำกำไร      
▪ ผู้ให้บริการจะต้องรับความน่าเชื่อถือในสายตาผูบ้ริโภค      
▪ ผู้ให้บริการจะต้องพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม      

▪ ผู้ให้บริการประสบปัญหาด้านพนกังานท่ีมีทักษะและ
ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในอนาคต 

     

▪ ผู้ให้บริการจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหม ่      
 

6. ขอให้ท่านประเมินระดับความสำคญัของประเด็นต่างๆ ด้านล่าง (1 หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสงูมาก) 
ประเด็นพิจารณา 1 2 3 4 5 

▪ ท่านคิดว่าข้อมูลที่เกีย่วกับลูกค้าทีท่่านมีอยู่ในฐานข้อมูล
ขององค์กจะเติบโตอย่างไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 

     

▪ ท่านคิดว่าข้อมูลที่เกีย่วกับลูกค้าจะทำให้ท่านสามารถ
ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าได้ในระดับ
ใด 

     

▪ ท่านคิดว่าองค์กรมีความพร้อมในระดับใดในการจดัการ
และวิเคราะห์ข้อมลูของลูกค้าเพื่อสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ 

     

▪ ท่านคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือความร่วมมือทาง
การค้ากับองค์กรอื่นท่ีถือว่าเป็น Ecosystem partners มี
ความสำคญัในระดับใด 

     

▪ ท่านให้ความสำคญักับระบบรักษาความปลอดภัยทาง 
Cyber เมื่อร่วมมือกับองค์กรอื่นอย่างไร 

     

▪ ท่านคิดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า สถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
จะถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยีและผู้ประกอบการรายใหม่
ในระดับใด 
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7. ท่านคิดว่าบริการทางการเงินในแต่ละด้าน ควรได้รับการปรับปรุงในด้านใดมากที่สดุเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอีก 5 
ปีข้างหน้า (ขอให้ท่านเลือกกลยุทธ์ที่สำคัญที่สดุ 1 กลยุทธ์สำหรับแต่ละประเภทบริการ) 

กลยุทธ์เพื่อความสำเรจ็ 
ประเภทของบริการ 

Payments Banking Insurance Wealth 
management 

Ease of use, intuitive product 
design     

Faster service     
24/7 accessibility     
Superior customer service     
Cost reduction     
Price and rates     

 

8. ขอให้ท่านประเมินว่ากลยุทธ์ด้านล่างมีผลต่อความสำเร็จของผู้ให้บริการทางการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไร (1 
หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสงูมาก) 

กลยุทธ์การแข่งขัน 1 2 3 4 5 
- การเปิดบญัชีเงินฝาก และบัญชีเงนิกู้อย่างอัตโนมัต ิ      
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำจำเพาะเจาะจงแก่ลูกค้า

รายบุคคล      

- การมีโปรแกรมบริหารเงินให้แก่ลกูค้า      
- การนำเสนอบริการและผลติภณัฑจ์ำเพาะเจาะจงกับลูกคา้ 

(Customization)      

- การมุ่งเป้าเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber      
- การเปลีย่นแปลงจาก Human relationship เป็น Digital 

experience      

- นำ Digital solutions เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ 
(Unserved/underserved customers)      

- การพัฒนาช่องทางชำระเงินแบบใหม่ New payment options      
- วิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร และเพิ่ม

ความสามารถในการตัดสินใจ      
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มิติที่ 2 ความเสี่ยงจากการถูก Disruption และกลยุทธ์การลงทุนด้านเทคโนโลยีในอนาคต 

 

9. ท่านคิดว่าผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินในแต่ละด้านมโีอกาสถูก Disrupt ในระดับใด (1 หมายถึงต่ำมาก และ 5 
หมายถึงสูงมาก) 

ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน 1 2 3 4 5 
Payments and fund transfer      
Personal finance      
Personal loans      
Deposits/Savings accounts      

Insurance      

Wealth management      

 

10. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านเป็น Innovation leaders หรือไม ่    เป็น   ไม่เป็น 
 

11. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีแผนระยะยาวสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม หรือไม่   มี   ไม่ม ี
 

12. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความรวดเร็วในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์และบริการอย่างไร ในช่วง 
5 ปีท่ีผ่านมา 
 มีอัตราเร่งอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต   มีอัตราเร่งกว่าในอดีต  

 มีอัตราเร็วเท่าเดิมเหมือนในอดีต   มีอัตราเร็วที่ช้าลงเทียบกับในอดีต 
 

13. ท่านคิดว่าสถาบันการเงินท่ีท่านบริหารมีโอกาสที่จะถูก Disrupt ด้วยความน่าจะเป็นในระดับใด 
 Extremely high  High  Moderate  Low   Extremely low 
 

14. ในปัจจุบัน องค์กรของท่านมีความร่วมมือทางการค้ากับ Fintechs หรือผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ในระดับใด 
 Extremely high  High  Moderate  Low   Extremely low 
 

15. ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความพร้อมในระดับใดสำหรับการริเริ่มและลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อให้องค์กร
สามารถแข่งขันได้ใน Digital economy  
 ต่ำมาก  ค่อนข้างต่ำ  ปานกลาง  ค่อนข้างสูง  สูงมาก 
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16. องค์กรของท่านได้มีการลงทุนในโครงการที่มุ่งเน้นในด้านใดบา้ง และขอให้ท่านประเมินระดับความสำเร็จของ
โครงการดังกล่าวในปัจจุบัน (1 หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสูงมาก) 

ลักษณะของโครงการลงทุน มีหรือไม ่
ระดับความสำเร็จ 

1 2 3 4 5 

Customer-centric business model  มี  ยังไม่ม ี      

Optimized distribution  มี  ยังไม่ม ี      

Simplification of products and services  มี  ยังไม่ม ี      

Information advantage  มี  ยังไม่ม ี      

Enabling innovation  มี  ยังไม่ม ี      

Regulatory compliance  มี  ยังไม่ม ี      

Proactively managing risks and regulation  มี  ยังไม่ม ี      
 

17. เมื่อพิจารณาอุปสรรคต่างๆที่มผีลกระทบต่อการสรา้งนวัตกรรมขององค์กรด้านล่าง ท่านคิดว่าองค์กรของท่านพบกับ
อุปสรรคในด้านใดบ้าง (1 หมายถงึไม่พบกับอุปสรรคด้านนี้ และ 5 หมายถึงพบกับอุปสรรคด้านนี้อยา่งมาก) 

อุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรม 1 2 3 4 5 
ความซับซ้อนด้านกฎหมาย      
ขาดเงินทุน      
ความขัดแย้งภายในองค์กรที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลย ี      
ขาดทรัพยากรบคุคลที่มีทักษะสำหรับการสร้างนวัตกรรม      
ความผันผวนของผลประกอบการช่วงลงทุนสร้างนวัตกรรม      

ขาดวินัยและความกล้า      

ขาดการกำหนดผู้ที่มีหนา้ที่รับผดิชอบ      

ขาดการหากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรองรับการคิดนวัตกรรม      

ขาดการกระตุ้นสนับสนุนจากผู้บรหิารระดับบน      
 

18. หากท่านลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ ท่านคาดหวังผลตอบแทน Return on Investment (ROI) ในระดับใด 
ระดับ ROI ที่ต้องการ _______________% 
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มิติที่ 3 เทคโนโลยีที่องค์กรให้ความสำคัญในอนาคต 

 

19. อุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรของท่าน ส่งผลกระทบตอ่ความล่าช้าในการนำเสนอเทคโนโลยตี่อผู้บรโิภค
ในระดับใด (1 หมายถึงไม่ทำให้ล่าช้าเลย และ 5 หมายถึงทำให้ล่าช้าอย่างมาก) 

ลักษณะของเทคโนโลย ี 1 2 3 4 5 
- เทคโนโลยีด้านการเก็บข้อมลู และประมวลผลข้อมูล      
- เทคโนโลยีด้านการพิสูจนต์ัวตน      
- เทคโนโลยีที่นำมาช่วยสร้าง Platform business เช่น 

Crowdfunding และ P2P lending      

- เทคโนโลยีที่นำมาสร้างสกุลเงินใหม่ๆ   
(E-money/Cryptocurrency)      

 

20. เมื่อท่านร่วมมือกับ Fintechs และสถาบันการเงินอ่ืน ท่านประสบปญัหาในด้านใดบ้าง  
ลักษณะของปัญหา ประสบปัญหากับ Fintechs ประสบปัญหากับสถาบันการเงินอ่ืน 

IT security  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
Regulatory uncertainty  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กร  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
ความแตกต่างทางกลยุทธ์ธุรกิจ  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
IT compatibility  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
ความแตกต่างดา้นกระบวนการทำงานภายใน  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
ความแตกต่างดา้นทักษะความรู ้  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 
ขาดเงินทุน  ประสบ  ไม่ประสบ  ประสบ  ไม่ประสบ 

 

 

21. ขอให้ท่านเรียงลำดับความสำคัญของนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยอันดบั 1 คือ
นวัตกรรมทีม่ีอันดับความสำคญัมากสุด และอันดับ 3 คือนวัตกรรมที่มีอันดับความสำคัญน้อยทีสุ่ด  

ประเภทของโครงการลงทุน อันดับความสำคัญ 
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกับตัวผลติภณัฑ ์  
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกับ Customer interfaces/Channels  
นวัตกรรมทีเ่กี่ยวกับ Core platforms  
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มิติที่ 4 ภาพลักษณ์ขององค์กรและบริการทางการเงินที่องค์กรคิดว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญในอนาคต 

 

22. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าเทคโนโลยดี้านล่างจะมผีลกระทบต่อธรุกิจการให้บริการทางการเงินในระดับใด (1 
หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสงูมาก) 

ประเภทของเทคโนโลย ี 1 2 3 4 5 
Distributed ledger technology (Blockchain)      
Artificial intelligence      
Extended reality      
Quantum      

 

23. องค์กรของท่านจะมีการลงทุน หรอืซื้อเทคโนโลยีด้านใดบา้ง 

ประเภทของเทคโนโลย ี ในปัจจุบัน ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
Distributed ledger technology (Blockchain)  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Artificial intelligence  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Extended reality  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Quantum  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Data analytics  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Cyber security  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Robotic process automation  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Biometrics and identity management  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 
Public cloud infrastructure  มี  ยังไม่ม ี  มีแผนลงทุน  ยังไมม่ีแผน 

 

24. ข้อความใดคือภาพลักษณ์ที่ท่านตอ้งการให้องค์กรของท่านเป็นในอนาคต (เลือกได้ 3 ข้อ) 
 การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 พนักงานธนาคารเข้าถึงง่าย 
 นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเพาะเจาะจงกับตัวท่าน 
 ความรวดเร็วในการซื้อผลติภณัฑ์และบริการ 
 การมีผลิตภัณฑ์และบริการทีร่อบด้าน 
 การมีความเชี่ยวชาญอย่างมากในบางผลิตภัณฑห์รือบริการ 
 ค่าธรรมเนียมต้องตำ่ 
 อัตราดอกเบี้ยต้องต่ำ 
 มีความโปร่งใส สามารถเปรียบเทียบราคาได ้
 มีความน่าเช่ือถือ 
 การมีพันธมิตรร้านค้าท่ีหลากหลาย 
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25. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านคิดว่าบรกิารทางการเงินในแต่ละด้านมีความสำคญัในระดับใด (1 หมายถึงมีความสำคญั

น้อยมาก และ 5 หมายถึงมคีวามสำคัญมาก) 

 1 2 3 4 5 

- บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน      
- บริการผ่าน Online banking (Computer) ที่รอบด้าน      

- ได้รับการแจ้งเตือน Notification เกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆทาง 

smartphone      

- ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือเรื่องการเงินต่างๆ      

- ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน mobile banking      
- ความสามารถในการเปิดบญัชีผ่าน online banking (Computer)      

- ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน Chat bot      
- ความสามารถในการติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน video call      

- การที่รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารเปดิเผย

อย่างละเอียดบน Website และชอ่งทาง online      

- พูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face      

- สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนท่ีเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว      

- ความสามารถท่ีจะฝากเช็คผ่าน smartphone      

- จำนวนตู้ ATM หลายพื้นท่ี เข้าถึงสะดวก      

- ธนาคารจะต้องมีเครื่อง automatic ที่ทำได้หลายอยา่งเช่นฝากเงิน 

และupdate สมุดบญัชี เป็นต้น      

- ธนาคารต้องมีพันธมิตรร้านค้าที่หลากหลายเพื่อเช่ือมโยง 

Promotions และบริการตา่งๆ      

- ธนาคารวิเคราะห์ข้อมลูการใช้งานของลูกค้าจนสามารถนำเสนอ

บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ      

- ธนาคารเชื่อมโยงบริการทั้ง off-line, online, mobile, chat และ 

call เข้าถึงกัน      

- ธนาคารเชื่อมโยงกับ Platform ต่างๆที่ลูกค้าใช้บริการประจำ เช่น 

Line, Facebook, Instagram เป็นต้น      
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถาบันการเงิน 

ความคิดเห็นของสถาบันการเงินต่อแนวโน้มการแข่งขันของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินใน

อนาคตจะพบว่า สถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้มีความกังวลมากนักจากการแข่งขันโดย Fintechs หรือ Tech 

Startups ที่จะเข้ามาแข่งขันจนสร้างความพลิกผันในอุตสากรรมการเงินอย่างมีนัยสำคัญ แต่การเกิดขึ้นของผู้

ให้บริการทางการเงินรายใหม่จะกระตุ้นให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 12.2 โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ นั้นสถาบัน

การเงินจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้มีความง่ายความสะดวกสำหรับ

ผู้บริโภคมากท่ีสุด (Simplification) มากกว่าการแข่งขันด้านราคาหรือปรับปรุงช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ 

รูปที่ 12.2 ความเสี่ยงของ Non-traditional players เช่น Fintechs, Startups ต่อการดำเนินธุรกิจ 

 

 

โดยกระบวนการ Simplification นั้นสถาบันการเงินต่างๆคาดหวังว่าจะสามารถนำมาช่วยให้องค์กร 

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด และนำมาสู่การขยายฐานลูกค้าใหม่ในที่สุด สถาบันการเงินไม่ได้

คาดหวังว่ากระบวนการ Simplification จะเพ่ิมอัตราส่วนการทำกำไร ลดต้นทุน หรือลดระยะเวลาการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคมากนัก ดังแสดงในตารางที่ 12.2 

 

  

67%

16%

17%

เป็นโอกาสขององค์กรในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเพื่อแข่งขันกับ Non-traditional players

เป็นความเส่ียงเฉพาะกรณีการนําเทคโนโลยีล้ําสมัยที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเท่านั้น

เป็นความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ (Significant threat)
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ตารางที่ 12.2 ความคาดหวังต่อกระบวน Simplification ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

อันดับ
ความสำคัญ 

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ผู้บริโภคมากขึ้น 

มีอัตราการทำ
กำไรที่สูงขึ้น 

ลดต้นทุนการ
ดำเนินงาน 

ขยายฐานลูกค้า
ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลดระยะเวลาใน
การนำเสนอ

ผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่สู่ตลาด 

อันตับที่ 1 8 1 1 3 4 
อันดับที่ 2 3 1 4 4 4 
อันตับที่ 3 4 2 2 6 2 
อันดับที่ 4 0 4 8 2 6 
อันตับที่ 5 3 10 3 3 2 

หมายเหตุ จำนวนสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญแต่ละประเด็นในอันดับต่างๆ 

เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลที่นำไปสู่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกอย่างแพร่หลาย จะพบว่า

สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลมหาศาล (Big 

data) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และ ด้วยความที่สถาบันการเงินต่างๆยังไม่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและการ

ลงทุนในการแข่งขันในโลกยุคดิจิตอล จึงทำให้สถาบันการเงินคาดหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์กับ Fintech และ 

Startups ต่างๆเพ่ือร่วมมือกันสร้าง Ecosystem ของระบบการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้าง

ความสัมพันธ์เหล่านี้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับ Cyber Security สูงมากเพราะเป็นปัจจัยที่กำหนดชื่อเสียง

และความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน ดังข้อมูลแสดงในรูปที่ 12.3 

รูปที่ 12.3 ระดับความสำคญัของประเด็นต่างๆ ในอนาคต (1 หมายถึงต่ำมาก และ 5 หมายถึงสูงมาก) 

 

ในด้านของกลยุทธ์การแข่งขันที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการแข่งขันใน

ยุคดิจิตอลคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางที่แท้จริง (Customer-centric 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Data analytics capability
Customer data growth potential
Degree of technology disruption

Outreach of products and services
Importance of Ecosystem partner

Importange of cyber security
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business model) ดังแสดงในตารางที่ 12.3 โดยกลยุทธ์ที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ให้ความสำคัญน้อยที่สุดคือการ

ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Optimized distribution) และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเชิงรุก 

(Proactively managing risks and regulation) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยยังคงมีความ

มั่นใจในช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสาขาธนาคาร หรือผ่านตัวแทนขายเช่นเดิม  

ตารางที่ 12.3 กลยุทธ์การแข่งขันที่สถาบันการเงินให้ความสำคญัในอีก 5 ปีข้างหน้า 

อันดับ
ความสำคัญ 

Customer-
centric 
model 

Optimized 
distribution 

Simplification 
of products 
and services 

Information 
advantage 

Enabling 
innovation 

Managing 
risks and 
regulation 

อันดับที่ 1 10 0 2 2 3 1 
อันดับที่ 2 3 3 5 4 2 1 
อันดับที่ 3 2 3 1 2 4 5 
อันดับที่ 4 1 2 4 4 6 2 
อันดับที่ 5 1 9 1 5 2 0 
อันดับที่ 6 1 1 5 1 1 9 

หมายเหตุ จำนวนสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญแต่ละประเด็นในอันดับต่างๆ 

เมื่อพิจารณาถึงประเภทของบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินมีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงใน

อนาคตสำหรับแต่ละด้านพบผลลัพธ์ว่า ระบบชำระเงินมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้มีความง่ายและสะดวก

มากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน และระบบชำระเงินยังสามารถที่จะลดต้นทุนได้อีก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประกันสามารถมี

กระบวนการในการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคต บริการด้านการธนาคารเช่นฝากเงินและกู้เงินควรจะ

มีการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารเงินลงทุนของลูกค้าจะต้องมีบริการที่

ถูกใจลูกค้ามากยิ่งข้ึน  

สาเหตุที่ระบบการชำระเงินจะต้องมีการปรับปรุงในหลายมิติเพราะสถาบันการเงินในกลุ่มตัวอย่าง ต่างมี

ความเห็นว่าระบบการชำระเงินคือบริการที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่จะถูก Disruption ส่วนผลิตภัณฑ์ด้านประกันมี

ความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 12.4 
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รูปที่ 12.4 โอกาสที่ผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงินในแต่ละด้านจะถูก Disrupt (1 ต่ำ และ 5 สูง) 

 

สำหรับความคิดเห็นต่อลักษณะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่ผู้บริโภค จะพบว่าสถาบันการเงินให้

ความสำคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ความสามารถด้าน Big data analytic ในการทำความเข้าใจลูกค้า 2) การ

นำเสนอผลิตภัณฑ์แบบจำเพาะเจาะจงกับลูกค้า และ 3) การให้ความสำคัญกับ Cyber security และการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ดังแสดงตารางที่ 12.4 

ตารางที่ 12.4 ลักษณะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสูผู่้บริโภค (1 คือสำคัญน้อยสดุ 5 คือสำคญัมากสดุ) 

ลักษณะการนำเสนอผลิตภัณฑ ์ คะแนนเฉลี่ย 
วิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำจำเพาะเจาะจงแก่ลูกค้ารายบุคคล 4.72 
การนำเสนอบริการและผลติภณัฑจ์ำเพาะเจาะจงกับลูกคา้ (Customization) 4.61 
การมุ่งเป้าเรื่องความปลอดภัยทาง Cyber 4.56 
วิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร และเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจ 4.56 
นำ Digital solutions เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ (Unserved/underserved customers) 4.22 
การพัฒนาช่องทางชำระเงินแบบใหม่ New payment options 3.94 
การเปิดบญัชีเงินฝาก และบัญชีเงนิกู้อย่างอัตโนมัต ิ 3.83 
การมีโปรแกรมบริหารเงินให้แก่ลกูค้า 3.78 
การเปลีย่นแปลงจาก Human relationship เป็น Digital experience 3.56 

 

จากการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอลทำให้องค์กรต่างๆพยายามหาแนวทางเพ่ือปรับกลยุทธ์ด้าน

การลงทุนทางเทคโนโลยีเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่เมื่อประเมินว่าองค์กรเป็นผู้นำด้าน

นวัตกรรมหรือไม่ พบว่ามีสถาบันการเงินเพียง 11 แห่งเท่านั้น (ร้อยละ 61.1 ของกลุ่มตัวอย่าง) ที่เชื่อมั่นว่าองค์กร

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Insurance

Deposits/Savings accounts

Personal loans

Wealth management

Personal finance

Payments and fund transfer
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ของตนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับคะแนนการประเมินองค์กรว่า “องค์กรจะมีความพร้อมในระดับใด

สำหรับการริเริ่มและลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพ่ือให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล” ซ่ึง

พบคะแนนเฉลี่ยเพียง 3.22 จากคะแนนสูงสุดที่ระดับ 5  

ถึงแม้จะมีสัดส่วนของสถาบันการเงินที่เชื่อว่าตนเองเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แต่ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

(15 แห่งหรือร้อยละ 83.3 ของกลุ่มตัวอย่าง) มีแผนการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมในอนาคต และมีอัตราเร่งในการ

นำเสนอนวัตกรรมสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ  

แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงการลงทุนด้านนวัตกรรมในปัจจุบันของสถาบันการเงิน จะพบว่า นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับ Data analytic และนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นั้นมีจำนวนองค์กรที่ยัง

ไม่ได้ลงทุนสูงที่สุด โดยการลงทุนนวัตกรรมที่ผู้บริหารประเมินแล้วสำเร็จมีรูปธรรมมากที่สุดคือการลงทุนใน

เทคโนโลยีที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมของสถาบันการเงินเป็นไปตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวดจากทางการ 

(Regulatory compliance) รองลงมาคือการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk management) ดังผลคะแนนใน

ตารางที่ 12.5 

 ตารางที่ 12.5 การลงทุนนวัตกรรมในปัจจุบันของสถาบันการเงินในไทย 

ลักษณะของโครงการลงทุน 
ร้อยละของสถาบัน

การเงินท่ีมีการลงทุน 

ประเมินระดับความสำเร็จ 
(1 น้อย 5 มาก) 

Customer-centric business model ร้อยละ 89 3.44 
Optimized distribution ร้อยละ 89 3.19 
Simplification of products and services ร้อยละ 89 3.44 
Information advantage ร้อยละ 78 3.00 
Enabling innovation ร้อยละ 78 3.14 
Regulatory compliance ร้อยละ 94 4.00 
Proactively managing risks and regulation ร้อยละ 94 3.53 

 

ในขณะที่ผลสำเร็จจากการลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือ Customer-centric และ Simplification of 

products and services นั้นยังไม่ได้ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ถึงแม้ผู้บริหารส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญ

กับปัจจัยทั้ง 2 ในการเป็นปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จขององค์กรในอนาคต นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่า

ผู้บริหารคาดหวังผลตอบแทน (Return on investment) จากการลงทุนด้านนวัตกรรมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 

ต่อปี 
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เมื่อวิเคราะห์อุปสรรคต่อการลงทุนด้านนวัตกรรมขององค์กรจะพบว่าอุปสรรคสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

1) ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสำหรับการสร้างนวัตกรรม 2) ความซับซ้อนด้านกฎหมาย และ 3) ขาดการหา 

กลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือรองรับการคิดนวัตกรรม ดังแสดงในรูปที่ 12.5 โดยอุปสรรคด้านการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้

ส่งผลต่อความล่าช้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์ตัวตน และเทคโนโลยี

ด้าน Digital currency มากที่สุด 

รูปที่ 12.5 อุปสรรคของการลงทุนด้านนวัตกรรมของสถาบันการเงิน 

 

การตัดสินใจร่วมมือทางการค้ากับ Fintech หรือสถาบันการเงินอื่นถือเป็นกลไกหนึ่งที่สถาบันการเงิน

หลายแห่งใช้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะเหมาะสมกับการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจากการ

สำรวจ (ดังแสดงในตารางที ่12.6) จะพบว่าปัญหาอันดับต้นๆของการร่วมมือทางการค้ากับ Fintech ก็ยังคงเป็น

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับด้านทักษะความรู้ที่ทรัพยากรบุคคลของสถาบันการเงินไม่สามารถทำความเข้าใจสื่อสารกับ 

Fintech ที่ร่วมมือกันทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมิติที่ประสบปัญหาน้อยที่สุดคือความแตกต่างทางกล-

ยุทธ์ทางธุรกิจที่ Fintech มักจะมีการปรับกลยุทธ์ให้คล้อยตามสถาบันการเงิน 

  

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

ขาดการกระตุ้นสนับสนุนจากผู้บริหารระดับบน

ขาดวินัยและความกล้า

ขาดการกําหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ความขัดแย้งภายในองค์กรที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี

ขาดเงินทุน

ความผันผวนของผลประกอบการช่วงลงทุนสร้างนวัตกรรม

ขาดการหากลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรองรับการคิดนวัตกรรม

ความซับซ้อนด้านกฎหมาย

ขาดทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสําหรับการสร้างนวัตกรรม
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ตารางที่ 12.6 ปัญหาด้านความรว่มมือกับ Fintech และสถาบันการเงินอ่ืน 

ลักษณะของปัญหา ร้อยละของสถาบันการเงินท่ี 
ประสบปัญหากับ Fintechs 

ร้อยละของสถาบันการเงินท่ี 
ประสบปัญหากับสถาบันการเงินอ่ืน 

IT security 46.15 26.67 
Regulatory uncertainty 53.85 46.67 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์กร 53.85 53.33 
ความแตกต่างทางกลยุทธ์ธุรกิจ 30.77 46.67 
IT compatibility 38.46 40.00 
ความแตกต่างดา้นกระบวนการทำงานภายใน 30.77 40.00 
ความแตกต่างดา้นทักษะความรู ้ 61.54 33.33 
ขาดเงินทุน 38.46 13.33 

 

แต่หากเป็นการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินอ่ืนจะพบว่าปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือ ความแตกต่าง

ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่แต่ละองค์กรมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทำให้อาจพบกับความยากลำบากในการ

ปรับมุมมองเข้าหากันบ้าง รองลงมาคือเรื่องความไม่แน่นอนด้านกฎเกณฑ์กำกับดูแล และความแตกต่างทางกล-

ยุทธ์ธุรกิจ 

ในมิติของประเภทเทคโนโลยีที่ผู้บริหารสถาบันการเงินต่างๆมีความเห็นว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรอันดับที่ 1 คือ เทคโนโลยีด้าน Artificial intelligence ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้

ได้ตั้งแต่การเป็น Big data analytic ไปจนถึงการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่

ตอบโจทย์และง่ายต่อผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนอันดับ 2 คือเทคโนโลยีด้าน Distributed ledger technology ที่ใน

ปัจจุบันได้มีการทดลองนำมาประยุกต์ใช้กับระบบชำระเงินและระบบการชำระราคาหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น 

แต่เมื่อพิจารณาที่เทคโนโลยีที่สถาบันการเงินต่างๆได้มีการลงทุนแล้ว จะพบว่าเทคโนโลยีที่ในปัจจุบัน

สถาบันการเงินในประเทศไทยมีการลงทุนแล้วมากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) Cyber security 2) Data 

analytics และ 3) Cloud infrastructure ซึ่งเป็นผลลัพธ์ทีย่ืนยันถึงการให้ความสำคัญกับ Regulatory 

compliance และ Customer-centric ที่องค์กรต่างๆให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และเทคโนโลยีทั้ง 3 

ด้านนี้ก็ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่สถาบันการเงินต่างๆให้ความสำคัญในอีก 5 ปีข้างหน้า ดังแสดงในตารางที่ 12.7 
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ตารางที่ 12.7 การลงทุนในเทคโนโลยีของสถาบันการเงิน 

ประเภทของเทคโนโลย ี ร้อยละของสถาบันการเงินท่ี
ลงทุนในปัจจุบัน 

ร้อยละของสถาบันการเงินท่ี
วางแผนลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า 

Distributed ledger technology (Blockchain) 16.67 66.67 
Artificial intelligence 33.33 60.00 
Extended reality 11.11 20.00 
Quantum 0.00 26.67 
Data analytics 72.22 93.33 
Cyber security 88.89 100.00 
Robotic process automation 44.44 66.67 
Biometrics and identity management 33.33 66.67 
Public cloud infrastructure 66.67 80.00 

 

ในส่วนสุดท้ายที่มีการสอบถามถึงภาพลักษณ์ขององค์กร และบริการทางการเงินที่องค์กรคิดว่าผู้บริโภคจะ

มีความต้องการสูงที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้านั้น จะพบว่าสถาบันการเงินต่างๆต้องการให้องค์กรของตนเองมี

ภาพลักษณ์โดดเด่นในด้าน 1) การมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) มีความน่าเชื่อถือ และ 3) มีความเชี่ยวชาญอย่าง

มากในบางผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับความต้องการในมุมของผู้บริโภคเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น 

โดยผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลย แต่กลับต้องการให้สถาบันการเงินมีจุดเด่น

ด้านค่าธรรมเนียมที่ต่ำหรือมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ดังแสดงในตารางที่ 12.8 

 

ตารางที่ 12.8 สรุปภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญ 3 อันดับแรกในอีก 5 ปีข้างหน้า 

อันดับ
ความสำคัญ 

ประเมินโดย 
องค์กรเอง Gen Z Millennial Gen X Baby boomers 

อันดับที่ 1 
การมีนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

การมีนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

การมีนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

การมีนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

ค่าธรรมเนียมต่ำ 

อันดับที่ 2 มีความน่าเช่ือถือ ค่าธรรมเนียมต่ำ มีความน่าเช่ือถือ มีความน่าเช่ือถือ มีความน่าเช่ือถืออ 

อันดับที่ 3 
มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง 
มีความน่าเช่ือถือ ค่าธรรมเนียมต่ำ ค่าธรรมเนียมต่ำ อัตราดอกเบีย้ต่ำ 
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นอกจากนี้ในมิติของบริการทางการเงินที่สถาบันการเงินคิดว่าผู้บริโภคจะต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก

ในอีก 5 ปีข้างหน้าคือ 1) บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 2) ความสามารถในการเปิดบัญชีผ่าน mobile 

banking 3) ธนาคารเชื่อมโยงบริการทั้ง off-line, online, mobile, chat และ call เข้าถึงกัน ซึ่งความคิดเห็นทั้ง 

3 ด้านนี้ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือการให้บริการที่รอบด้านผ่าน Mobile 

banking  ดังแสดงในตารางที่ 12.9 

ตารางที่ 12.9 สรุปอันดับของบริการทางการเงินท่ีผู้บริโภคต้องการมากที่สุด 3 อันดับแรก ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

อันดับ
ความสำคัญ 

ประเมินโดย 
องค์กรเอง Gen Z Millennial Gen X Baby boomers 

อันดับที่ 1 
บริการผ่าน Mobile 
banking ที่รอบด้าน 

จำนวนตู้ ATM หลาย
พื้นที่ เข้าถึงสะดวก 

บริการผ่าน Mobile 
banking ที่รอบด้าน 

เครื่อง automatic ที่
ทำได้หลาย 

สาขาธนาคารอยู่ใน
พื้นที่เข้าถึงสะดวก 

อันดับที่ 2 
ความสามารถในการ

เปิดบัญชีผ่าน mobile 
banking 

สาขาธนาคารอยู่ใน
พื้นที่เข้าถึงสะดวก 

รวดเร็ว 

เครื่อง automatic ที่
ทำได้หลายอย่าง 

การแจ้งเตือน 
Notification แบบ

จำเพาะบุคคล 

บริการผ่าน Online 
banking 

(Computer) 

อันดับที่ 3 
เช่ือมโยงบริการทั้ง 
off-line, online, 

และ Call 

เครื่อง automatic ที่
ทำได้หลายอย่าง 

การแจ้งเตือน 
Notification แบบ

จำเพาะบุคคล 

บริการผ่าน Mobile 
banking ที่รอบด้าน 

เครื่อง automatic ที่
ทำได้หลายอย่าง 

 

ผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเจเนเรชั่นต้องการให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับการมีเครื่อง Automatic 

machine ที่ทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องการให้ธนาคารมีระบบ Notification ที่จำเพาะเจาะจงต่อ

ความต้องการของแต่ละบุคคลมากกว่า 

ในส่วนของบริการด้านการเงินที่สถาบันการเงินคิดว่าผู้บริโภคจะต้องการน้อยที่สุดในอีก 5 ปีข้างหน้า จะ

พบว่า 3 อันดับแรกได้แก่ 1) สาขาธนาคารอยู่ในพ้ืนที่เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว 2) จำนวนตู้ ATM หลายพื้นท่ี เข้าถึง

สะดวก และ 3) ได้รับ email แจ้งเตือนในการชำระเงินหรือเรื่องการเงินต่างๆ ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภค

ต้องการน้อยที่สุดเลย 3 อันดับแรก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตอบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับ Video call การปฏิสัมพันธ์

แบบ Face-to-face และการเชื่อมโยงบริการของธนาคารไปสู่ Social network platform อ่ืนๆ ดังแสดงใน

ตารางที่ 12.10
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ตารางที่ 12.10 สรุปอันดับของบริการทางการเงินท่ีผู้บริโภคต้องการน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

อันดับ
ความสำคัญ 

ประเมินโดย 
องค์กรเอง Gen Z Millennial Gen X Baby boomers 

อันดับที่ 1 
สาขาธนาคารอยู่ใน
พื้นที่เข้าถึงสะดวก 

รวดเร็ว 

ติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน video 

call 

ติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน video 

call 

พูดคุยกับพนกังาน
ธนาคารแบบ Face-

to-face 

ความสามารถทีจ่ะฝาก
เช็คผ่าน 

smartphone 

อันดับที่ 2 
จำนวนตู้ ATM หลาย
พื้นที่ เข้าถึงสะดวก 

พูดคุยกับพนกังาน
ธนาคารแบบ Face-

to-face 

พูดคุยกับพนกังาน
ธนาคารแบบ Face-

to-face 

ความสามารถทีจ่ะฝาก
เช็คผ่าน 

smartphone 

เช่ือมโยงกับ Platform 
ต่างๆที่ลูกค้าใช้  

อันดับที่ 3 
ได้รับ email แจ้ง

เตือนธุรกรรมทางการ
เงิน 

บริการผ่าน Mobile 
banking ที่รอบด้าน 

เช่ือมโยงกับ Platform 
ต่างๆที่ลูกค้าใช้  

ติดต่อพนักงาน
ธนาคารผ่าน Chat 

bot 

การเปิดบัญชีผ่าน 
online banking 

(Computer) 

 

ช่องว่างระหว่างสิ่งที่สถาบันการเงินประเมินว่าผู้บริโภคจะต้องการกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆสามารถ

สรุปได้ว่า ในมุมของสถาบันการเงินนั้นมีแนวโน้มที่ประเมินว่าผู้บริโภคจะมีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอล

อย่างมากจนอาจพลิกผันความต้องการในมิติต่างๆ ในขณะที่ผู้บริโภคกลับไม่ได้มีความพร้อมมากต่อการยอมรับ

เทคโนโลยีดิจิตอลเท่าที่สถาบันการเงินคาดการณ์ 

นอกจากนี้สถาบันการเงินส่วนใหญ่คิดว่าผู้บริโภคจะต้องการผลิตภัณฑ์และบริการแบบจำเพาะเจาะจงเป็น

รายบุคคล (Personalization) ซึ่งเป็นเทรนหรือแนวโน้มที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ แต่ในความเป็นจริงผู้บริโภคใน

ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เท่าที่ควร เพราะกลับมองว่าทำให้การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และ

บริการต่างๆเป็นไปด้วยความซับซ้อนและยากลำบากมากยิ่งขึ้น ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว ระหว่างสถาบันการเงินแต่ละรายได้ 

 

บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของสถาบันการเงินในประเทศไทยจะพบว่าส่วนใหญ่มองการเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่ดิจิตอล และการแข่งขันของ Fintech ในเชิงบวก เพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยน

แนวคิดและสร้างนวัตกรรมในที่สุด ปัจจัยต้นๆที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญคือการ Simplification ผลิตภัณฑ์

หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความเข้าใจง่ายเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากข้ึน 
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Customer-centric model นั้นคือแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจที่สถาบันการเงินให้ความสำคัญ

มากกว่าในอดีต เพราะในอดีตสถาบันการเงินมักมองตนเองเป็นจุดศูนย์กลางที่ถึงแม้จะพยายามตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคแต่ก็ตอบสนองอย่างจำกัดเท่าท่ีจะสามารถทำได้เท่านั้น การคิดนอกกรอบของสถาบันการเงิน

ในปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดน้ำหนักด้านความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือขององค์กรลง เพราะ

สถาบันการเงินในไทยยังคงให้ความสำคัญกับ Cyber Security เป็นอันดับหนึ่ง เมื่อมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสู่

ผู้บริโภค 

ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อบริการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเมื่อเทียบกับ

ปัจจุบันนั้นมีความสอดคล้องกับผลการสำรวจในระดับสากลที่ Payment, Personal Finance และ Wealth 

management คือบริการหลักท่ีจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ซ่ึงเบื้องต้นสถาบันการเงินในไทยพยายามที่จะหา

ช่องทางในการเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันสถาบันการเงินยังคงขาดบุคคลากรในการวิเคราะห์

ฐานข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้ในอีก 5 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีหลักท่ีสถาบันการเงินในไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับ

ต้นๆ นอกจาก Cyber security คือ Big data analytics 

อุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมของสถาบันการเงินไทยนั้นไม่ได้อยู่ที่การขาดวิสัยทัศน์ของ

ผู้บริหารระดับสูง แต่อยู่ที่การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะสำหรับการสร้างนวัตกรรม และความซับซ้อนทาง

กฎหมายที่เกิดขึ้นในไทยทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของสถาบันการเงิน มีความแตกต่างจากความต้องการของผู้บริโภคอยู่บ้าง เช่น

สถาบันการเงินคิดว่าการหาจุดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทัศนคตินี้อาจเกิดจากการ

แข่งขันของ Fintechs ที่เก่งเฉพาะทางในบางด้าน แตผ่ลสำรวจความคิดเห็นของประชากรไทยไม่ได้ให้ความสำคัญ

ด้านนี้เลย โดยกลับต้องการให้สถาบันการเงินมุ้งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือนำมาสู่การลดค่าธรรมเนียม

ในที่สุด 

 นอกจากนี้สถาบันการเงินมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับ Mobile banking ค่อนข้างมาก ในขณะที่ผู้บริโภค

ยังคงต้องการให้สถาบันการเงินให้ความสำคัญกับบริการอ่ืนด้วย เช่นการมีเครื่อง Automatic ที่ทำได้หลายอย่าง 

หรือการแจ้งเตือน Notification แบบจำเพาะบุคคล ความแตกต่างส่วนนี้คือสิ่งที่สถาบันการเงินจะต้องเรียนรู้และ

พิจารณาความต้องการของผู้บริโภคซ่ึงไม่ได้มีระดับ Digital literacy ในระดับเดียวกัน เพ่ือจะได้สามารถดำเนินกล

ยุทธ์ Customer centric ไดอ้ย่างประสบความสำเร็จและไม่ทิ้งผู้บริโภคบางกลุ่มไว้ข้างหลัง
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บทท่ี 13 จำลองสถานการณ์ในอนาคตของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศไทย 

 

 

บทนำ 

ในบทที่ 2 ถึง 6 ได้มีการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีในแต่ละด้านของผลิตภัณฑ์และบริการทาง

การเงินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งมีผลกระทบในหลายด้านทั้งระบบชำระเงิน การคิดค้น

สกุลเงินใหม่ๆ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในลักษณะ Platform business และลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจมีความจำเพาะเจาะจงต่อผู้ใช้งานแต่ละราย  อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นเป็นแนวโน้มทาง

เทคโนโลยีที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าโลกในอนาคตจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในทุกกรณี  

นอกจากนี้ในบทที่ 8 ถึง 11 ที่นำเสนอการศึกษาวิจัยเพื่อให้เข้าใจระดับ Digital literacy ของประชากร

ไทย และเชื่อมโยงไปสู่ความพึงพอใจในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี

สามารถนำมาต่อยอดเพ่ือใช้ในการคาดการณ์เหตุการณ์ทีม่ีแนวโน้มเกิดข้ึนในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ 

ดังนั้นจุดประสงค์ของบทนี้จึงพยายามที่จะนำผลการสำรวจและการวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคโนโลยีมา

วิเคราะห์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรในอนาคต โดยฉาก

ทัศน์ที่คาดการณ์นั้นเกิดจากการอนุมานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ค้นพบจากการวิจัย และจากการวิเคราะห์

แนวโน้มทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในประเทศไทย ซึ่งการวิเคราะห์จะเริ่มต้นจากการฉายภาพ

แนวโน้มความต้องการ และความพร้อมของผู้บริโภคสำหรับการอยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล แล้วจึงเจาะลึก

วิเคราะห์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่อไปว่าจะมีลักษณะอย่างไร  

 

วิเคราะห์แนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคต 

จากการวิจัยจะพบว่าประชากรส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในหลายรูปแบบพร้อมๆ

กัน และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจกับการนำเสนอเทคโนโลยีที่ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆใน

ชีวิตประจำวันให้มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น หรือที่มักจะเรียกว่า (Smart mobile device) และผู้ผลิตยังให้ความ
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สนใจกับการคิดค้นอุปกรณ์ใหม่ๆท่ีผู้บริโภคสามารถพกติดตัว (Wearable device) เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนิน

ชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  

จากข้อมูลในรูปที่ 10.2 และตารางที่ 10.5 จะพบว่าประชากรในกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial มีจำนวน

เครื่อง Smartphone ที่มากกว่าจำนวนเครื่อง Laptop/Desktop อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า 

โดยผลการวิจัยยังพบอีกว่าครัวเรือนที่มี Desktop/laptop สูง จะมีการบริโภค Smartphone/Tablet ในสัดส่วน

ที่สูงด้วย 

เมื่อวิเคราะห์โดยรวมปัจจัยตาม Principle component analysis ดังที่ได้แสดงในบทที่ 11 ก็พบว่ากลุ่ม

ประชากรเจเนเรชั่น Millennial และ Z นั้นมีคะแนนการเข้าถึง Digital access ที่สูงกว่ากลุ่มประชากรเจเนเรชั่น 

X และ Baby boomers อย่างชัดเจน 

ถึงแม้จะมีข้อจำกัดในการวิจัยที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลในลักษณะ Longtitudinal เพ่ือใช้ในการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยำ แต่จากข้อมูลในปัจจุบันก็สามารถสรุปได้ว่าเจเนเรชั่น Z ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่

อยู่ในวัยการศึกษา (อายุ 7 – 22 ปี) ยังมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เทียบได้เท่ากับกลุ่มประชากรเจเนเรชั่น X 

ดังนั้นจึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตเมื่อกลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z มีอาชีพและรายได้ท่ีสูงขึ้น จำนวนของ 

Smart mobile devices ที่ประชากรในเจเนเรชั่น Z เป็นเจ้าของและใช้งานน่าจะมีจำนวนที่สูงกว่าปัจจุบันอย่างมี

นัยสำคัญ และสัดส่วนระหว่าง Mobile devices กับ Fixed devices น่าจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นมากได้ 

นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบอีกว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆของกลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z และ 

Millennial เป็นได้อย่างไม่จำกัด คือสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และสามารถใช้ได้ตลอดเวลาดังแสดงในรูปที่ 10.4 ทำ

ให้ความกังวลด้านการเข้าถึงอย่างไม่ทั่วถึงนั้นลดลงไปอย่างมาก และยังได้รับแรงสนับสนุนจากภายนอกที่ราคาของ

เทคโนโลยีต่างๆมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 

จำลองสถานการณ์ที่ 1 
- Smart mobile device จะเป็นอุปกรณ์หลักของการเข้าถึงโลกดิจิตอลในอนาคต ไม่ใช่อุปกรณ์ท่ียึดอยู่

กับท่ีใดที่หนึ่ง 

 

เพ่ือประเมินว่ากลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z จะมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพ่ือสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี

ดิจิตอลต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด จึงได้มีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมถึงสัดส่วนการเข้าถึงระบบ

การศึกษาของประชากรในประเทศไทยตลอดช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมาซึ่งจะพบว่าร้อยละของนักเรียนในระบบ
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ต่อประชากรในวัยเรียนสูงขึ้นอย่างมาจากเพียงร้อยละ 65 มาเป็นประมาณร้อยละ 83 ดังแสดงในรูปที่ 13.1 

นอกจากนี้จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยก็เพ่ิมสูงขึ้นสำหรับกลุ่มอายุ 15-39 ปี จากเพียง 9 ปี กว่า 

เพ่ิมข้ึนมาเป็น 10 กว่าปี ดังแสดงในรูปที่ 13.2 และอัตราการคงอยู่จากการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 มาเป็น

ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ก็เพ่ิมสูงขึ้นดังแสดงในรูปที่ 13.3 

รูปที่ 13.1 ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรในวัยเรียน 

 
ที่มา : สถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปที่ 13.2 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย 

 
ที่มา : สถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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รูปที่ 13.3 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนจากระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
ที่มา : สถิติการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าประชากรกลุ่มเจเน

เรชั่น Z มีแนวโน้มที่จะสามารถมีระดับรายได้โดยเฉลี่ยที่ดีขึ้นในอนาคต และมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ระหว่าง

ประชากรภายในกลุ่มเจเนเรชั่นเดียวกันที่น้อยลง หากกำหนดสมมุติฐานว่าระดับรายได้กลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z 

ส่วนใหญ่สามารถเทียบเคียงได้กับรายได้ที่ค่าของเงินในปัจจุบันที่ประมาณ 300,000 บาทต่อปี ขึ้นไป จะพบว่า

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลมีแนวโน้มที่น้อยลง จากข้อมูลในตารางที่ 10.6 จะพบว่ากลุ่ม

ประชากรที่มีรายได้สูงกว่า 300,000 บาทมี Smartphone เฉลี่ย 3 เครื่อง Smart watch เฉลี่ย 1 เครื่อง Laptop 

เฉลี่ย 2 เครื่อง และ Smart TV อย่างน้อย 1 เครื่อง 

จำลองสถานการณ์ที่ 2 
- ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลของประชากรในอนาคตมีแนวโน้มลดน้อยลง 

 

เมื่อวิเคราะห์ทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลในแต่ละด้าน พบว่าถึงแม้ Baby boomers มี

ความสามารถในระดับต่ำแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้งาน Software ที่เก่ียวกับ Social network และ Email ได้ใน

ระดับหนึ่ง ในขณะที่เจเนเรชั่น Z มีความสามารถในการใช้เทคโลยีเฉพาะทางที่สูงมากโดยเฉพาะ Graphic 

software และ Application ที่เก่ียวกับการจัดการกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน (Tasking apps) สะท้อนให้

เห็นว่า ประชากรกลุ่มเจเนเรชั่นรุ่นใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาหลอมลวมเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้

อย่างเป็นธรรมชาติ 

40

50

60

70

80

90

100

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2558 2560

ร้อ
ยล

ะ ป. 6

ม. 3

ม. 6 / ปวช. 3



   

292 

 

ประกอบกับจากข้อมูลที่ประชากรกลุ่มเจเนเรชั่น Z มีการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ครอบคลุมมากกว่า

ประชากรในกลุ่มเจเนเรชั่นอื่น ปัญหาด้านทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีจึงมีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างมาก

ความสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลากหลายกิจกรรมจึงทำให้จำนวนชั่วโมงท่ีกลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z

เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลสูงขึ้น ซึ่งทำให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีที่มากข้ึน ที่ประมาณเฉลี่ย 

5-6 ชั่วโมงต่อวัน (จากผลการวิจัย) เปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มเจเนเรชั่น Baby boomers ในปัจจุบันที่ใช้เวลา

เฉลี่ยประมาณ 3.88 ชั่วโมง 

นอกจากนี้การวิเคราะห์ด้วย Component analysis เพ่ือวัดทักษะด้านดิจิตอล (Digital skills) ก็พบว่า

ระดับการศึกษาและประเภทอาชีพเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญในการเพ่ิมระดับทักษะด้านดิจิตอลของประชากร ดังนั้น

เมื่อกลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z มีการเข้าถึงระบบการศึกษาที่ท่ัวถึงจึงทำให้ กลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z มีแนวโน้ม

ที่จะใช้ทักษะด้านดิจิตอลที่ไม่น้อยไปกว่าทักษะดิจิตอลที่ค้นพบกับกลุ่มประชากร Millennial และ X ในปัจจุบัน  

จำลองสถานการณ์ที่ 3 
- เทคโนโลยีดิจิตอลจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อทำงานเฉพาะทางเหมือนอย่างที่กลุ่มประชากรเจเนเรชั่น X 

และ Baby boomers ใช้ในปัจจุบัน แต่จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับทุกกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ 

 

ในส่วนของความรู้ด้านการทำงานของคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันการใช้อินเตอร์เน็ตจะพบว่ากลุ่ม

ประชากรเจเนเรชั่น Z ในปัจจุบันมีช่องว่างทางความรู้ระหว่างการประเมินตนเอง กับความรู้ที่มีอยู่จริง 

(Knowledge gap) ค่อนข้างสูง กล่าวคือประชากรกลุ่มเจเนเรชุ่น Z ประเมินความรู้ของตนเองอยู่ในระดับที่สูง

ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเจเนเรชั่นอื่น แต่เมื่อวัดความรู้พื้นฐานด้าน Digital literacy ที่มีอยู่จริงจะพบว่ามีคะแนนที่

ค่อนข้างต่ำคือตอบถูกเพียงประมาณร้อยละ 50 เท่านั้น ในส่วนของการตระหนักถึงความเสี่ยงทาง Cyber และการ

รู้เท่าทันข้อมูล ก็พบว่าประชากรกลุ่มเจเนเรชั่น Z มีระดับความรู้ในมิตินี้ที่ต่ำกว่ากลุ่มประชากรเจเนเรชั่น 

Millennials  

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ด้วย Component analysis และ Regression analysis จะพบว่าคะแนน

การตระหนักรับรู้ด้านความเสี่ยง และคะแนนชี้วัดความรู้ด้าน Digital literacy มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี

นัยสำคัญกับระดับรายได้ การศึกษา และประเภทของอาชีพ ดังนั้นหากคาดการณ์ว่ากลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z 

สามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากข้ึนในอนาคต ระดับความรู้ของกลุ่มเจเนเรชั่น Z น่าจะสูงขึ้นจนอาจจะสูงกว่าผล

คะแนนด้านความรู้และการตระหนักถึงความเสี่ยงของกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial ในปัจจุบัน 
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จำลองสถานการณ์ที่ 4 
- ด้วยความที่ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มเจเนเรชั่น Millennial มีผลคะแนนด้าน Digital literacy 

knowledge และ Information awareness ที่สูงที่สุด หากคาดการณ์ความสามารถของกลุ่ม
ประชากรเจเนเรชั่น Z ในอนาคตท่ีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลตั้งแต่อายุยังน้อยและมีความท่ัวถึง
ในการด้านการศึกษาที่สูง จึงคาดการณ์ได้ว่าประชากรกลุ่มเจเนเรชั่น Z ในอีก 10 ปีข้างหน้า น่าจะมี
ระดับของทักษะและความรู้ด้านดิจิตอลที่สูงขึ้นจนอาจสูงกว่าผลคะแนนความรู้ของกลุ่มเจเนเรชั่น 
Millennial ในปัจจุบัน 

 

เมื่อทำการวิเคราะห์ในมิติของการเข้าถึงบริการทางการเงิน จะพบว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ได้ทำให้ประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ เป็นลูกค้าของธนาคารมากกว่า 1 แห่ง โดยจำนวนของธนาคารนั้นสัมพันธ์เชิง

บวกกับมิติของรายได้ และมิติของกลุ่มเจเนเรชั่น โดยกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial ที่ถึงแม้มีระดับรายได้เฉลี่ยที่น้อย

กว่ากลุ่มเจเนเรชั่น Baby boomers แต่กลุ่มเจเนเรชั่น Millennial เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์จำนวนเฉลี่ยถึง 

3.45 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเจเนเรชั่น Baby boomers ดังแสดงในตารางที่ 13.1 ถึงแม้เจเนเรชั่น Z จะมี

จำนวนธนาคารที่น้อยแต่ส่วนใหญ่เกิดจากวุฒิภาวะในปัจจุบันที่กลุ่มเจเนเรชั่นนี้ยังอยู่ในวัยการศึกษา และยังไม่ได้

ประกอบอาชีพ 

ตารางที่ 13.1 จำนวนเฉลี่ยของธนาคารที่เป็นลูกค้าในแตล่ะกลุม่เจเนเรชั่น 

 Z Millennial X Baby boomers 
จำนวนธนาคารเฉลี่ย 1.84 3.45 3.41 3.32 

 

หลักฐานเชิงประจักษ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าประชากรมีแนวโน้มเป็นลูกค้าของธนาคารจำนวนหลายแห่งมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิตอลจะพบว่าได้มีความพยายามที่จะเพ่ิมความสามารถใน

การเปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบ Mobile banking มากยิ่งขึ้นในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นในประเทศ

ไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการอนุญาตให้สถาบันการเงินทดลองยืนยันตัวตนของลูกค้าในรูปแบบดิจิตอล 

ผ่านการดำเนินงานของบริษัทกลางด้านการยืนยันตัวตนที่เพ่ิงจัดตั้งขึ้นที่เรียกว่า National Digital ID (NDID) โดย

กระบวนการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตอลในประเทศไทยนั้น ข้อมูลเพ่ือใช้ในการยืนยันตัวตนไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่ 

NDID แต่ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง และ NDID เป็นเพียงองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่าน

ข้อมูลการขอเรียกตรวจสอบตัวตนของลูกค้าระหว่างธนาคาร จากพัฒนาการในด้านนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า
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การเปิดบัญชีธนาคารจะทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งข้ึนในอนาคต และอาจส่งผลให้ ประชากร 1 คนเป็นลูกค้า

ธนาคารพาณิชย์ได้มากถึง 5-10 แห่ง ได้ 

 นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยยังยืนยันให้เห็นอีกว่า ประชากรในเจเนเรชั่นใหม่ๆ มีการเข้าถึงบริการ

ของธนาคารตั้งแต่อายุยังน้อย โดยกลุ่มเจเนเรชั่น Z มีการเข้าถึงธนาคารเฉลี่ยที่อายุ 13 ปี แตกต่างจาก เจเนเรชั่น

อ่ืน ที่เป็นลูกค้าธนาคารเริ่มต้นเฉลี่ยตั้งแต่อายุ 18 ปีสำหรับกลุ่มเจเนเรชั่น Millennial, อายุ 24 ปีสำหรับกลุ่มเจเน

เรชั่น X และ อายุ 33 ปีสำหรับเจเนเรชั่น Baby boomers การเข้าถึงธนาคารตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้ธนาคารต้อง

มีการปรับเปลี่ยนบริการในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้าที่เริ่มต้นป็นลูกค้าตั้งแต่ในวัยเด็กมากยิ่งข้ึน  ไม่ใช่เป็น

การมุ่งเน้นนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะกับกลุ่มประชาชนที่เพ่ิงเริ่มต้นในวัยทำงานเพียงอย่างเดียว  

 ในต่างประเทศ หลายธนาคารได้นำแนวคิดของ Gamification เข้ามาใช้เพ่ือให้ลูกค้าที่มีอายุน้อยมีความ

คุ้นชินกับบริการต่างๆ เช่นธนาคาร Lloyds TSB ที่ประเทศอังกฤษ ได้คิดค้น เกม “Innovation market” เพ่ือ

ช่วยให้ลูกค้ามีความคุ้นชินกับการออมเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของการเก็บคะแนนต่างๆ เป็น

ต้น (Apis-Partners, 2018)  โดยคะแนนที่เกิดข้ึน สามารถนำไปเป็นแต้มส่วนลดการซื้อสินค้าหรือบริการของ

ธนาคารได้  

จำลองสถานการณ์ที่ 5 
- ประชากรหนึ่งคนมีแนวโน้มเป็นลูกค้าธนาคารหลายแห่งพร้อมๆกัน และใช้บริการของธนาคารแต่ละ

แห่งอย่างต่อเนื่อง และด้วยอายุเฉลี่ยเริ่มต้นของการเป็นลูกค้าธนาคารลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงทำให้
ธนาคารมีแนวโน้มที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละวัยอย่าง
หลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

 

ในส่วนของประเภทของบริการทางการเงิน หลักฐานเชิงประจักษ์จากการสำรวจพบว่า กลุ่มลูกค้าในเจเน

เรชั่น Millennials มีการใช้บริการบัตรเครดิต และเข้าถึงการออมผ่านกองทุนรวม สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเจเนเรชั่น

อ่ืน ทั้งๆท่ีมีช่วงอายุที่น้อยกว่ากลุ่มลูกค้าเจเนเรชั่น X และ Baby boomers นอกจากนี้กลุ่มประชากรเจเนเรชั่น Z 

ที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียนในปัจจุบัน ยังมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกัน และบัตรเครดิตตั้งแต่อายุยังน้อย จาก

แนวโน้มของการเข้าถึงบริการทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยนี้ทำให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคต ผู้บริโภคโดยรวมจะ

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งข้ึนกว่าในปัจจุบัน 
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ถึงแม้ผลิตภัณฑ์เงินฝากจะเข้าถึงกลุ่มประชากรเกือบร้อยละ 100 แต่สัดส่วนของการมีเงินฝากมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเจเนเรชั่น Baby boomers ที่เข้าถึงเงินฝากประมาณร้อยละ 91 มาสู่เจเนเรชั่น 

Z ที่เข้าถึงเงินฝากประมาณร้อยละ 98 อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงบริการที่น่าจะเป็นพื้นฐานของบริการทางการเงิน 

เช่นกองทุนรวมและประกัน ในปัจจุบันยังถือว่า มีความเหลื่อมล้ำอยู่มาก เมื่อพิจารณาจากมิติของรายได้ โดยกลุ่ม

ประชากรที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้สูงกว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ำ 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาท่ีนวัตกรรมที่เกิดข้ึนในอดีตคือ ATM พบว่าเจเนเรชั่น Z มีพฤติกรรมการใช้ ATM 

ที่แตกต่างจากเจเนเรชั่นอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือเจเนเรชั่น Z จำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ใช้ ATM เพียงเฉลี่ย

เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเจเนเรชั่น Millennial และ X ที่ส่วนใหญ่ใช ้ATM ประมาณเฉลี่ย 

เดือนละ 4-8 ครั้ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เป็นแนวโน้มที่น่าจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจากความพยายามที่

ธนาคารหลายแห่งนำเสนอบริการ Mobile banking เพ่ือให้ประชาชนไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินสดหรือทำ

ธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM  

อย่างไรกต็ามจากผลสำรวจจะพบว่า ประเด็นการเข้าถึงสาขาของธนาคารที่สะดวกยังเป็นปัจจัยสำคัญใน

การเลือกเป็นลูกค้าของธนาคาร เพราะในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการเปิดบัญชี การฝากเงินในบัญชี หรือการทำ

ธุรกรรมเงินสดต่างๆ ในอนาคตหากมีพัฒนาการด้านการยืนยันตัวตนแบบดิจิตอลอาจทำให้ความสำคัญของสาขา

ธนาคารลดบทบาทลงได้ 

จำลองสถานการณ์ที่ 6 
- ความเหลื่อมล้ำในมิติของผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีแนวโน้มลดน้อยลง จากสาเหตุที่ประชากรในเจเน

เรชั่นใหม่ๆ เข้าถึงบริการของธนาคารตั้งแต่อายุยังน้อย ส่งผลให้เกิดมีความคุ้นชินกับบริการของ
ธนาคารต่างๆ โดยบริการพ้ืนฐานอย่างเช่นเครื่อง ATM และสาขาของธนาคารมีแนวโน้มลดบทบาทลง 

 

ถึงแม้เจเนเรชั่น Z จะเข้าถึงบริการทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย และมีแนวโน้มที่จะมีบริการด้านการเงินที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้นในอนาคต แต่การเลือกตัดสินใจที่จะการเป็นลูกค้าของธนาคารแห่งใดได้รับอิทธิพล

ค่อนข้างมากจากคนรอบข้าง แต่เมื่อพิจารณที่กลุ่มเจเนเรชั่น Millennial จะพบว่าหากธนาคารที่รับเงินเดือน

แตกต่างจากธนาคารที่ตนเองต้องการก็พร้อมที่จะเลือกเป็นลูกค้าของธนาคารแห่งใหม่ที่ตนต้องการ โดยการ

ตัดสินใจจะให้ความสำคัญกับ Mobile banking เป็นหลักว่ามีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตนเอง

ต้องการได้มากน้อยเพียงใด   
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นอกจากนี้เจเนเรชั่น Z กับ Millennial ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการใช้บริการคนละด้านจาก

ธนาคารแต่ละแห่ง เพื่อให้ตนเองสามารถใช้บริการที่ตนถูกใจมากท่ีสุดจากแต่ละธนาคาร โดยคาดหวังให้ธนาคาร

แต่ละแห่งจะต้องพยายามสร้างจุดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนนำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

และลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นได้  

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มประชากรในแต่ละเจเนเรชั่นของประเทศไทยกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับ

ความสามารถของธนาคารในการแสดงตัวตนว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่ง หรือให้ความสำคัญ

กับความสามารถของธนาคารในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) ให้กับตนเอง ดังนั้น

แนวคิดท่ีบ่งบอกว่าธนาคารควรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อลูกค้าแต่ละรายอาจเป็นกลยุทธ์

ที่ไม่ได้กำหนดความสำเร็จในอนาคตสำหรับในประเทศไทย 

การนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะเจาะจง (Personalization) นั้น ในความเป็นจริงไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับลูกค้ามากนักเม่ือเปรียบเทียบกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแบบเหมารวมเหมือนอย่างใน

ปัจจุบัน แต่ในทางกลับกัน Personalization อาจสร้างความซับซ้อนให้กับผู้บริโภคในการทำความเข้าใจถึง

รายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ และความซับซ้อนนี้จะทำให้ผู้บริโภคประเมินราคา (Pricing) ของผลิตภัณฑ์ที่

ตนเองต้องการได้ยาก ไม่สามารภทำการเปรียบเทียบราคาระหว่างผลิตภัณฑ์หรือระหว่างธนาคารได้  

จากผลของการสำรวจยังพบอีกว่า บริการ 3 อันดับแรกที่กลุ่มประชากรในเจเนเรชั่นต่างๆต้องการจาก

ธนาคารคือ 1) บริการผ่าน Mobile banking ที่รอบด้าน 2) เครื่อง Automatic machine ที่ทำได้หลายอย่าง 

และ 3) การแจ้งเตือน Notification ผ่านทาง Smartphone ซึ่งความต้องการบริการต่างๆเหล่านี้จะเร่งตัวให้

ธนาคารต้องมีการปรับรูปแบบของสาขาธนาคารให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังเช่นในรูปที่ 13.4 

ที่ในอนาคตสาขาของธนาคารอาจมีหลายรูปแบบมากขึ้นเช่นสาขาที่เป็นแบบ Kiosks ที่เต็มไปด้วยเครื่อง 

Automatic machine ต่างๆ หรือสาขาแบบ Co-working space สำหรับลูกค้าในการได้รับคำแนะนำด้านการ

บริหารด้านการเงิน เป็นต้น  
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รูปที่ 13.4 รูปแบบของสาขาธนาคารในอนาคต 

 
ที่มา Bain & Co (2019) 

ในส่วนของความต้องการ Notification นั้น ธนาคารจะต้องมีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนที่มีความจำเพาะ

เจาะจงกับข้อมูลของลูกค้า และสถานการณ์ของลูกค้าในขณะนั้นมากยิ่งขึ้น เช่นธนาคารอาจต้องมีระบบวิเคราะห์

ฐานข้อมูลของลูกค้าจนสามารถบ่งชี้ได้ว่าในแต่ละขณะ ลูกค้าต้องการบริการในด้านใด จนธนาคารสามารถนำเสนอ

การแจง้เตือนโฆษณาผลิตภัณฑ์ก่อนที่ลูกค้าจะร้องขอจากธนาคารเป็นต้น  

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ด้วย Cluster analysis เพ่ือแบ่งกลุ่มประชากรเป็นสามกลุ่มในบทที่ 9 ได้แก่ 

1) Digital fluency 2) Digital neutral และ 3) Digital illiterate นั้น จะพบว่ากลุ่ม Digital fluency ในปัจจุบัน

ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยประชากรในช่วงเจเนเรชั่น Millennial นั้น มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้าน Credit card 

ผลิตภัณฑ์ประกัน และการลงทุนกองทุนรวม สูงกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคนกลุมนี้ มีจำนวนธนาคารเฉลี่ยที่ 

3.5 แห่ง และมีพฤติกรรมการใช้ ATM เฉลี่ยที่ประมาณ 2-4 ครั้งต่อเดือน 

เนื่องจากการแบ่งกลุ่ม Cluster นี้เป็นการแบ่งเชิงสัมพัทธ์เปรียบเทียบระหว่างเจเนเรชั่นของกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งสัดส่วนประชากรของ เจเนเรชั่น Z และ Millennial ส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในกลุ่ม Digital fluency จึงทำให้
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สามารถคาดการณ์ได้ว่า Digital fluency ไม่ยึดติดกับธนาคารเดิมที่ตนเองอาจจะต้องผูกกับบัญชีเงินเดือน และ

ต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย เพราะแต่ละธนาคารอาจมีจุดเด่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างกนั และต้องการบัตรเครดิตหลายธนาคาร โดยกลุ่มนี้มีความต้องการเข้าถึงสาขาที่ง่าย และต้องการ 

Mobile banking ที่ตอบโจทย์ ในการตัดสินใจเลือกท่ีจะเป็นลูกค้าธนาคารนั้น ถึงแม้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์นี้จะดู

เหมือนย้อนแย้ง แต่สะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เน้นความสะดวกสบาย และความรวดเร็วเป็นหลัก ซึ่ง

ปัจจัยการเปิดบัญชีและการทำธุรกรรมต่างๆยังอาจมีความจำเป็นที่จะต้องไปยังสาขาธนาคาร แต่หาก Pain 

points ในส่วนนี้ได้ถูกแก้ไขลง อาจทำให้กลุ่มประชากร Digital fluency ไม่มีความต้องการที่จะเป็นลูกค้าธนาคาร

ที่มีสาขาเข้าถึงง่ายอีกต่อไป แต่จะเลือกธนาคารที่มี Mobile banking ที่ตอบโจทย์มากที่สุด 

โดยบริการที่กลุ่ม Digital fluency ไม่ได้ให้ความสำคัญสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ความสามารถใน

การติดต่อพนักงานธนาคารผ่าน Video call 2) การพูดคุยกับพนักงานธนาคารแบบ Face-to-face และ 3) 

ความสามารถในการเปิดบัญชีผ่าน Online banking (Computer) เทา่กับว่าธุรกรรมต่างๆ จะมุ่งเน้นทำผ่าน 

Mobile เป็นหลักและถึงแม้จะมีความต้องการด้านความน่าเชื่อถือของธนาคาร แต่ความน่าเชื่อถือนี้ก็ไม่มีความ

จำเป็นที่จะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าเหมือนในอดีต แต่เป็นความสัมพันธ์ทางดิจิตอลและข้อมูลที่ได้รับ

จากสื่อดิจิตอลต่างๆมากกว่า 

จำลองสถานการณ์ที่ 7 
- Mobile banking จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีธนาคารใช้เพ่ือดึงดูดลูกค้า โดยธนาคารจะต้องหาจุดเด่นทั้ง

ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และจุดเด่นของ Mobile banking เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้ได้มากท่ีสุด 

- การเกิดขึ้นของ Personalization ของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในประเทศไทยไม่น่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

- ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง ของสถาบันการเงิน ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ และใช้ในการเลือก
ธนาคาร 

- สาขาของธนาคารมีแนวโน้มลดน้อยลง มีการปรับขนาดของพ้ืนที่สาขา และปรับเปลี่ยนบริการไปสู่ 
Automatic machine หรือ Co-working space มากข้ึน 

- ระบบ Notification ของธนาคารจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วง
เวลส 

- การปฏิสัมพันธ์แบบเห็นตัวตน (Face-to-face) ลดบทบาทลงอย่างมาก และธนาคารจะให้ความสำคัญ
กับปฏิสัมพันธ์แบบดิจิตอลที่ตอบโจทย์ความรวดเร็วและความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
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วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในยุคดิจิตอล 

แนวโน้มหนึ่งที่นักวิเคราะห์และบริษัทท่ีปรึกษาหลายแห่งได้มีการคาดการณ์คือ การเข้ามาของเทคโนโลยี

จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Disaggregation ของบริการทางการเงินที่จะทำให้มี Fintech มานำเสนอบริการ

ในด้านใดด้านหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่ต่ำ จนสามารถแข่งขันด้านราคาและมูลค่าเพ่ิมกับธนาคารพาณิชย์

แบบดั้งเดิมจนสามารถทำให้ผู้บริโภคเลือกบริการแต่ละด้านจากแต่ละผู้ให้บริการ 

อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์แนวโน้มของธนาคารต่างๆที่เกิดข้ึน ต้องยอมรับว่า Fintech เหล่านั้นเป็น

เพียงบริษัท Startup ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการทางการเงินที่ดีมากเพียงพอ จึงทำให้ยังต้องอาศัย

การเรียนรู้และประสบการณ์ ในการนำเสนอบริการทางการเงินอยู่พอสมควร และสิ่งสำคัญคือ Fintech เหล่านั้น

ไม่มีฐานลูกค้าเหมือนธนาคารที่มีฐานลูกค้าจากบัญชีเงินฝาก 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจของธนาคารต่างๆจะพบว่า ธนาคารหลายแห่งได้มีความพยายามที่จะ

จัดตั้ง Venture capital หรือโครงการบ่มเพาะ Startup ที่นำเสนอนวัตกรรมในอุตสาหกรรมให้บริการทางการเงิน 

และมีแนวคิดที่จะสร้าง Ecosystem ด้านการเงินใหม่ โดยธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางในการสร้าง Ecosystem 

เหล่านั้นให้เกิดขึ้นดังที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วในบทที่ 7 

นอกจากนี้จากผลการสำรวจของงานวิจัยฉบับนี้ ยังพบว่าประชากรในกลุ่มเจเนเรชั่น Z และ Millennial 

ไม่ได้มีความต้องการพิเศษด้านผลิตภัณฑ์และบริการแบบจำเพาะเจาะจง Personalization กลุ่มประชากรเหล่านี้

ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการได้รับบริการทางการเงินมากกว่า และต้องการให้

ธนาคารนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถลดค่าธรรมเนียมของธุรกรรมต่างๆ

ลงได้ 

จำลองสถานการณ์ที่ 8 
- โอกาสที่ Fintech จะเข้ามาแข่งขันจนแย่งลูกค้าออกไปจากธนาคารพาณิชย์จึงเกิดขึ้นได้ยาก และ

โอกาสที่อุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินจะถูกปรับเปลี่ยนไปจนมีลักษณะเหมือนกับ 
Disaggregation ของบริการทางการเงินนั้นไม่น่าที่จะเกิดขึ้น และธนาคารพาณิชย์น่าจะยังคงมี
แนวทางในการให้บริการแบบ Universal banking ต่อไปโดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นตัวกลางในการ
เชื่อมโยง Fintechs และ Tech startups ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือสร้าง Ecosystem ใหม่ในระบบ
ธนาคาร และเพ่ือรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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อีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ

ค่าธรรมเนียมที่บริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งในระดับสากล เช่น Deloitte (2013), Accenture (2015) และ 

McKinsey (2016) เป็นต้น มักมีมุมมองว่าธนาคารจะต้องลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างๆเช่น Custody fees, 

Transaction fees และ Performance fees ให้น้อยลงจนอาจมีค่าที่ใกล้เคียงศูนย์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่บริการ

เหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และบริการเหล่านี้ก็ไม่ได้สร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้ามากนัก  

เมื่อค่าธรรมเนียมเหล่านั้นต้องลดลงจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารต้องหาช่องทางในการคิดค่าธรรมเนียม

จากบริการอ่ืน เช่นค่าธรรมเนียมการให้คำแนะนำการลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการให้บทวิเคราะห์ด้านการลงทุน

เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เพราะถือว่ามีการเหมา

รวมคิดจากค่าธรรมเนียมในการดำเนินธุรกรรมไปแล้ว   

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศ

ยังคงประสบความยากลำบากในการคิดค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกับการแนะนำการลงทุนหรือการออกบทวิเคราะห์

ด้านการลงทุน จากการที่มีกลุ่มบุคคลหลายรายนำเสนอข่าวสาร หรือบทวิเคราะห์ให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่าน 

Platform ต่างๆที่ผู้บริโภคชอบใช้งานเช่น Facebook fan page เป็นต้น  

จำลองสถานการณ์ที่ 9 
- สิ่งที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตกับสถาบันการเงินในประเทศไทยคือยังคงมีการคิดค่าธรรมเนียมแบบ

เหมารวมจากบางกิจกรรมทางการเงินเหมือนอย่างในปัจจุบัน และอาจมีการนำเสนอบริการในรูปแบบ 
Package หรือตะกร้าผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือรวมบริการต่างๆเข้าด้วยกัน (Bundles) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ธนาคารยังสามารถแอบแฝงคิดค่าธรรมเนียมต่างๆต่อไปได้ 

 

นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีความกังวลที่ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ (Distribution channel) อาจมีการแปร

เปลี่ยนไปจากการขายผ่านสาขาท่ีมีพนักงานแนะนำบริการต่างๆ หรือผ่านตัวบุคคล (Sales agent) มาสู่การขาย

ผ่านช่องทาง Online มากขึ้น จนอาจนำมาสู่การลดพนักงานที่ทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ 

ยกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเริ่มมีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการในการขายผลิตภัณฑ์ประกันจากการขายผ่าน

ตัวแทนขายประกัน มาเป็นการให้ผู้บริโภคซื้อประกันผ่านช่องทาง Online โดยตรงกับบริษัทประกัน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามโอกาสที่ช่องทางการขายผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบ Online อย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทยนั้น

อาจเกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งปัจจัยสำคัญท่ีขัดขวางการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคือระดับ Financial literacy ของคนไทยที่

ยังอยู่ในระดับต่ำในหลายมิติ ดังแสดงในรูปที่ 13.5 

รูปที่ 13.5 ระดับ Financial literacy ของประเทศไทย 

 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) 

การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในลักษณะ Online ที่ต้องคาดหวังให้ลูกค้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของ

ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้เอง จนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้น จึงเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก และ

ผู้บริโภคไม่สามารถใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ หรือเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนนำมาสู่การ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยความมั่นใจได้ด้วยตนเอง 

จำลองสถานการณ์ที่ 10 
- พนักงานขาย หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะ Financial advisor หรือ Financial planner ยังมี

ความสำคัญอย่างมากในประเทศไทย เพราะจะเป็นตัวกลางในการอธิบายผลิตภัณฑ์และสร้างแรง
กระตุ้นให้กับผู้บริโภคให้เห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการความ
สะดวกในการซื้อขายหรือติดตามเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ 

 

ในส่วนของระบบการชำระเงินที่ในปัจจุบันเป็นแบบ Tiered payment system ที่ผ่านธนาคารกลาง 

และธนาคารพาณิชย์นั้น มีแนวโน้มที่จะถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นระบบชำระเงินที่ลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีความพยายามในการประยุกต์นำเทคโนโลยี Distributed ledger system หรือที่เรียกว่า 

Blockchain มาใช้แทนที่ระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์ในปัจจุบัน   
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ในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังทำการทดลองในโครงการที่เรียกว่า อินทนนท์ ซึ่งเป็นความ

พยายามที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับระบบชำระเงิน การโอนเงินระหว่างประเทศ และการทำ

ธุรกรรมต่างๆกับธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้สิ่งที่ตามมาจากการนำเสนอระบบชำระเงินแบบ Blockchain คือการ

คิดค้นเงินสกุลใหม่โดยธนาคารกลางที่มักจะถูกเรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) ถึงแม้ใน

ปัจจุบันจะไม่มีลักษณะของ CBDC ที่นำเสนอโดยธนาคารกลางแห่งใดอย่างเป็นรูปธรรมแต่ในอนาคตอันใกล้คาดว่า 

CBDC จะถูกหยิบยกมาพูดคุยอย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน โดยบทวิเคราะห์ผลกระทบของ CBDC ในแต่ละรูปแบบ

ต่อบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางนั้นจะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดในบทที่ 15 

จำลองสถานการณ์ที่ 11 
- ระบบ Tiered payment system อาจมีลำดับชั้นของการชำระเงินที่น้อยลงเมื่อเทียบกับระบบใน

ปัจจุบัน หรืออาจถูกแทนที่ด้วย Distributed ledger technology  

 

หากวิเคราะห์ช่องทางหลักและการเติบโตของธุรกรรมการโอนเงินชำระเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะพบว่า

ช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการโอนเงินข้ามธนาคารของประชาชนทั่วไป และการใช้เงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ผ่านผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์นั้น เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 

ปีที่ผ่านมาโดยเติบโตถึงเฉลี่ยปีละร้อยละ 35 ดังแสดงในตารางที่ 13.2 ซึ่งทำให้ในปัจจุบันสัดส่วนการทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการโอนเงินผ่านระบบ Bahtnet นั้นน้อยลงจากร้อยละ 84 เป็นร้อยละ 77 ซึ่งถูกแทนที่

โดยมูลค่าการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กของประชาชนทั่วไป 

ในส่วนของการใช้บัตรพลาสติกและการโอนเงินชำระเงินภายในธนาคารเดียวกันนั้นเติบโตในระดับท่ี

รองลงมาทีเ่ฉลี่ยปีละร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งหากวิเคราะห์เชิงลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของลักษณะธุรกรรมทาง

การเงินของรายย่อยจะพบว่า การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบัตรเดบิตนั้น 

เติบโตอย่างมากท่ีร้อยละ 17 และ ร้อยละ 27 ต่อปีซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของการใช้บัตรเครดิต ดัง

แสดงในตารางที่ 13.3 สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินจากเงินสด มาเป็นการ

ใช้ Mobile banking, ผ่านผู้ให้บริการ e-money และผ่านบัตรพลาสติกมากข้ึน 

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ e-money ในประเทศไทยจะพบว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 3 

ปีที่ผ่านมาโดยประชาชนได้มีการเพ่ิมปริมาณเงินเพ่ือเติมเงินเข้าไปในระบบ E-money อย่างก้าวกระโดดซึ่งสูงกว่า

มูลค่าการใช้จ่ายจริง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการที่จะใช้เงินในระบบนิเวศน์ของผู้ให้บริการ E-money ใน

ชีวิตประจำวันแทนที่การใช้เงินสดดังแสดงในรูปที่ 13.6 
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ตารางที่ 13.2 มูลค่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกเฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย ล้านบาท) 

ประเภทธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการ
เติบโต

เฉลี่ยต่อป ี
2.1 การโอนเงินเพื่อลูกค้าผ่าน BAHTNET (BAHTNET- 
3rd Party) 

12,026.58 15,188.00 15,979.42 16,808.42 17,701.75 18,873.67 21,660.50 22,581.92 24,604.00 26,370.27 9.12% 

2.2 การโอนเงินครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) 914.92 1,185.42 1,458.08 1,603.17 1,761.08 1,901.92 2,250.33 2,348.00 2,551.92 2,661.82 12.60% 
2.3 การโอนเงินรายยอ่ยขา้มธนาคาร (Online Retail 
Funds Transfer: ORFT) 

69.17 84.50 104.17 116.67 132.42 151.75 182.17 253.67 572.50 1,082.45 35.74% 

2.4 การโอนเงินภายในธนาคาร (รวมชำระค่าสินค้า
บริการ) 

1,250.50 1,387.00 1,939.58 2,388.00 2,469.67 2,513.92 3,070.75 3,242.92 3,364.75 3,591.45 12.44% 

2.5 การชำระเงินด้วยบัตรพลาสติก (Payment cards) 66.33 80.83 102.75 113.67 122.83 130.25 139.67 150.08 160.42 177.73 11.57% 
2.6 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 5/ 1.33 2.00 3.00 4.17 4.75 5.67 7.67 10.58 17.08 23.36 37.46% 
สัดส่วนตามมูลค่าของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  

2.1 การโอนเงินเพื่อลูกค้าผ่าน BAHTNET (BAHTNET- 
3rd Party) 

83.93% 84.72% 81.58% 79.91% 79.76% 80.05% 79.31% 78.99% 78.68% 77.77%  

2.2 การโอนเงินครั้งละหลายรายการ (Bulk Payment) 6.39% 6.61% 7.44% 7.62% 7.94% 8.07% 8.24% 8.21% 8.16% 7.85%  

2.3 การโอนเงินรายยอ่ยขา้มธนาคาร (Online Retail 
Funds Transfer: ORFT) 

0.48% 0.47% 0.53% 0.55% 0.60% 0.64% 0.67% 0.89% 1.83% 3.19%  

2.4 การโอนเงินภายในธนาคาร (รวมชำระค่าสินค้า
บริการ) 

8.73% 7.74% 9.90% 11.35% 11.13% 10.66% 11.24% 11.34% 10.76% 10.59%  

2.5 การชำระเงินด้วยบัตรพลาสติก (Payment cards) 0.46% 0.45% 0.52% 0.54% 0.55% 0.55% 0.51% 0.53% 0.51% 0.52%  

2.6 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 5/ 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.07%  

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 13.3 มูลค่าธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ของรายย่อยเฉลี่ยต่อเดอืน (หน่วย ล้านบาท) 

การโอนเงินรายย่อย (รวมชำระค่าสินค้าบริการ) ทั้ง
ภายในและตา่งธนาคาร 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการ
เติบโต

เฉลี่ยต่อป ี
การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านสาขา 14.50 17.75 18.83 16.83 16.00 15.67 15.33 14.25 12.08 10.45 -3.57% 
การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 219.83 268.33 327.67 355.58 364.58 356.92 323.08 277.25 217.00 127.36 -5.88% 
การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
1,085.67 1,185.42 1,697.17 2,132.08 2,221.67 2,292.58 2,914.42 3,205.08 3,708.50 4,536.27 17.22% 

บัตรเดบิต 2.42 6.75 7.92 9.58 9.00 11.58 13.92 18.17 20.75 21.09 27.22% 
บัตรเครดิต 63.75 74.17 94.92 105.42 113.83 118.83 125.83 133.42 139.75 156.55 10.50% 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 1.33 2.00 3.00 4.17 4.75 5.67 7.67 10.58 17.08 23.36 37.46% 
สัดส่วนตามมูลค่าของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  

การโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านสาขา 1.05% 1.28% 1.36% 1.21% 1.15% 1.13% 1.11% 1.03% 0.87% 0.75%  

การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม 15.84% 19.34% 23.62% 25.63% 26.28% 25.72% 23.29% 19.98% 15.64% 9.18%  

การโอนเงิน/ชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

78.25% 85.44% 122.32% 153.66% 160.12% 165.23% 210.05% 231.00% 267.28% 326.94%  

บัตรเดบิต 0.17% 0.49% 0.57% 0.69% 0.65% 0.83% 1.00% 1.31% 1.50% 1.52%  

บัตรเครดิต 4.59% 5.35% 6.84% 7.60% 8.20% 8.56% 9.07% 9.62% 10.07% 11.28%  

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 0.10% 0.14% 0.22% 0.30% 0.34% 0.41% 0.55% 0.76% 1.23% 1.68%  

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รูปที่ 13.6 มูลค่าสุทธิของการเติมเงินหักด้วยการใช้จ่าย (หน่วย ล้านบาท) 

 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เงินของประชาชนที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้มูลค่าต่อธุรกรรมของการชำระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าที่น้อยลงอย่างก้าวกระโดดดังแสดงในรูปที่ 13.7 ที่พบว่าการโอนเงินชำระเงินผ่าน

อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นลดลงจากประมาณ 130,000 บาทต่อธุรกรรมในปี พ.ศ. 2544 มาเป็นน้อย

กว่า 20,000 บาทต่อธุรกรรมในปี พ.ศ. 2562 การลดลงของมูลค่าธุรกรรมต่อรายการนั้นเกิดข้ึนกับพฤติกรรมการ

ใช้บัตรเครดิตและบัตรเครดิตเช่นกันดังแสดงในรูปที่ 13.8 อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าธุรกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้

ให้บริการ e-money นั้นส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าน้อยประมาณ 140 บาทต่อธุรกรรม (ดังแสดงในรูป

ที่ 13.9) ซึ่งอาจสะท้อนปัจจัยที่ประชาชนใช้ช่องทางนี้เฉพาะกับการทำธุรกรรมเฉพาะด้านกับผู้ให้บริการ E-

money แต่ละราย 

รูปที่ 13.7 มูลค่าการโอนเงินชำระเงินต่อธุรกรรมผ่านอินเตอร์เนตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รูปที่ 13.8 มูลค่าการใช้บัตรพลาสติกต่อครั้ง 

 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รูปที่ 13.9 มูลค่าการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส ์

 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย 

จำลองสถานการณ์ที่ 12 
- จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชาชนที่มีความคุ้นชินกับการใช้บริการ Mobile banking 

และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้น จะทำให้ปริมาณเงินสดหมุนเวียนในระบบมีแนวโน้มลดลง
ในอนาคต 
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จากการเติบโตของการใช้เงินในรูปแบบดิจิตอลนี้จึงทำให้ผู้วางนโยบายหลายท่านมีความกังวลถึงโอกาสที่

ประชาชนจะตัดสินใจเลือกใช้เงินสกุลดิจิตอลอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ออกโดยธนาคารกลาง ซึ่ง Digital currency อ่ืนๆที่ออก

โดยองค์กรอ่ืนสามารถอยู่ในรูปแบบของ Virtual currency ที่ผู้ออกเงินสามารถควบคุมปริมาณเงินในระบบนิเวศน์

ที่ตนเองสร้างขึ้นได้อย่างอิสระ หรือเงินในรูปแบบของ Cryptocurrency ที่มีการนำเทคโนโลยี Blockchain มา

ประยุกต์ใช้ โดยบทวิเคราะห์เชิงลึกถึงศักยภาพของ Digital currency อ่ืนๆเหล่านี้ต่อบทบาทของธนาคารกลาง

และการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจจะวิเคราะห์อย่างละเอียดในบทที่ 14 

นอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบชำระเงินและรูปแบบของเงินที่ใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ 

เทคโนโลยีดิจิตอลได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแนวทางการนำเสนอสินเชื่อแก่ประชาชนของสถาบันการเงินด้วย

ดังที่ได้วิเคราะห์ในบทที่ 4 รูปแบบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อคือ การนำเสนอสินเชื่อในลักษณะ P2P 

lending platform ที่ผู้คิดค้น Platform ดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ปล่อยกู้โดยตรง แต่เป็นเพียงตัวกลางที่ทำหน้าที่

ประเมินความเสี่ยงในการชำระหนี้ของผู้กู้ และกำหนดระดับดอกเบี้ยที่เหมาะสม แล้วนำผู้กู้กับผู้ที่ต้องการปล่อยกู้

มาพบกัน 

ธุรกิจแบบ P2P lending platform นี้ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเพ่ือให้ทดลอง

ให้บริการผ่าน Regulatory sandbox ของธนาคาร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่เห็นมีผู้ให้บริการรายใดที่ทำ

ตลาดจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากประเด็นด้านการทำการตลาดที่ต่ำของ Fintech ทำให้ประชาชน

ไม่รับทราบถึงช่องทางการลงทุนใหม่ๆผ่าน P2P lending platform นั้น ต้องยอมรับว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็น

อุปสรรคสำหรับประชาชนในการใช้บริการ Platform ดังกล่าวคือการขาดความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการใน

ความสามารถประเมินความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ โอกาสที่ P2P lending platform จะเกิดขึ้นผ่านผู้

ให้บริการ Fintech จึงเกิดข้ึนได้ยากมากกว่าโอกาสที่ธนาคารพาณิชย์ จะตัดสินใจทดลองนำเสนอผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวสู่ประชาชน  

จำลองสถานการณ์ที่ 13 
- P2P lending platform จะกลายเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ธนาคารนำเสนอให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน เพื่อ

เป็นช่องทางในการลงทุนใหม่ๆ แก่ประชาชน 

 

ในอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อ คือความพยายามที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ

เก็บข้อมูลที่หลากหลายสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ผ่านกลไกที่เรียกว่า 

Information-based lending โดยในปัจจุบัน ธนาคารหลายแห่งได้พยายามเริ่มต้นจากการเก็บธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของลูกค้า และพยายามสร้างทีมงานด้าน Data analytic เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการทำความ

เข้าใจความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้า ซึ่งแนวทางนี้จะนำไปสู่การคิดค้น Credit scoring ใหม่ๆ สำหรับการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้กู้โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลงบการเงิน สลิปเงินเดือน หรือประเภทของอาชีพเหมือนอย่างใน

ปัจจุบัน 

เมื่อธนาคารสามารถพัฒนา Credit scoring ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจในการประเมินความ

เสี่ยงได้ถูกต้อง Information-based lending จะสามารถนำไปสู่การเพ่ิมโอกาสของธนาคารในการการปล่อย

สินเชื่อไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ธนาคารไม่เคยเข้าถึง เช่นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม หรือประชาชนในระดับราก

หญ้าเป็นต้น นอกจากนี้การปล่อยสินเชื่อจะสามารถได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว และธนาคารสามารถลดบทบาท

การปล่อยสินเชื่อแบบ Relationship-based lending ลงได้ 

จำลองสถานการณ์ที่ 14 
- Information-based lending จะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามาถขยายตลาดลูกค้าเป้าหมายมาสู่กลุ่ม

ประชาชนที่มีความเสี่ยง มีรายได้ไม่แน่นอน และธุรกิจขนาดเล็ก ได้ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการ
เข้าถึงเงินทุนของประชาชนรายย่อย 

 

อีกส่วนหนึ่งที่เริ่มเห็นวิวัฒนาการมากขึ้นเพ่ือเป็นการให้บริการที่สอดรับกับ Information-based 

lending คือความพยายามของธนาคารที่จะเชื่อมโยงกลุ่มผู้กู้ของธนาคารกับผู้ให้บริการด้านอื่นๆ (Solution 

providers) เข้าด้วยกัน เพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้กู้ในการประกอบธุรกิจและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ใน

ที่สุด รูปแบบธุรกิจในลักษณะนี้ได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดในบทที่ 7 ที่เรียกว่า Everything-as-a-service ที่

ธนาคารสามารถให้สินเชื่อ บริการด้านการชำระเงิน การบริหารเงินต่างๆ แก่ผู้กู้ ไปพร้อมกับการเชื่อมโยงผู้กู้ไปสู่ผู้

ให้บริการด้านอ่ืนๆเช่น Logistics หรือ Accounting management เป็นต้น  

จำลองสถานการณ์ที่ 15 
- รูปแบบธุรกิจในลักษณะ Everything-as-a-service จะกลายเป็นกลยุทธ์พื้นฐานใหม่ของธนาคารในอีก 

10 ปีข้างหน้าภายใต้การเติบโตของ E-commerce platform และ Digital economy 
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บทสรุป 

จากการประมวลผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านเทคโนโลยี ระดับ Digital literacy ของประชากรไทย และ

พฤติกรรมความพึงพอใจต่อการใช้บริการทางการเงินในแต่ละด้าน ทำให้สามารถสรุปเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนในอนาคตได้ดังนี้ 

1. Smart mobile device จะเป็นอุปกรณ์หลักของการเข้าถึงโลกดิจิตอลในอนาคต  

2. ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลของประชากรในอนาคตมีแนวโน้มลดน้อยลง 

3. เทคโนโลยีดิจิตอลจะไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อทำงานเฉพาะทาง แต่จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กับ

ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ 

4. ความเหลื่อมล้ำด้าน Digital literacy ลดน้อยลงในอนาคต แต่รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีความ

จำเป็นที่จะต้องสร้างระบบการศึกษาที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีระดับ Digital literacy ที่ใกล้เคียงกัน 

5. ประชากรหนึ่งคนมีแนวโน้มเป็นลูกค้าธนาคารหลายแห่งพร้อมๆกัน และอายุเฉลี่ยเริ่มต้นของการเป็น

ลูกค้าธนาคารลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงทำให้ธนาคารต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆที่

ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละวัยอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

6. บริการพื้นฐานอย่างเช่นเครื่อง ATM และสาขาของธนาคารมีแนวโน้มลดบทบาทลง มีการปรับขนาดของ

พ้ืนที่สาขา และปรับเปลี่ยนบริการไปสู่ Automatic machine หรือ Co-working space มากขึ้น โดย

การปฏิสัมพันธ์แบบเห็นตัวตน (Face-to-face) ลดบทบาทลงอย่างมาก 

7. ธนาคารจะต้องหาจุดเด่นของ Mobile banking และภาพลักษณ์ขององค์กร 

8. การเกิดขึ้นของ Personalization ของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

9. ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง ของสถาบันการเงิน ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการ และใช้ในการเลือก

ธนาคาร 

10. ระบบ Notification ของธนาคารจะต้องมีความจำเพาะเจาะจงต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละ

ช่วงเวลา 

11. โอกาสที่อุตสาหกรรมการธนาคารและการเงินจะถูกปรับเปลี่ยนไปจนมีลักษณะเหมือนกับ 

Disaggregation ของบริการทางการเงินนั้นไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ธนาคารพาณิชย์ยังคงมีแนวทางใน

การให้บริการแบบ Universal banking ต่อไป 
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12. ธนาคารพาณิชย์จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง Fintechs และ Tech startups ต่างๆเข้าด้วยกันเพ่ือ

สร้าง Ecosystem ใหม่ในระบบธนาคาร และเพ่ือรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

13. ยังคงมีการคิดค่าธรรมเนียมแบบเหมารวมจากบางกิจกรรมทางการเงินเหมือนอย่างในปัจจุบัน และอาจมี

การนำเสนอบริการในรูปแบบ Package หรือตะกร้าผลิตภัณฑ์มากยิ่งข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้ธนาคารยัง

สามารถแอบแฝงคิดค่าธรรมเนียมต่างๆต่อไปได้ 

14. Online channel ในการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารยังไม่สามารถแทนที่พนักงานขาย หรือผู้ที่ทำหน้าที่ใน

ลักษณะ Financial advisor หรือ Financial planner ได้เพราะระดับ Financial literacy ของ

ประชากรไทยยังอยู่ในระดับต่ำ 

15. ระบบ Tiered payment system อาจมีลำดับชั้นของการชำระเงินที่น้อยลงเมื่อเทียบกับระบบในปัจจุบัน 

และมีแนวโน้มถูกแทนที่ด้วย Distributed ledger technology 

16. จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชาชนที่มีความคุ้นชินกับการใช้บริการ Mobile banking และ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆมากยิ่งข้ึน จะทำให้ปริมาณเงินสดหมุนเวียนในระบบมีแนวโน้มลดลงใน

อนาคต 

17. P2P lending platform จะกลายเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ธนาคารนำเสนอให้กับลูกค้าผู้ฝากเงิน เพื่อเป็น

ช่องทางในการลงทุนใหม่ๆ แก่ประชาชน 

18. Information-based lending จะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามาถขยายตลาดลูกค้าเป้าหมายมาสู่กลุ่ม

ประชาชนที่มีความเสี่ยง มีรายได้ไม่แน่นอน และธุรกิจขนาดเล็ก  

19. ธุรกิจในลักษณะ Everything-as-a-service จะกลายเป็นกลยุทธ์พื้นฐานใหม่ของธนาคารในอีก 10 ปี

ข้างหน้าภายใต้การเติบโตของ E-commerce platform และ Digital economy 

อย่างไรก็ตามการคาดการณ์จำลองสถานการณ์ในบทนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยที่ได้รับจากการ

วิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรม แนวโน้มนวัตกรรม และผลการสำรวจพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างจากการชี้วัด Digital 

literacy ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตที่คาดการณ์อาจมีข้อจำกัดท่ีเป็นการสะท้อนกลุ่มตัวอย่างในเขต

เมือง ซึ่งอาจไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทที่แท้จริง 
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บทท่ี 14 วิเคราะหผ์ลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ตอ่การดำเนินนโยบาย

การเงิน/การคลัง 

 

 

บทนำ 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ของภาคเอกชน และพฤติกรรมการบริโภคของภาคประชาชนเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อบทบาทของ

ภาครัฐ และธนาคารกลางในการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจดิจิตอลด้วย ดังนั้นในบทนี้จะวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวม

ของบทบาทของธนาคารกลางตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตว่าจะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางจะพบว่าเทคโนโลยีได้ทำให้เกิดความเสี่ยง

ต่อสถานะของเงินตราที่ออกโดยธนาคารกลางอย่างมาก ซึ่งเงินตราที่ออกโดยภาคเอกชนนั้นมีอยู่หลากหลาย

รูปแบบ โดยในบทที่ 6 ได้กล่าวถึงเงินตราในรูปแบบ Cryptocurrency เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นในบทนี้จึงทำ

การวิเคราะห์ต่อไปว่าเงินในรูปแบบ Digital currency ที่ออกโดยภาคเอกชนนั้น จะปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ 

และส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลเสถียรภาพของระบบเงินและเสถียรภาพของสถาบันการเงินของธนาคารกลาง

อย่างไร 

ในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ จะทำการวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ดิจิตอลนั้นส่งผลให้รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินนโยบายการคลังอย่างไร จะทำให้

ประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายดีขึ้นหรือไม่ และระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้สร้างความท้าทายอย่างไรต่อทั้ง

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 

 

บทบาทของธนาคารกลางจากอดีต – ปัจจุบัน - และในอนาคต 

ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจผ่านการกำกับดูแลมูลค่าของ

เงินตรา (Monetary value) ที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยในช่วงปลายศตวรรณที่ 18 

Francis Baring ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง English Banking Dynasty ได้อธิบายบทบาทของธนาคารกลางอังกฤษว่า เป็น 
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“The centre or pivot, for enabling [the monetary and credit] machine to perform its functions” 

(Tucker, 2017) ซึ่งหมายความว่านอกจากธนาคารกลางจะมีบทบาทสำคัญในการดูแลมูลค่าของเงินผ่านนโยบาย

การเงิน ธนาคารกลางยังเป็นกลไกสำคัญท่ีทำให้เกิดระบบสินเชื่อ การระดมทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจของภาคส่วน

ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ  

ในปัจจุบันธนาคารกลางทุกประเทศยังคงมีบทบาทดั่งเช่นที่ Francis Baring ได้กล่าวไว้ โดยธนาคารกลาง

ถือเป็นผู้ออกตราสารที่เรียกว่า “เงิน” ซึ่งถูกใช้สำหรับการยืนยันสุดท้ายของธุรกรรมทางการเงินต่างๆ หาก

พิจารณาประเภทของเงินที่ธนาคารกลางเป็นผู้ออก (Central bank money) จะสามารถ จะสามารถจำแนกเงิน

ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) ธนบัตร (Physical notes) ที่จับต้องได้ 2) เงินที่ธนาคารพาณิชย์ฝากอยู่ในบัญชี

ที่ธนาคารกลางซึ่งมักจะเรียกว่า Settlement account หรือ Central bank reserves และ 3) เงินที่ประชาชน

ฝากอยู่กับธนาคารพาณิชย์ (Deposit money) ด้วยเหตุนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของธนาคารกลางจึงไม่สามารถ

แยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของเงิน กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ออกจากกัน

ได้ เหมือนดั่งแนวคิดของนายกรัฐมนตรี Peel ในปี ค.ศ. 1844 ที่ประเทศอังกฤษที่พยายามแยกหน่วยงานทั้งสอง

ออกจากกัน (Horsefield, 1944) 

ในปัจจุบันธนาคารกลางซึ่งเป็นผู้ออกตราสารเงินนี้ สามารถกำหนดภาษีของ “เงิน” ได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า

เงินเฟ้อ (Inflation) เพราะเมื่อธนาคารกลางเป็นผู้เพ่ิมปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิด

เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจไปโดยปริยาย ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน และมูลค่าของ

เงินนั้นควบคุมโดยหน่วยงานเดียว 

ระบบเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary economy) ที่ธนาคารกลางเป็นผู้ออกเงินผ่านการพิมพ์ธนบัตร 

และเงินท่ีออกผ่านธนาคารพาณิชย์ ยังทำให้เกิดระบบการชำระเงินที่เรียกว่า “Tiered payment system” ขึ้น 

โดยเป็นระบบการชำระเงินที่มีการจัดลำดับขั้นของการยืนยันธุรกรรมการโอนเงินชำระเงิน เช่นหากธนาคาร

พาณิชย์ขนาดเล็กต้องทำธุรกรรมโอนเงินชำระเงินให้กับลูกค้าแล้วทำให้เกิดสภาพคล่องส่วนเกินหรือขาดสภาพ

คล่อง ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเหล่านี้จะดำเนินการชำระบัญชีส่วนต่างดังกล่าวที่บัญชีที่ถือกับธนาคารพาณิชย์

ขนาดใหญ่ และหากเกิดสภาพคล่องส่วนเกินหรือขาดสภาพคล่องในลำดับขั้นของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็จะดำเนินการชำระบัญชีในลำดับสุดท้ายที่ธนาคารกลาง ระบบการชำระเงินใน

ลักษณะนี้จึงทำให้เกิดธุรกรรมระหว่างธนาคาร (Interbank transaction) ซึ่งเป็นการบริหารสภาพคล่องของระบบ

การเงินทั้งระบบในแต่ละวัน 
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จากกลไกระบบชำระเงินและการบริหารสภาพคล่องนี้ จึงทำให้ธนาคารกลางมีอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญที่

เรียกว่า “The lender of last resort” โดยธนาคารกลางถือเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่สามารถอุดช่องโหว่ ส่วนต่าง

ของสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในระบบการเงิน เช่นหากระบบการเงินอยู่ในสภาวะขาดสภาพคล่องจากการเทขาย

หลักทรัพย์ประเภทต่างๆของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกลางสามารถเข้าไปแทรกแซงผ่านการเพ่ิม

ปริมาณเงินในระบบ (สร้างเงินเพิ่มเติมในระบบ) เพื่อเป็นการให้สภาพคล่องแก่ระบบการเงินในช่วงเวลาดังกล่าว 

เป็นต้น 

นอกจากธุรกรรมการโอนเงินชำระเงินที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะต้องดำเนินการบริหารสภาพคล่อง

แทนธนาคารกลางแล้วนั้น ธนาคารพาณิชย์ยังเป็นหน่วยงานหลักท่ีให้บริการด้านเงินทุนผ่านสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ 

เมื่อธนาคารพาณิชย์มีการดำเนินกิจกรรมการให้สินเชื่อ (สินเชื่อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์) 

แสดงว่าธนาคารพาณิชย์จะต้องมีภาระหนี้สิน (Liabilities) เกิดข้ึนในปริมาณท่ีใกล้เคียงกันด้วย โดยภาระหนี้สิน

หลักของธนาคารพาณิชย์คือ “บัญชีเงินฝาก” ที่ประชาชนนำเงินสดที่ออกโดยธนาคารกลางมาแลกเป็น “บัญชีเงิน

ฝาก” ที่ธนาคารพาณิชย์ 

การเกิดขึ้นของ “บัญชีเงินฝาก” นี้ จึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างเงิน (พิมพ์เงิน) ขึ้นมาโดยธนาคาร

พาณิชย์เป็นผู้ออกเงินดังกล่าว “บัญชีเงินฝาก” จึงถือเป็นอีกประเภทหนึ่งของเงินที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ ถึงแม้

ธนาคารพาณิชย์จะสามารถสร้างเงินด้วย “บัญชีเงินฝาก” แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของ

เงินใน “บัญชีเงินฝาก” ได้อย่างอิสระเหมือนธนาคารกลางที่ควบคุมปริมาณเงินที่ตนเองออก เพราะการสร้างเงิน

ของธนาคารพาณิชย์เป็นการสร้างอยู่ภายใต้ปริมาณเงินที่มีอยู่แล้วในระบบเศรษฐกิจ 

จากความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าระบบเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน นั้นมีการ

เชื่อมโยงระหว่าง ระบบเงิน (Monetary system) และระบบสินเชื่อ (Credit system) ในลักษณะที่ไม่สามารถ

แยกระบบทั้งสองออกจากกันได้ ซึ่งกิจกรรมที่ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงเปรียบเสมือนเป็น

หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของธนาคารกลาง ในการช่วยควบคุมระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพในระยะยาว และ

บทบาทของธนาคารกลางในปัจจุบันจึงอยู่ในฐานะของการเป็น Monetary institution (หน่วยงานที่ควบคุมมูลค่า

ของเงิน) และ Liquidity reinsurer (หน่วยงานที่รับประกันสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ)  

การบริหารงานของธนาคารพาณิชย์ที่มีการสร้าง “บัญชีเงินฝาก” ในฝั่งภาระหนี้สิน และสามารถนำมาให้ 

“สินเชื่อ” ในฝั่งของสินทรัพย์นั้น เป็นระบบที่เรียกว่า Fractional reserve banking ซึ่งเป็นระบบที่ธนาคาร

พาณิชย์ไม่ต้องนำมูลค่าเงินฝากท้ังจำนวน มาฝากไว้ในบัญชีที่ธนาคารกลาง โดยมูลค่าของเงินใน “บัญชีเงินฝาก” 
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ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้กับประชาชนนั้น สามารถมีเสถียรภาพอยู่ได้เพราะความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ใน

การดำเนินธุรกิจและการเป็น Lender of last resort ของธนาคารกลาง 

ในอดีตได้เคยมีการเสนอให้ธนาคารพาณิชย์ไม่ควรมีการดำเนินธุรกิจในลักษณะ Fractional reserve 

banking ซึ่งเป็นการนำเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้นโยบาย Chicago plan ในช่วงปีค.ศ. 1930s 

(Benes and Kumhof, 2012) โดยนโยบายนี้เสนอให้ธนาคารพาณิชย์เป็นเพียงองค์กรที่มีหน้าที่เข้าถึงประชาชน

ในการรับฝากเงินเท่านั้น และเงินทั้งหมดที่รับฝากจะต้องนำมาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือฝากไว้กับธนาคาร

กลางเท่านั้น นโยบายในลักษณะนี้คือความพยายามในการปรับเปลี่ยนระบบการเงินให้มีระดับของการรวมศูนย์

อำนาจมากยิ่งข้ึน ซึ่งเท่ากับว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดสรรเงินทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเพ่ือให้ภาคธุรกิจนำไปใช้ใน

การประกอบธุรกิจนั้นจะผ่านการประเมินอนุมัติโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางในที่สุด  

ถึงแม้ข้อเสนอ Chicago Plan จะไม่ได้รับการอนุมัติ และทำให้ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันมีรูปแบบที่

เรียกว่า Fractional reserve banking แต่แนวทางของ Chicago plan นี้ก็เป็นรูปแบบที่ธนาคารกลางในปัจจุบัน

ใช้เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการ Electronic money (E-money) ที่มีข้อจำกัดในการนำ

เงินในบัญชีของผู้บริโภคไปใช้อย่างอิสระ เช่นในประเทศไทย พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 

กำหนดให้ ผู้ให้บริการ E-money จะต้องนำเงินในบัญชีของผู้ใช้ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินเท่านั้น และต้องแจ้ง

มูลค่าเงินฝากทั้งหมดเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือยืนยันว่าเงินของผู้ใช้บริการ E-money ไม่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรม

อ่ืนๆ เป็นต้น 

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลอย่างฉับพลัน (Digital disruption) จนนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านของ

ระบบเศรษฐกิจไปยังระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital economy) ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญว่าธนาคารกลางจะ

ยังคงมีบทบาทสำคัญเหมือนในปัจจุบันอีกต่อไปหรือไม่  

นอกจากนี้ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ก็มีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่มาก

ขึ้น ทำให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกัน (Homogenous) เหมือนอย่างในอดีต จึงสร้าง

ความยากลำบากให้กับธนาคารกลางในการควบคุมเสถียรภาพของระบบการเงิน เพราะไม่สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาที่

เกิดข้ึนในแต่ละธนาคารได้อย่างแม่นยำ  

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียังนำไปสู่การได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นของค่านิยมด้านสิทธิเสรีภาพ ซึ่ง

ค่านิยมนี้ได้เกิดการผลักดันแนวความคิดท่ีเรียกว่า Free banking ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมี

อำนาจในการตัดสินใจ กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และสามารถกำหนดตัวกลางที่
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เรียกว่า “เงิน” ได้ว่าอยากให้อยู่ในรูปแบบใด มีกลไกในการควบคุมปริมาณและมูลค่าอย่างไร แนวความคิดเหล่านี้

ล้วนเป็นแนวความคิดท่ีสร้างความท้าทายให้กับธนาคารกลาง ที่ต้องออกแบบและสร้างกลไกให้เหมาะสมกับระบบ

เศรษฐกิจ 

ความคิดเห็นหนึ่งที่สำคัญโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Paul Volcker ในปี ค.ศ. 1990 ได้กล่าว

ว่า “I insist that neither monetary policy nor the financial system will be well served if a central 

bank loses interest in, or influence over, the financial system.” (Conti-Brown and Lastra, 2018) 

ดังนั้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตอลและรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางยังมี

ความจำเป็นที่จะต้องเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่สร้างความม่ันใจให้กับระบบเศรษฐกิจว่า ระบบธนาคารและ

มูลค่าของเงินจะต้องมีเสถียรภาพ (Banking and monetary stability) เพราะระบบธนาคารคือระบบสำคัญใน

กระบวนการชำระเงิน กระบวนการให้สินเชื่อ และการบริหารสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ ธุรกรรมทางการเงิน

ในระบบเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้หากมูลค่าของเงินมีความน่าเชื่อถือสามารถคาดเดามูลค่าได้ง่าย 

 ในอดีตมูลค่าของเงินมีเสถียรภาพอยู่ได้เพราะมีการใช้เงินในรูปแบบที่เรียกว่า Commodity money เช่น

สัตว์เกษตรกรรม เมล็ดพันธ์พืช ทอง เงิน ทองแดง เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของเงินในลักษณะนี้จะมีมูลค่าในตัวของมัน

เอง (Intrinsic value) ต่อมาในช่วงศตวรรษท่ี 18 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินให้มีลักษณะเป็น “Commodity-

backed” โดยที่ไม่ได้มีการนำสินค้าโภคภัณฑ์มาเป็นเงินโดยตรง แต่คิดค้นวัสดุที่ใช้แทนเงินโดยผู้ออกวัสดุเหล่านั้น

นำสินค้าโภคภัณฑ์มารองรับราคาของเงินที่ออก เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการผลิตและสะดวกในการจัดเก็บเงิน จึง

เกิดเงินในรูปของธนบัตรขึ้น ในช่วงแรกที่มีการออกธนบัตรนั้นสามารถนำธนบัตรมาแลกเปลี่ยนเป็นปริมาณของ 

Commodity ที่กำหนดไว้ได้ (Kenneth, 2014) 

อย่างไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ระบบ “Commodity-backed” ได้ถูกยกเลิกไปกลายเป็นระบบ

ที่มีการสร้างเงินที่เรียกว่า “Fiat” money ขึ้น ที่ เงินไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็น Commodity ได้ตามปริมาณที่

กำหนดตายตัว แต่เป็นเงินที่มีกฎหมายรองรับให้เป็น Legal tender และเป็นเงินที่ออกโดยธนาคารกลาง 

ความน่าเชื่อถือของมูลค่าของเงิน Fiat money ในช่วงศตวรรษที่ 20 จึงขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของการ

เป็น The lender of last resort ของธนาคารกลาง และมูลค่าเงินขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนใน

ระบบการเงินที่จะประเมินมูลค่าของเงินผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆของเงินสกุลนั้นๆ 

การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศ ให้ความสนใจกับปัจจัยสำคัญต่างๆที่เป็นปัจจัยใน

การกำหนดมูลค่าเงิน ซึ่งมักจะประกอบด้วย  
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1. การกำหนดเป้าหมายของเงินเฟ้อ (inflation targeting)  

2. การกำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารพาณิชย์ดำรง Reserves ที่เชื่อมโยงกับระดับความเสี่ยง  

3. ระบบประกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับการดำเนินกิจการของธนาคาร  

4. กระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ธนาคารมีความเสี่ยงล้มละลาย และ 

5. กรอบการดำเนินกิจการของธนาคารกลางในการปรับโครงสร้างของงบดุล (Balance sheet) 

โดยกิจกรรมหลักที่ธนาคารกลางใช้ในการบริหารความผันผวนของปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการ

บริหารใน 2 ลักษณะได้แก่ 1) การบริหารงบดุลรวมของรัฐบาล และ 2) การวางกรอบงบดุลให้กับสถาบันการเงิน 

ในส่วนของการบริหารงบดุลของรัฐบาลนั้น ธนาคารกลางสามารถดำเนินการผ่านการซื้อหรือขายตราสาร

หนี้ที่ออกโดยรัฐบาล เช่นหากธนาคารกลางซื้อตราสารหนี้รัฐบาล จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหนี้ทางการคลังให้เป็น

หนี้สินทางการเงิน (Monetary liabilities) บนบัญชีงบดุลของธนาคารกลาง เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้น 

ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สินรวมของประเทศ ในอีกมุมหนึ่งการซื้อตราสารหนี้รัฐบาลโดย

ธนาคารกลางเปรียบเสมือนการที่ธนาคารกลางพิมพ์เงินเพ่ิมเติมในระบบเศรษฐกิจ แล้วให้รัฐบาลเป็นผู้นำเงินที่

ออกเพ่ิมเติมนี้ไปดำเนินกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจต่อไป การดำเนินการเช่นนี้คือนโยบายที่รู้จักในชื่อที่

เรียกว่า Quantitative easing หรือ Asset purchase program ซึ่งจะทำให้มูลค่างบดุลรวมของประเทศขยาย

ขนาดใหญ่ข้ึน ปริมาณหนี้ (Debt) ในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นผ่านการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์สู่ภาคธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศตนเอง จะส่งผลให้ธนาคารกลางมีรายได้ท่ีเรียกว่า 

Seigniorage income1 ที่นอ้ยลง และสุดท้ายรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราภาษี หรือลดการใช้จ่ายลง

ในระยะยาว เพื่อปรับสมดุลของมูลค่างบดุลของประเทศให้กลับสู่ระดับปกติ ดังนั้นในบางประเทศได้มีการจำกัด

ความสามารถของธนาคารกลางในการดำเนินนโยบายที่เข้าไปปรับงบดุลรวมของรัฐบาล แต่ให้ธนาคารมีขอบเขต

เพียงดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Open market operation ผ่านตลาดเงิน (Money market) เท่านั้น 

ในอีกทางหนึ่งที่ธนาคารกลางจะต้องดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านสถาบันการเงินคือ การ

กำหนดเงื่อนไขของงบดุลของธนาคารพาณิชย์ เช่นการกำหนดอัตราส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องต่อภาระหนี้สิน

ระยะสั้น (Liquidity reserve ratio) หรือการกำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำ (Capital ratio) ที่เชื่อมโยงกับ

ระดับความเสี่ยงของธนาคาร เป็นต้น  

 
1 Seigniorage income หมายถึงรายไดท้ี่เกิดขึ้นจากการเพิ่มปริมาณของเงิน ซ่ึงในประเทศไทยประมาณการได้ตากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
คูณด้วยฐานเงิน 
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การดำเนินกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์มีขอบเขตในการดำเนินธุรกิจตามระบบของ 

Fractional reserve banking และช่วยลดความเสี่ยงที่การเกิดวิกฤติด้านสภาพคล่อง และวิกฤติด้านความเสี่ยงใน

การผิดนัดชำระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ 

ในปัจจุบันขอบเขตของการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางเริ่มมีความครุมเคลือมากยิ่งขึ้นระหว่าง

นโยบายการเงิน (Monetary policy) และนโยบายการคลัง (Fiscal policy) เพราะเงินที่ใช้ในการดำเนินนโยบาย

ต่างๆของรัฐบาลนั้นควบคุมโดยธนาคารกลาง และธนาคารกลางยังสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนงบดุลในภาพรวมของ

ประเทศได้  

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือเป็นอีก ปัจจัยหนึ่งที่เพ่ิมความซับซ้อนในการ

วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง และศักยภาพของธนาคารกลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้าง

เสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน และมูลค่าเงินในระบบเศรษฐกิจ คำถามเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยน

ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเช่น 

1. เงินของธนาคารกลาง (Central bank money) จะยังคงเป็นตราสารสุดท้ายในการชำระเงิน (Final 

settlement asset) อยู่ต่อไปอีกหรือไม่  

2. รูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ Fractional reserve banking จะยังคงดำเนินต่อไปอีกหรือไม่ หรือ

กระบวนการในการควบคุมมูลค่าเงิน และระบบสินเชื่อจะถูกแยกออกจากกันในอนาคต  

3. สถาบันการเงินแต่ละแห่งในระบบเศรษฐกิจจะมีความจำเป็นที่มาชำระเงินครั้งสุดท้ายที่ธนาคารกลาง

อีกหรือไม่ หรือจะมีการกำหนดแบบภาคสมัครใจให้แต่ละสถาบันการเงินเลือกได้เองหากอยากจะไป

ชำระเงินกับระบบเงิน (Monetary system) อ่ืน 

4. ธนาคารกลางยังคงเปลี่ยนแปลงงบดุลของประเทศต่อไปได้อีกหรือไม่ หากมีการคิดค้นเงินสกุลดิจิตอล

ที่ออกโดยธนาคารกลาง 

5. การดำเนินงานต่างๆของธนาคารกลางในปัจจุบันสามารถป้องกัน Cyber attacks ได้มากน้อยเพียงใด 

6. ธนาคารกลางจะมีอำนาจมากขึ้นหรือน้อยลง และในมิติใด 

ในบทนี้จึงมุ่งหวังที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินและระบบชำระเงินที่เกิดข้ึนจากการนำเสนอโดย

ภาคเอกชน เช่นเงินในรูปแบบของ Cryptocurrency เงินในรูปแบบของ Virtual currency หรือ เงินในลักษณะ

ของ E-money เป็นต้น ว่ามีผลกระทบต่อบทบาทของธนาคารกลางอย่างไร หากธนาคารกลางไม่ได้มีการกำกับ

ดูแลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเหมาะสม 
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วิเคราะห์ภาพรวมของผลกระทบของเงินดิจิตอลที่ออกโดยองค์กรอ่ืนที่ไม่ใช่ธนาคารกลาง 

“เงิน” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น เป็น “เงิน” ที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศใดประเทศ

หนึ่ง มีขอบเขตของอำนาจอธิปไตยในการกำหนดให้เกิดการสร้าง “เงิน” ขึ้นมาใช้ในพื้นที่ของประเทศหนึ่งๆ แต่

เทคโนโลยีดิจิตอลทำให้ “เงิน” ที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอาจเป็น “เงิน” ที่ออกโดย

บริษัทเอกชน และเป็น “เงิน” ที่ใช้อยู่ในระบบ Online platform ของบริษัทนั้นๆ ที่ไม่มีขอบเขตของการใช้เงินที่

ยึดโยงกับพ้ืนที่ภูมิศาสตร์หรืออำนาจอธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่ง 

ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ที่ “เงิน” ที่ประชาชนสนใจอาจเป็นเงินที่ออกโดยองค์กรเอกชนหนึ่ง แต่โอกาสที่

รัฐบาลของประเทศหนึ่งจะยอมรับให้ “เงิน” เหล่านั้นเกิดข้ึนและอยู่ภายใต้กฎหมายอาจเกิดข้ึนได้ยาก เหตุผลหลัก

ไม่ได้เกี่ยวข้องมากนักกับความกังวลที่ธนาคารกลาง (หรือรัฐบาล) จะสูญเสียรายได้ที่เรียกว่า Seigniorage 

income แต่เหตุผลหลักเกิดจากการที่ตัวกลางที่ใช้ในการชำระราคาสินค้าและบริการต่างๆไม่ได้ถูกควบคุมมูลค่า

ด้วยธนาคารกลางอีกต่อไป ธนาคารกลางจะประสบความยากลำบากในการควบคุมปริมาณของเงินและอัตราเงิน

เฟ้อในระบบเศรษฐกิจ จนอาจไม่สามารถมีอำนาจควบคุมกลไกด้านราคาในระบบเศรษฐกิจได้อีก 

เงินสกุลต่างๆที่ออกโดยบริษัทเอกชนในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเรียกเงินใน

รูปแบบต่างๆเหล่านี้ว่า Digital currency อย่างไรก็ตามเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้แท้จริงแล้วไม่ได้เพ่ิงมีการ

เกิดข้ึนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่การเกิดขึ้นของเงินในรูปแบบดิจิตอล ได้เกิดข้ึนมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งในอดีต

มักจะเรียกเงินเหล่านี้ว่า Electronic cash และองค์กรชั้นนำระดับสากลอย่าง Office of the U.S. Comptroller 

of the currency (1996) และ Bank for International Settlements (1996) ก็เคยออกบทความวิเคราะห์

รายละเอียดในด้านต่างๆของ E-cash และ smartcard ตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1996 

คำว่า Digital currency ที่กล่าวถึงในบทความนี้มีความหมายครอบคลุมเงินใน 3 ลักษณะได้แก่ 

1) E-money ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารกลางมักจะมีการกำหนดเงื่อนไขท่ี

จำกัดการใช้เงินที่ลูกค้านำมาซื้อ E-money จากผู้ประกอบการ  

2) เงิน Virtual currency ที่ออกโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้นำเสนอ E-money แต่เป็นการใช้เงินใน

ระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Ecosystem) ที่มีขอบเขตจำกัดของผู้ประกอบการ เช่น เงินในเกม

ออนไลน์ เงินใน e-commerce Platform หรือใน Platform อ่ืนๆ เป็นต้น  

3) เงินประเภท Cryptocurrency ที่มีการคิดค้นด้วยเทคโนโลยี Blockchain และมีความอิสระแยกจาก

ระบบการเงินในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง 
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 การเปรียบเทียบเงินแต่ละประเภทดังกล่าวกับเงินสกุลในปัจจุบันนั้นสามารถสรุปได้ตามตาราง 14.1 

ตารางที่ 14.1 ลักษณะของเงินแต่ละประเภทจำแนกตามรูปแบบของเงินและสถานะของเงิน 

สถานะของเงิน 
รูปแบบของเงิน 

Physical Digital 

เงินที่ไม่ได้ถูกกำกับโดยทางการ เหรียญ Token, สแตมป์ หรือแตม้คะแนน Virtual currency, Cryptocurrency 
เงินที่ถูกกำกับโดยทางการ ธนบัตรและเหรียญ E-money และ บัญชีธนาคาร 

 

การเกิดขึ้นของเงิน Digital currencies ในภาคเอกชนนั้น ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบการเงินในหลาย

ด้าน เช่นเกิดการแข่งขันของเงินในระบบเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น ลดปัญหาที่เกิดจากการผูกขาดในการควบคุม

ปริมาณเงินขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง และส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบชำระเงินจนเป็นการเพิ่ม

เสถียรภาพให้กับระบบการเงินรวม 

ปัจจัยสำคัญท่ี Digital currencies มีความน่าสนใจมากกว่าเงินในปัจจุบันคือการที่ผู้คิดค้นเงินดังกล่าว

กำหนดให้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของเงินอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านตัวกลางทาง

การเงินแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตามแรงจูงใจจากค่าธรรมเนียมนี้อาจไม่มีความยั่งยืนในระยะยาวตามปริมาณของ

ธุรกรรมก็เป็นได้ เช่น Cryptocurrency อย่างเงิน Bitcoin นั้นถึงแม้ในปัจจุบันจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก เพราะ 

Nodes ต่างๆที่เป็นผู้ยืนยันธุรกรรมได้ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมจากการได้รับเงิน Bitcoin เหรียญใหม่เป็นรางวัล แต่

หากถึงจุดๆหนึ่งที่มูลค่าค่าตอบแทนเหล่านี้ลดลง (ปริมาณเหรียญรางวัลใหม่จะลดลงเรื่อยๆในอนาคตตาม 

Algorithm ที่กำหนดไว้) อาจส่งผลให้ Nodes ต่างๆมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นได้ เป็นต้น  

การวิเคราะห์ศักยภาพของ Digital currencies ในการเป็นเงินที่ประชาชนใช้อย่างแพร่หลายนั้น จะต้อง

พิจารณาถึงหน้าทีห่ลักของเงินก่อนว่า Digital currencies สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่ง McLeay, 

Radia and Thomas (2014) ได้เสนอแนวคิดว่า เงินในปัจจุบันหมายถึง “a series of claims” เพราะเงินเกิด

จากการบริหารงบดุล (Balance sheet) ของสถาบันการเงินและธนาคารกลาง โดยเงินนั้นเริ่มต้นจากธนาคารกลาง

ที่ผลิตเงินออกมานำไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ เงินจึงอยู่ในฝั่งหนี้สินของธนาคารกลางที่มีภาระที่ต้อง

จ่ายคืน ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ก็สร้างเงินผ่านบัญชีเงินฝาก (ฝั่งหนี้สินของธนาคารพาณิชย์) เพ่ือนำไป

ปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเงินถือเป็น Non-convertible claim ของผู้ถือและธนาคารกลางคือองค์กร

สุดท้ายในระบบเศรษฐกิจในระบบการชำระเงินดังกล่าว 
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ดังนั้น Digital currencies ที่ออกโดยบริษัทเอกชน จะต้องมีเงื่อนไขท่ีกำหนดให้บริษัทเอกชนเป็นองค์กร

สุดท้ายในการเป็นผู้ชำระเงิน และเงินดังกล่าวควรมีตัวตนที่ชัดเจนในงบดุลฝั่งหนี้สินของบริษัทผู้ออกเงิน อย่างไรก็

ตามต้องยอมรับว่าในบางครั้ง Digital currencies ที่ออกโดยบริษัทเอกชนอาจถูกประเมินเป็น “สินค้า” ที่ขายขาด

ให้กับผู้บริโภค ไม่ใช่ภาระหนี้สินของบริษัทเอกชนที่จะต้อง ซื้อคืน “เงิน” ดังกล่าว ความครุมเคลือในมิตินี้จึงเป็น

มิติที่สร้างความกังวลให้กับหลายธนาคารกลางเมื่อต้องพิจารณากฎเกณฑ์ในการกำกับดูแล Digital currencies ที่

มีการออกโดยบริษัทเอกชน 

หากจะวิเคราะห์ว่า Digital currencies สามารถทำหน้าที่หลักของเงินได้หรือไม่นั้น ต้องทำความเข้าใจ

ก่อนว่าหน้าที่หลักของเงินประกอบด้วย 3 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 14.1 ได้แก่ 1) Unit of account หมายถึงเงิน

จะต้องเป็นตัวแทนของ “หน่วย” ของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ 2) Medium of exchange หมายถึง

เงินจะต้องเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และ 3) Store of value หมายถึงเงินจะต้องมี

มูลค่าในตัวของมันเอง ซึ่งมูลค่าไม่จำเป็นจะต้องยึดโยงกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง แต่เป็นมูลค่าที่ผู้ใช้เงินสร้าง

มูลค่าให้กับเงินดังกล่าว 

รูปที่ 14.1 หน้าท่ีของเงิน 

 
ที่มา Ali, Barrdear, Clews, & Shouthgate (2014) 

 ถึงแม้เงินจะต้องทำหน้าที่ท้ัง 3 ได้อย่างสมบูรณ์แต่หากมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทำหน้าที่ทั้ง 3 นี้ได้ ก็

ไม่ได้หมายความว่า สิ่งนั้นจะเรียกว่าเงินในทันที ยกตัวอย่างเช่นในช่วงสงครามโลก บุหรี่สามารถทำหน้าที่ทั้งสาม

เหล่านี้ได้ เพราะบุหรี่มีมูลค่าในตัวเอง เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการ และสิ่งของต่างๆมี
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หน่วยเป็นจำนวนบุหรี่ที่ใช้แลกเป็นต้น แต่ก็ไม่สามารถเรียกบุหรี่ว่าเป้นเงินได้ การจะเรียกสิ่งใดว่าเงินนั้น จะต้องมี

กฎหมายรองรับว่าสิ่งนั้นคือ Legal tender ด้วย (Radford, 1945) 

 ในอดีตได้มีวิวัฒนาการของกฎหมายที่เก่ียวกับ Legal tender laws โดยรายละเอียดของกฎหมายนั้น

ไม่ได้มีการบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องทำธุรกรรมด้วยเงินที่ออกโดยธนาคารกลาง แต่จะมีเงื่อนไขกำหนดไม่ให้

ประชาชนปฏิเสธการรับเงินที่เป็น Legal tender สำหรับการชำระหนี้ต่างๆในระบบเศรษฐกิจ ถึงแม้การกำหนด

กฎหมายในลักษณะนี้จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “Bad money drives out the good” เพราะผู้ชำระหนี้

หรือผู้จ่ายเงินจะมีแรงจูงใจที่จะเลือกเงินสำหรับการชำระหนี้ที่คิดว่ามูลค่าของเงินดังกล่าวจะลดค่าลงในอนาคต ซึ่ง

ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าหนี้หรือผู้ขายสินค้าต้องการ อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ทำให้รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดการพิมพ์ธนบัตร 

เพราะประชาชนทุกคนไม่สามารถปฏิเสธเงินที่ออกโดยธนาคารกลางได้  

การเกิดขึ้นของเงินในยุคใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 1861 – 65 ที่สหรัฐอเมริกาได้เกิดสงครามกลาง

เมือง (Civil war) ซึ่งในอดีตเงินที่มีการใช้จ่ายในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเงินที่พิมพ์ออกโดยธนาคารเอกชน แต่เมื่อ

รัฐบาลขาดสภาพคล่องและต้องการเงินทุนสนับสนุนในการทำสงครามจึงได้มีการออกกฎหมาย Legal Tender 

Act ขึ้นในปี ค.ศ. 1862 โดยรัฐบาลออกพันธบัตรจำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ และรัฐบาลสามารถนำเงิน

ดังกล่าวไปใช้ชำระหนี้ต่างๆที่เกิดข้ึนภายในประเทศได้ ยกเว้นเพียงการชำระภาษีนำเข้าและดอกเบี้ยของหนี้

สาธารณะ    

ความสามารถของธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาในการออกสกุลเงินของตนเองนั้นเกิดขึ้นเฉพาะ ในช่วง

ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็น “Free banking” ที่ภาครัฐไม่ได้มีการผูกขาดการออกเงินในประเทศ 

อย่างไรก็ตามการกำกับดูแลสถาบันการเงินและการแทรกแซงจากทางการเพ่ิมสูงขึ้น จนทำให้ช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 

ได้มีการยุติการอนุญาตการออกเงินของสถาบันการเงินในที่สุด (Frankel, 1998) 

การเกิดขึ้นของ Legal Tender Law ในหลายประเทศนั้น ไม่ได้ทำให้ธนาคารกลางสามารถเป็นผู้สร้างเงิน

เพียงอย่างเดียว แต่เพ่ือให้การชำระเงินและการทำธุรกรรมต่างๆของเงินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยทางการ จึงทำ

ให้รัฐบาลและธนาคารกลางในหลายประเทศมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการชำระเงิน และ

การออกใบอนุญาตให้กับภาคเอกชนที่ต้องการจะทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเงิน การกำกับดูแลนี้มีเพื่อป้องกันการ

หลีกหนีภาษีและฟอกเงินเป็นหลัก  
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การเกิดขึ้นของ Digital currencies จึงถือเป็นการปฏิวัติระบบการเงิน เพราะสกุลเงินต่างๆที่มีนำเสนออยู่

ในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีเพียงเงินที่ออกโดยธนาคารกลางแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทผู้ออกเงิน Digital currencies 

ยังเป็นผู้สร้างระบบการชำระเงินที่แยกออกมาต่างหากจากระบบชำระเงินที่ธนาคารกลางเก่ียวข้อง  

นอกจากนี้ความเป็น Legal tender ของเงิน Digital currencies ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญท่ีจะลดความนิยมของ

ประชาชนบน Digital currencies เพราะระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจที่ผู้ออกเงินสร้างขึ้นมานั้น สามารถ

ประกอบด้วยสินค้าและบริการต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เงิน Digital currencies ดังกล่าวจนอาจจะ

อยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินของธนาคารกลางเพ่ือดำรงชีวิต ประชาชนอาจไม่ได้ให้

ความสนใจมากนักกับความเป็น Legal tender ของเงินธนาคารกลางอีกต่อไป 

ตัวอย่างของ Digital currencies ที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้ได้ดีท่ีสุด คือเงินที่เรียกว่า QQ coin ใน

ประเทศจีน ซึ่งคิดค้นโดยบริษัทเอกชนชื่อ Tencent ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศจีน โดย QQ 

coin ในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็นสกุลเงินที่ใช้สำหรับการซื้อบริการโทรคมนาคมของบริษัท ต่อมาบริษัทได้สร้าง E-

marketplace และอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถนำ QQ coin ไปซื้อสินค้าและบริการอ่ืนๆในชีวิตจริงได้ เมื่อมีการ

ขยายวงกว้างสำหรับการใช้ QQ coin อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของประชาชนจึงสร้างความกังวลให้กับ

ธนาคารกลางของประเทศจีนอย่างมาก เพราะบริษัท Tencent เป็นผู้ที่สามารถกำหนดปริมาณเงิน QQ coin ใน

ระบบของตน และสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน QQ coin และเงินหยวนได้ 

เมื่อ QQ coins เติบโตขึ้นอย่างมากเฉลี่ยประมาณปีละร้อยละ 20 ระหว่างปี ค.ศ. 2005 ถึง 2009 ทำให้

มูลค่าของเงิน QQ coin ในระบบเพิ่มข้ึนจนมีมูลค่ามากกว่าพันล้านหยวน จนในที่สุดในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2009 

เจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ตัดสินใจที่จะระงับการใช้เงินดังกล่าวสำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการจริง (Real goods 

and services) เพ่ือจำกัดโอกาสที่ QQ coin จะมีผลกระทบต่อระบบการเงินทั้งระบบ และทางการจีนได้

กำหนดให้ QQ coin สามารถใช้ได้เฉพาะกับการซื้อขายสินค้าและบริการที่อยู่ในรูปดิจิตอลเท่านั้น ซึ่งหมายถึง 

Virtual goods and services เช่น e-book, software, หรือ music files เป็นต้น (Fowler and Qin, 2007) 

หากวิเคราะห์หน้าที่หลักของเงิน จะพบว่า ความสามารถของ Digital currencies ในการเป็น unit of 

account และ medium of exchange เป็นสิ่งที่ Digital currencies สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ แต่

หน้าที่ในการเป็น Store of value นั้น คือสิ่งที่ Digital currencies อาจพบกับความยากลำบากในการตอบสนอง

หน้าที่นี้ โดยผู้ใช้เงินส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามกับความสามารถในการเก็บมูลค่าของเงินในระยะยาว 

ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ที่ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของ Digital currencies สามารถสรุปปัจจัยต่างๆได้ดังนี้ 
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1. มูลค่าข้ึนอยู่กับ Expected real rate of return หรือผลตอบแทนที่ผู้ใช้เงินคาดหวังจะได้รับจากเงินสกุล

ดังกล่าวภายหลังหักผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ 

2. มูลค่าข้ึนอยู่กับความเสี่ยงจากการถือสกุลเงินนั้นเทียบกับเงินสกุลอ่ืน ซึ่งหมายถึงความผันผวนของราคา

เชิงเปรียบเทียบระหว่างเงินสองสกุล โดยหากมีความผันผวนสูงมูลค่าของเงินนั้นมีแนวโน้มลดลง 

3. มูลค่าข้ึนอยู่กับประโยชน์ที่จะได้รับจากเงินสกุลนั้นในการเป็นตัวกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนว่ามีความ

แพร่หลายมากน้อยเพียงใด (Network externalities) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้เงินดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ และความเป็นส่วนตัวที่เงินนั้นสามารถให้กับผู้ใช้อยู่ในระดับใด 

4. มูลค่าข้ึนอยู่กับข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนเงิน Digital currency เทียบกับหลักทรัพย์อื่น มีตลาดในการ

รองรับการแลกเปลี่ยน และใช้เงินดังกล่าวอย่างแพร่หลายหรือไม่ 

5. มูลค่าข้ึนอยู่กับความพึงพอใจเชิงอุดมคติ (Ideological) ที่ไม่เก่ียวกับการเงิน เช่นความภูมิใจในการถือเงิน

สกุลนั้นๆ หรือการเป็นตัวแทนของความเป็นชาติ เป็นต้น 

6. มูลค่าข้ึนอยู่กับการประเมินว่าบุคคลอื่นจะให้ราคากับสกุลเงินนั้นอย่างไรในอนาคต จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

(Capital gain) หรือไม่ 

7. มูลค่าข้ึนอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงระดับปริมาณ (Supply) ของเงิน ว่าใครเป็นผู้กำหนด 

และมีความยืดหยุ่นอย่างไร  

8. มูลค่าข้ึนอยู่กับองค์กรหรือสถาบันที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบนิเวศน์ของเงินสกุลดังกล่าว ว่ามี

นโยบายที่ชัดเจน โปร่งใส่ และใช้แนวทางในการควบคุมกำกับดูแลที่ทันสมัยเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ

มูลค่าของเงินได้อย่างไร 

9. มูลค่าข้ึนอยู่กับความเสี่ยงด้าน Cyber security ของระบบชำระเงินของเงิน Digital currency ดังกล่าว  

ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่สุดท้ายแล้วส่งผลต่อความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่แท้จริง 

(Expected real rate of return) ของเงินสกุลนั้นๆในมุมมองของนักลงทุน โดยนักเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีว่าหากมี

การไหลเวียนของเงินทุน (Capital flow) อย่างไม่จำกัด จะทำให้สุดท้ายมูลค่าของเงินทุกสกุลบนโลกใบนี้จะ

เคลื่อนไหวจนทำให้มี Expected rates of return ของแต่ละสกุลที่สะท้อนความเสี่ยงของสกุลเงินนั้นๆ เช่นหาก

สกุลเงินนั้นมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ มีความผันผวนของราคาท่ีต่ำ จะทำให้เงินสกุลนั้นมีค่า Expected rates of 

return ที่น้อยกว่าสกุลอ่ืน เพราะเงินสกุลเงินนั้นมีความเสี่ยงที่น้อยกว่า เป็นต้น  

ในมุมของธนาคารกลางที่มีหน้าที่บริหารมูลค่าของเงินนั้น สิ่งสำคัญท่ีธนาคารกลางให้ความสำคัญคือ Unit 

of account เพราะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีธนาคารกลางใช้ในการควบคุมปริมาณของเงินในระบบ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะ
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ส่งผลต่อมูลค่าของเงินสกุลดังกล่าว (Woodford, 2003) การบริหาร Unit of account คือเครื่องมือที่ธนาคาร

กลางสามารถนำมาลดความผันผวนของมูลค่าของเงินได้ ซึ่งความสามารถนี้เป็นความสามารถที่ Cryptocurrency 

หลายสกุลไม่สามารถทำได้ เพราะมักจะมีการกำหนดสูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ตายตัวเรื่องการควบคุมปริมาณ

ของเงินในระบบ 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ท่ีประชาชนตัดสินใจใช้สกุลเงิน Cryptocurrency อย่างแพร่หลายจนระบบ

เศรษฐกิจเกิดเหตุการณ์ท่ีเรียกว่า “Bitcoinised” นั้น จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่ประชาชนแลกเงินจากสกุลเงิน

ดั้งเดิมไปเป็นเงินสกุล Cryptocurrency จนทำให้ความสามารถของธนาคารกลางในการกำหนดราคา (Price-

setting) ในระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง  

ความพยายามของการสร้างเงินของตนเองให้ใช้อย่างแพร่หลายในระบบที่บริษัทเอกชนแห่งนั้นสร้างขึ้น 

เกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างของ QQ coin ที่กล่าวไว้แล้ว หรือความพยายามของ Facebook ในการ

ออก Facebook credits หรือล่าสุดที่มีความพยายามในการออก Libra หรือบริษัท Microsoft ที่ออก Microsoft 

Point และบริษัท Amazon ที่ออก Amazon Coin เป็นต้น 

เพ่ือให้เข้าใจผลกระทบในอนาคตจากการออกเงิน Digital currencies จากบริษัทต่างๆ จะต้องวิเคราะห์

แรงจูงใจของบริษัทเหล่านี้ว่าได้ประโยชน์อย่างไรในการออกเงิน Digital currencies ซึ่งสาเหตุหลักท่ีบริษัทต่างๆ 

สนใจที่จะออกสกุลเงินของตัวเอง เกิดจากพัฒนาการของดิจิตอลเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการทำธุรกิจในลักษณะที่

เรียกว่า Platform Business มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการมุ่งเน้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ

การเชื่อมโยงผู้ที่ต้องการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่นผู้ให้บริการ E-commerce platform สำหรับ

การเชื่อมโยงผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ Social networking platform สำหรับการเชื่อมโยงเพ่ือนเป็นต้น 

ธุรกิจในลักษณะ Platform จึงมีพ้ืนฐานการดำเนินธุรกิจที่ไม่ต่างจากการสร้างระบบชำระเงิน หรือที่

เรียกว่า Payment platform ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน โดยปัจจัยสำคัญท่ีเป็นตัวกำหนดความสำเร็จ

ของธุรกิจ Platform คือการพยายามสร้าง Network หรือเครือข่ายของผู้ใช้งานในแต่ละฝั่งให้มากท่ีสุด ซึ่งจะส่ง

ผลบวกต่อมูลค่าเพ่ิมของ Platform ดังกล่าว 

Platform ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่น Line, Facebook หรือ Alibaba จึงมักจะเกิดแนวคิดท่ีจะ

อยากออกเงินสกุลใหม่เพ่ือใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนใน Platform ของตน ถึงแม้การสร้างเงินในลักษณะนี้

จะมีข้อจำกัดที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เงินดังกล่าวภายใน Platform ที่สร้างขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยความนิยมของ 
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Platform จึงทำให้สินค้าและบริการต่างๆถูกนำเสนอขายใน Platform ดังกล่าวมากขึ้นจนผู้ใช้งานสามารถใช้ชีวิต

ทั้ง Offline และ Online ด้วยเงินของ Platform อยากเป็นธรรมชาติ 

นักวิเคราะห์บางคน (Goldfarb, Greenstein and Tucker, 2015) ได้เคยเอ่ยถึงขนาดว่า Facebook 

สามารถสร้างสกุลเงิน ซึ่งจะกลายเป็นสกุลเงินของโลกอินเตอร์เน็ต ได้ 

“Facebook could rival PayPal by creating a virtual currency and making it 

usable for financial transactions, essentially making Facebook Credits the 

currency of the web.” 

ในอดีต Facebook ได้พยายามที่จะออกสกุลเงินที่เรียกว่า Facebook credits ที่คนสามารถแลกเงินสกุล

ดั้งเดิมไปยัง Facebook credits ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ Facebook กำหนด นอกจากนี้ Facebook ยังสามารถ

ควบคุมปริมาณของเงิน Facebook credits ได้อย่างอิสระ โดย Facebook กำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถได้ 

Facebook credits เพ่ิมเติมหากผู้ใช้งานมีการดำเนินกิจกรรมที่ Facebook กำหนด การกำหนด Supply ของ

เงินได้เองนี้เท่ากับว่าราคาสุทธิ (Effective price) ของสินค้าและบริการต่างๆ ที่อยู่ใน Platform อาจแปรเปลี่ยน

ไปเมื่อพิจารณาจากมุมมองของผู้บริโภค  

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้น Facebook credits ไม่สามารถใช้โอนระหว่างกัน หรือสามารถแลกกลับมา

เป็นสกุลเงินดั้งเดิมได้ ด้วยข้อจำกัดนี้จึงทำให้ Facebook credits ไม่สามารถเป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างแพร่หลายใน

ระดับโลกได้ แต่นักวิเคราะห์บางคนเสนอว่าเป็นเรื่องของระยะเวลาเท่านั้นว่าจะช้าหรือเร็วที่ Facebook จะเพ่ิม

ความสามารถของเงินสกุลที่ตนเองสร้างข้ึนมา และจะกลายเป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างแพร่หลายในที่สุด 

จากแรงจูงใจด้าน Platform business นื้ หมายความว่าองค์กรที่ออกสกุลเงิน Digital currency ไม่ได้มี

จุดประสงค์ที่จะเป็นตัวกลางทางการเงิน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับฝากและให้สินเชื่อ แต่องค์กรเหล่านี้

พยายามจะหาวิธีการใหม่ๆในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการที่บริษัทตัวเองเป็นผู้ผลิตขึ้น โดยประโยชน์ที่

องค์กรเหล่านั้นคาดหวังจะได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเข้าใช้อยู่ในระบบนิเวศน์ของผู้ออกเงินอยู่เสมอ การจำกัดให้ผู้ใช้งาน 

Platform ต้องใช้เงินในสกุลที่ออกเท่านั้น เป็นการทำให้เกิด Lock-in effects เพราะเมื่อผู้ใช้งานแลกเงิน

เป็นสกุลเงินของผู้ออกจะมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์

สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน 
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2) องค์กรที่ออกสกุลเงินมีโอกาสได้รับรายได้เพ่ิมเติมทันทีจากการขาย Digital currencies ซึ่งส่วนใหญ่ผู้

แลกเงินไม่ได้มีการนำเงินนั้นไปใช้ในทันที ทำให้ผู้ออกเงินสามารถนำเงินที่ได้รับจากผู้ใช้เงินไปทำธุรกิจ

ต่างๆจนเกิดยอดขายที่เรียกว่า Float revenue ได ้ 

3) เมื่อบริษัทผู้ออกเงินเป็นผู้ควบคุมเงิน ควบคุมมูลค่าของเงิน (อัตราแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินของธนาคาร

กลาง) ควบคุมราคาของสินค้าและบริการที่ขายอยู่ในระบบนิเวศน์ของตน ก็จะเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับ  

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายหรือกำหนดทิศทางของความนิยมของผลิตภัณฑ์

บางประเภทได้  

4) บริษัทผู้ออกเงินยังสามารถได้กำไรที่เรียกว่า Breakage profit จากสาเหตุที่ผู้ซื้อเงิน Digital currencies 

ไม่ได้มีการใช้เงินดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด หรือลืมใช้เงินเป็นเวลานาน จนเงินที่ผู้ใช้นำมาแลกซื้อ

ตกเป็นของผู้ประกอบการไปในที่สุด 

อย่างไรก็ตามการที่บริษัทต่างๆนำเสนอสกุลเงินที่มาพร้อมกับ Payment platform และเกิดการแข่งขัน

กันอย่างมากในระบบการเงิน เป็นการทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในระบบชำระเงินได้ เพราะหากมี 

Payment platform หลายแห่งแข่งขันกัน จะทำให้แต่ละ Platform ไม่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายจน Platform 

ต่างๆไม่ได้รับประโยชน์จาก Economies of scale ในระดับเดียวกับที่เกิดขึ้นกับบริษัทอย่าง Visa หรือ 

Mastercard  ในปัจจุบัน (Glaser, 2017)  

รายละเอียดการวิเคราะห์ผลกระทบของ Digital currencies ในรูปแบบต่างๆ ต่อบทบาทของธนาคาร

กลางและระบบเศรษฐกิจจะชี้แจงอย่างละเอียดจำแนกตามประเภทของ Digital currencies ในหัวข้อถัดไป 

 

ผลกระทบของ Digital currencies แต่ละประเภทต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลาง 

ในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Cryptocurrency แต่ละประเภท เพ่ือประเมินผลกระทบ

ต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง และความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจอย่างไร โดยการวิเคราะห์จะแบ่งตาม

3 ประเภทหลักของ Digital currencies ได้แก่ 1) E-money 2) Virtual currencies และ 3) Cryptocurrencies 

1) Digital currency ในรูปของ E-money 

Electronic money (E-money) มักจะถูกนิยามให้เป็น Digital currency ที่หน่วยย่อยและมูลค่า

สะท้อนตามมูลค่าของสกุลเงินดั้งเดิมที่นำมาใช้ในการซื้อ E-money ดังกล่าว เมื่อผู้ใช้ได้รับ E-money มาเก็บ
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รักษาไว้ในกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้จะสามารถเรียกรับเงินคืนจากผู้ออกเงินได้ (Claim on the issuer) 

เพ่ือเป็นการรักษามูลค่าของเงิน E-money จึงทำให้ธนาคารกลางมักจะกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ให้ผู้ออกเงิน E-money 

สามารถนำเงินที่ลูกค้านำมาแลกซื้อไปลงทุนดำเนินธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากการนำไปฝากไว้ในบัญชีที่ธนาคาร

พาณิชย์ ในหลายประเทศ E-money สามารถนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย เช่นการนำไปเป็นตัวกลางในการชำระเงิน

กับผู้อ่ืนที่นอกเหนือจากผู้เสนอขาย E-money หรืออย่างในประเทศไทยที่มีการจำแนกผู้ให้บริการ E-money 

ออกเป็นถึง 3 ลักษณะได้แก่  

1) ผู้ให้บริการ E-money สำหรับใช้ซื้อสินค้า บริการ จากผู้ขายรายเดียว 

2) ผู้ให้บริการ E-money สำหรับใช้ซื้อสินค้า บริการ จากผู้ขายหลายรายภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย

เดียวกัน 

3) ผู้ให้บริการ E-money สำหรับใช้ซื้อสินค้า บริการจากผู้ขายหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่ 

ความแตกต่างสำคัญที่แบ่งแยกเงิน E-money ออกจาก Digital currencies ในรูปแบบอื่นคือมูลค่าของ

เงิน E-money จะยึดโยงกับเงินที่ใช้ในการซื้อ E-money อย่างชัดเจนในขณะที่ Digital currencies อ่ืนๆจะไม่มี

คุณลักษณะนี้ ดังนั้นผู้ออก E-money จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมปริมาณเงิน E-money หรืออัตราแลกเปลี่ยน

ของเงิน E-money กับสกุลเงินดั้งเดิม ความแตกต่างในมิติต่างๆระหว่าง E-money และ Digital currencies 

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 14.2 

ตารางที่ 14.2 เปรียบเทียบลักษณะของ E-money และ Digital currencies อื่นๆ 

ลักษณะ E-money Digital currencies อื่นๆ 
Money format Digital Digital 

Unit of account Traditional currency Invented currency 

Acceptance By undertakings other than the issuer Usually within a specific virtual 
community 

Legal status Regulated Unregulated 

Issuer Legally established electronic money 
institution 

Non-financial private company 

Supply of money Fixed Not fixed (depends on issuer’s decisions) 

Possibility of redeeming funds Guaranteed (and at par value) Not guaranteed 

Supervision Yes No 

Types of risk Operational risk Legal, credit, liquidity and operational risk 

Source: European Central Bank (2015) 
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เงินในลักษณะของ E-money นี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายด้านการเงินของธนาคารกลาง 

เพราะผู้ให้บริการ E-money เป็นเพียงผู้ถือบัญชีของผู้ใช้เงิน และไม่สามารถนำเงินที่ผู้ใช้เงินนำมาฝาก ไปซื้อ

สินทรัพย์ต่างๆ เพ่ือสร้างผลตอบแทนเพ่ิมเติมได้ และเนื่องจาก E-money นั้นจะมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่

ตายตัวระหว่าง E-money และเงินสกุลปัจจุบัน หรือมีการกำหนดสกุลเงินเป็นสกุลเงินในปัจจุบันโดยตรง จึงทำให้

อำนาจของธนาคารกลางในการเป็นผู้กำหนด Price-setting ของสินค้าและบริการต่างๆยังคงมีอยู่ 

ถึงแม้ผู้ใช้งานจะยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเงินสกุลปัจจุบันเป็น E-money ทันที ในแต่ละช่วงเวลา และจะแลก 

E-money กลับมาเป็นเงินสกุลปัจจุบันเช่นเดิม ธนาคารกลางก็ยังคงมีอำนาจในการกำหนดปริมาณของ Unit of 

account การใช้เงิน E-money อย่างแพร่หลายจนมีมูลค่ามหาศาลนั้นก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบต่อระบบ

การเงินได้ เพราะสุดท้ายแล้วเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนรูปแบบของเงินจากเงินที่ออกโดยธนาคารกลางเป็นเงิน E-

money ที่ออกโดยองค์กรเอกชนหนึ่งเท่านั้น 

2) Digital currency ในรูปแบบ Virtual currency 

การเกิดขึ้นของ Digital currency ในรูปแบบ Virtual currency นั้นเกิดจากความแพร่หลายของ

อินเตอร์เนตที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ นำเสนอบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

และเป็นช่องทางการตลาดใหม่ของผู้ประกอบการ จึงเกิดการนำแนวคิดของสกุลเงินมาใช้ ซึ่งสามารถรวมไปถึง 

แต้มคะแนนบัตรเครดิต, Miles เดินทาง หรือ สแตมป์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิตอลอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทำให้แนวคิดของการสร้าง Virtual 

currency ได้รับความสนใจสูงขึ้นอย่างมาก ปัจจุบันได้มีสถาบันการเงินหลายแห่ง กังวลว่าระบบชำระเงินของ

ตนเองจะมีความล้าสมัยจนได้มีการตัดสินใจเข้าซื้อ หรือเป็นพาร์ตเนอร์ร่วมกับ Startups แห่งใหม่ท่ีนำเสนอ

บริการที่เก่ียวเนื่องกับ Virtual currency เช่น บริษัท VISA ได้เข้าซื้อบริษัท PlaySpan Inc. เป็นจำนวนเงินถึง 

$190 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบชำระเงินสำหรับ Online game และ Social media 

นอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายน ค.ศ. 2011 บริษัท American Express ได้จ่ายเงิน $30 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าซื้อ  

Sometrics ซึ่งเป็นบริษัทที่เพ่ิงก่อตั้งที่ช่วยบริษัทพัฒนาเกมให้สามารถพัฒนา Virtual currency ได้อีกด้วย 

(European Central Bank, 2015) 

ระบบชำระเงินของ Virtual currency นั้นมีความแตกต่างจาก E-money ในแง่มุมที่ว่าระบบการโอนเงิน

ชำระเงินไม่ได้ผ่านตัวกลางทางการเงิน (Financial intermediaries) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ และผู้
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ออก Virtual currency มีอิสระในการควบคุมปริมาณเงิน และนำเงินดั้งเดิมที่ลูกค้านำมาซื้อแลกไปดำเนิน

กิจกรรมอ่ืนๆได้ โดยไม่ต้องนำมารองรับมูลค่าของเงิน Virtual currency เลย 

Virtual currency เหล่านี้มีอยู่ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงิน

ดั้งเดิมท่ีออกโดยธนาคารกลาง (“Real” money) หรือความสามารถในการนำไปซื้อสินค้าและบริการจริง 

(“Real” goods and services) ในระบบเศรษฐกิจ ผู้ให้บริการ Virtual currency ส่วนใหญ่มักจะมีการกำหนด

เงื่อนไขไม่ให้ผู้ซื้อเงิน Virtual currency สามารถแลกเงินกลับไปยังเงินสกุลดั้งเดิมได้ แต่ก็มี Virtual currency 

บางประเภทที่ผู้ออกได้มีการออกแบบระบบให้ผู้ใช้เงินสามารถแลกกลับไปมาระหว่างเงิน Virtual currency กับ

เงินสกุลปัจจุบัน โดยผู้ออกอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไปตาม Demand หรือ Supply ณ ขณะนั้น 

เนื่องจาก Virtual currency มีหลายประเภทย่อยจึงวิเคราะห์ผลกระทบของ Virtual currency ต่อ

โครงสร้างระบบการเงินและบทบาทของธนาคารกลาง จำแนกตามแต่ละประเภทดังนี้ 

2.1)  Virtual currency ที่ใช้อย่างจำกัดในขอบเขตของ Virtual community โดยผู้ใช้งานไม่สามารถแลกเงิน

กลับมาเป็นสกุลดั้งเดิมได้ และผู้ใช้จะต้องนำเงินเหล่านี้ไปซื้อของต่างๆ ที่เรียกว่า Virtual goods and 

services เท่านั้น  

Virtual currency ในลักษณะนี้จะมีผลกระทบต่อระบบการเงินอย่างจำกัด หรือแทบจะไม่มีผลกระทบ

เลย เพราะ Virtual currency ที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคซื้อเพ่ือให้เกิดประโยชน์บางอย่างใน 

Virtual community เท่านั้น Virtual goods and services ในที่นี้ประกอบด้วย website goodwill, e-books, 

music files, game equipment หรือ สิทธิ์ในการเข้าถึง Website ต่างๆ เป็นต้น  

ด้วยเหตุนี้ ราคาของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจจริงจะไม่ได้รับผลกระทบ และธนาคารกลางยังคง

เป็น Price setter ในระบบการเงินเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม Virtual currency ในลักษณะนี้มีข้อควรกังวลที่ผู้ใช้อาจ

มีการสร้างตลาดมืด (Black market) สำหรับการแลกเปลี่ยน Virtual currency มาเปน็สกุลเงินปัจจุบันได้ 

2.2)  Virtual currency ที่ใช้สำหรบัการซื้อสินค้าและบริการในชีวิตจริง ผ่าน Virtual community ที่

ผู้ประกอบการสร้างขึ้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนเงินมีทั้งรูปแบบที่ไม่สามารถแลกกลับมาเป็นสกุลเงินปกติ และ

รูปแบบที่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินสกุลปกติได้ 

Virtual currency ในลักษณะนี้จะมีผลกระทบต่อการควบคุมและประเมินอัตราเงินเฟ้อจริงที่เกิดข้ึนใน

ระบบเศรษฐกิจ เพราะธนาคารกลางจะประสบความยากลำบากท่ีจะประเมินได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงในระบบ
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เศรษฐกิจอยู่ที่เท่าไร ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่าในปัจจุบันการทำการสำรวจไม่ได้มีการสำรวจราคาของสินค้าและบริการ

ที่ซื้อขายกันในโลกออนไลน์เท่านั้น แต่ความซับซ้อนจาก Virtual currency นี้มีมากขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการ

เป็นผู้ควบคุมปริมาณของเงิน Virtual currency เอง และสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง Virtual 

currency และสกุลเงินปกติ ดังนั้นถึงแม้ภาครัฐจะมีการวางกรอบในการสำรวจราคาสินค้าและบริการในโลก

ออนไลน์ ก็ยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถรับทราบราคาท่ีแท้จริงในสกุลเงินปกติได้อย่างแม่นยำ 

เนื่องจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่ลดน้อยลง ความสามารถ

ของธนาคารกลางในการกำหนดกรอบนโยบายเพ่ือควบคุมสภาพคล่องและระดับราคาของสินค้าและบริการใน

ระบบเศรษฐกิจจึงสามารถด้อยลงได้อย่างมีนัยสำคัญ 

ผู้วางนโยบายบางคนอาจมีความกังวลประเด็นที่ผู้ประกอบการที่เสนอ Virtual currency สามารถพิมพ์

เงินของตนได้เอง และอาจนำเงินที่ตนพิมพ์ขึ้นเองไปแลกเป็นสกุลเงินดั้งเดิมเพ่ือใช้ซื้อสินค้าและบริการในระบบ

เศรษฐกิจจริงจนส่งผลกระทบต่อการควบคุมปริมาณเงินของธนาคารกลาง อย่างไรก็ตามความกังวลนี้ค่อนข้างเกิน

กว่าความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่นหากร้านค้าหนึ่งมีการออกสแตมป์หรือแต้มให้ลูกค้าเพ่ือนำมาใช้แลกเป็นสินค้า

หรือบริการที่กำหนดไว้ แท้จริงแล้วไม่ได้หมายความว่าร้านค้าเป็นผู้พิมพ์เงินออกมาใช้ซื้อของต่างๆได้โดยง่าย แต่

ทุกๆครั้งที่มีการนำแต้มหรือไมล์สะสมไปแลกเป็นสินค้าและบริการ ร้านค้าจะต้องจ่ายเงินในสกุลดั้งเดิมให้กับผู้ขาย

สินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งเงินในสกุลดั้งเดิมก็ยังเป็นเงินที่ธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดปริมาณ และการจ่ายเงินนั้นก็

คือค่าใช้จ่ายของผู้ออก Virtual currency ดังกล่าวเป็นต้น 

Virtual currency ในรูปแบบนี้ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และมีลักษณะที่สามารถนำไปแลกซ้ือ 

สินค้าและบริการจริงได้คือ ไมล์สะสมของสายการบิน (Air miles) ซ่ึง The Economist (2005) ได้เคยประเมินว่า

ปริมาณมูลค่าของไมล์ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดมีปริมาณมากกว่าปริมาณของ US dollar ในรูปแบบของธนบัตรและ

เหรียญที่มีหมุนเวียนในระบบ (M0 supply) สายการบินต่างๆ ยังมีการขายไมล์ให้กับบริษัทบัตรเครดิตเพ่ือให้ใช้

เป็น Promotion สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตอีกด้วย ในทางกลับกันสายการบินต่างๆสามารถท่ีจะควบคุมปริมาณของ 

Air miles กำหนดเงื่อนไขในการแลก Air miles เพ่ือใช้เดินทางได ้ 

เมื่อมี Air mile อยู่ในระบบแล้ว ปกติ Air miles จะไม่สามารถแลกกลับมาเป็นเงินจริงได้ ดังนั้นมูลค่า

ของ Air miles ที่อยู่ในระบบที่มากกว่าปริมาณของ US dollar ในรูปของธนบัตรนั้นไม่ได้หมายความว่าสายการ

บินมีการแอบพิมพ์เงินเพ่ิมข้ึน แต่ Air miles ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนจากเงินในสกุลปกติเป็น Air miles 

เท่านั้น และปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารกลาง  



   

332 

 

ถึงแม้การออก Virtual currency จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณเงินในสกุลปกติ แต่การใช้อย่าง

แพร่หลายของสกุลเงิน Virtual currency ในการซื้อขายสินค้าและบริการจริงนั้นก็สามารถสร้างความกังวลให้กับ

รัฐบาลและธนาคารกลางได้ เพราะเท่ากับว่าประชาชนทั้งผู้บริโภค และผู้ผลิตอาจมีการกำหนดราคาของทุกสินค้า

และบริการในระบบเศรษฐกิจด้วยหน่วย (Unit of account) ที่เป็น Virtual currency ดงันั้นธนาคารกลางจะ

ประสบความยากลำบากอย่างมากในการควบคุมวางเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้หากประชาชนมีการใช้ Virtual currency ดังกลา่วอย่างแพร่หลาย อาจทำให้ประชาชนที่ใช้

เงิน Virtual currency ดังกล่าวไม่มีแรงจูงใจที่จะแลกสกุลเงิน Virtual currency กลับมาเป็นสกุลเงินดั้งเดิม 

เหตุการณ์ในลักษณะนี้หากเกิดขึ้นจนมูลค่าของเงิน Virtual currency ที่หมุนเวียนอยู่ในโลกของ Virtual 

community มีปริมาณที่มากอย่างมีนัยสำคัญ อาจสร้างความกังวลให้กับธนาคารกลางได้ เพราะเท่ากับว่าระบบ

เศรษฐกิจจริงจะถูกแปรเปลี่ยนไปยังระบบเศรษฐกิจของ Virtual community ในสกุลเงินของ Virtual currency  

นอกจากนี้ หากมีการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเงิน Virtual currency สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินไปมาระหว่าง

เงินในสกุลดั้งเดิมกับเงินในสกุล Virtual currency ก็อาจส่งผลให้เงินสกุล Virtual currency ดังกล่าวเป็นอีกสกุล

เงินหนึ่งที่แข่งขันกับสกุลเงินดั้งเดิม และหากผู้ประกอบการที่เป็นผู้ออกสามารถกำหนดระดับราคาของ Virtual 

currency ได้แบบ Real-time ผ่านการกำหนดปริมาณของเงินให้แปรเปลี่ยนไปตามมิติของเวลา หรือระดับของอุป

สงค์ ก็จะกลายเป็นความน่ากังวลของระบบเศรษฐกิจหากสกุลเงิน Virtual currency นัน้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย 

สกุลเงิน Virtual currency หนึ่งที่มีความพยายามที่จะสร้างโลกเสมือนจริงคือเกมออนไลน์ที่ชื่อว่า 

SecondLife ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกา โดยผู้เล่นเกมนี้จะต้องนำเงินในสกุลปกติไปแลกซื้อเงิน 

Virtual currency ที่เรียกว่า Linden dollar โดยผู้เล่นจะนำเงิน Linden dollar ไปเช่าที่ดิน หรือซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ในโลกเสมือนจริง เพ่ือประกอบธุรกิจที่ตนเองอย่างทำ แล้วเสนอขาย Virtual goods and 

services ที่ตนเองผลิตให้แก่ ผู้เล่นคนอ่ืน เกมในลักษณะนี้เท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกมแลกเงินไปทำ

ธุรกิจในโลกเสมือนจริง หากได้ผลกำไรก็สามารถแลกเงินกลับมาเป็นสกุลเงินปกติได้ โดยผู้สร้างเกมสามารถกำหนด

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง Linden dollar กับ US dollar ได้ผ่านการกำหนดปริมาณของ Linden dollar ให้

สอดคล้องกับอุปสงค์ที่เกิดขึ้น (European Central Bank, 2015) 

ตัวอย่างของเกมนี้จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความน่ากลัวของการสร้าง Virtual currency ที่

มองผิวเผินแล้วอาจเป็นเพียงสินค้าและบริการหนึ่งที่ประชาชนซื้อ แต่หากมีการใช้อย่างแพร่หลายและต่อยอดทาง

ความคิด Virtual currency สามารถนำไปสู่การสร้างเงินสกุลใหม่ที่ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมได้ และหาก
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โลก Virtual community มกีารเชื่อมโยงกับโลกของความเป็นจริงจะเท่ากับว่า Virtual currency นั้นสามารถ

ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ 

อย่างไรก็ตามผู้ใช้เงิน Virtual currency จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยง 4 ด้านสำคัญได้แก่  

- Credit risk เพราะเป็นสกุลเงินที่ไม่ได้มีการยึดโยงมูลค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน และผู้ที่ออก 

Virtual currency ไม่ได้มีภาระในการชำระหนี้ (Explicit claim) ต่อผู้ใช้เงินอย่างชัดเจน จึงเกิดความ

เสี่ยงที่ผู้ใช้เงินอาจไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่สัญญาไว้ล่วงหน้า 

- Liquidity risk ถึงแม้ผู้ออกสกุลเงินจะเป็นผู้ควบคุมปริมาณของ Virtual currency แต่ไม่ได้

หมายความว่าผู้ออกสกุลเงินจะสามารถรองรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสินค้าและบริการ หรือ

แลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลเงินของธนาคารกลางได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ของสภาพคล่อง 

- Operational risk ที่ระบบของ Virtual currency อาจเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคจนเงิน Virtual 

currency ที่ผู้ใช้เงินถืออยู่นั้นสูญหายไปได้ 

- Legal risk เนื่องจาก Virtual currency เหล่านี้ไม่ได้ถูกกำกับโดยธนาคารกลางอย่างชัดเจน และใน

ปัจจุบันได้รับการพิจารณาเป็นเสมือนกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายหรือส่งเสริมธุรกิจ

หลักของผู้ออก Virtual currency จึงไม่ได้สร้างความกังวลให้กับผู้กำกับดูแลมากนัก 

 

3) Digital currency ในรูปของ Cryptocurrency 

ในช่วงปี ค.ศ. 2008 ได้มีการเกิดข้ึนของสกุลเงินที่เรียกว่า Bitcoin ซึ่งในช่วงเริ่มต้นไม่ได้รับความสนใจ

มากนักจากประชาชนในวงกว้าง แต่ภายหลังเมื่อมีประชาชนบางกลุ่มได้ตระหนักเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี

เบื้องหลังเงิน Bitcoin ในด้านของความปลอดภัยทาง Cyber การยืนยันธุรกรรมโดยไม่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ

ของตัวกลางทางการเงิน และความสามารถในการเก็บข้อมูลที่โปร่งใส จึงทำให้ความสนใจใน Bitcoin เพ่ิมสูงขึ้น

อย่างมาก ซึ่ง Bitcoin นี้ถือเป็นสกุลเงินในกลุ่มที่เรียกว่า Cryptocurrency โดยในปัจจุบันมีสกุลเงินในกลุ่มนี้ถึง 

5,285 สกุล และมีมูลค่าตลาดรวม (Market capitalization value) สูงถึง $180,898,915,984 ในวันที่ 31 

มีนาคม ค.ศ. 2020 (CoinMarketCap, 2020) อย่างไรก็ตามสัดส่วนของมูลค่าประมาณ 3 ใน 4 ของตลาดยังคงอยู่

ใน 5 สกุลหลักได้แก่ Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash และ EOS 

หากพิจารณาลักษณะของเงิน Cryptocurrency ในด้านของการเป็นเงินสำหรับระบบการเงินจะพบว่า 

Cryptocurrency นั้นมีความคล้ายคลึงกับ Virtual currency ที่ผู้คิดค้นสกุลเงินสามารถควบคุมปริมาณเงิน และมี
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การสร้างระบบนิเวศน์เชิงเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้เงินสามารถนำเงินดังกล่าวไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้ 

ดังนั้นผลกระทบของ Cryptocurrency ต่อบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง และการดำเนินนโยบายต่างๆจึงมี

ความคล้ายคลึงกับผลกระทบที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในหัวข้อของ Virtual currency  

แต่หากพิจารณาที่ศักยภาพของ Cryptocurrency ในการถูกใช้อย่างแพร่หลายนั้น ต้องยอมรับว่า

Cryptocurrency มีความสามารถมากกว่า Virtual currency ในหลายแง่มุม เช่น Cryptocurrency มีความ

ปลอดภัยของระบบชำระเงินจากการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่มากกว่าระบบของ Virtual currency ทำให้ผู้ใช้

เงินสามารถมีความมั่นใจได้ว่าเงินจะไม่สูญหายไปไหนได้ง่าย หรือระบบชำระเงินจะไม่มีความเสถียรเป็นต้น 

นอกจากนี้ Cryptocurrency ยังเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างธุรกรรมแบบมีเงื่อนไข เพ่ือให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้น

เป็นมากกว่าการโอนเงินชำระเงินเพียงอย่างเดียว เงื่อนไขเหล่านี้เรียกว่า Smart contract ซึ่งสามารถทำให้ 

Cryptocurrency นำไปประยุกต์ใช้เพ่ือทำธุรกรรมที่ซับซ้อนเช่นการให้สินเชื่อ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเก็บ

รักษา Real assets (อสังหาริมทรัพย์ ฉโนดที่ดิน สิทธิบัตร หรือสินทรัพย์อ่ืนๆ) บางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้ 

อย่างไรก็ตามโอกาสที่ Cryptocurrency จะถูกใช้อย่างแพร่หลายจนสร้างแรงกระเพ่ือมต่อระบบการเงิน

ในปัจจุบันนั้น ต้องถือว่ายังมีโอกาสที่ต่ำ ด้วยสาเหตุหลักต่างๆดังนี้ 

1) Cryptocurrency ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีลักษณะของ Limited scalability กล่าวคือกระบวนการ

ในการยืนยันการชำระเงินนั้นใช้เวลานานเมื่อเทียบกับระบบการชำระเงินแบบรวมศูนย์อย่างในปัจจุบัน 

เพราะธุรกรรมจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อผู้ที่มีหน้าที่ยืนยันธุรกรรม (Nodes) ในระบบส่วนใหญ่ลงฉันทา

มติในการยอมรับความถูกต้องของธุรกรรมดังกล่าว ในปัจจุบันยังไม่มี Cryptocurrency ใดสามารถทำ

การอนุมัติได้แบบ Instant online payments แบบในปัจจุบันได้ 

2) การนำตัวกลางออกไปจากระบบ และแทนที่ด้วย Pubic Blockchain อาจไม่ได้ทำให้ระบบรวมทั้งหมดมี

ประสิทธิภาพ เพราะจะต้องมีการสร้างกลไกแรงจูงใจ (Incentive Mechanism) ที่ทำให้ทุก Nodes มี

เป้าหมายในการยืนยันเฉพาะธุรกรรมที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งการสร้างแรงจูงใจนี้เป็นการยากท่ีทำให้มูลค่า

ของแรงจูงใจนั้นสูงมากพอเพ่ือเอาชนะการยืนยันที่ผิดพลาดได้ เช่นผลตอบแทนที่ให้แก่ Nodes ในกรณีที่

ทำงานสำเร็จนั้นจะต้องสูงกว่า กำไรครั้งเดียว (One-off benefit) ทีไ่ด้จากการโจมตีระบบ Blockchain 

ซึ่งปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นในกรณีของ Bitcoin เพราะหากมีการโจมตีระบบ Bitcoin จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ความร่ำรวยของทุก Nodes ในระบบ แต่หาก Blockchain ถูกนำไปใช้จริงเพื่อยืนยันธุรกรรมการถือครอง
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ทรัพย์สินบางประเภทเช่นอสังหาริมทรัพย์ เพชร หรือทองนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับของผู้ที่ตั้งใจโจมตีระบบ

จะสูงมากจากการได้ยึดครองหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองต่างๆเหล่านั้น ดังนั้น Public blockchain 

แบบ Bitcoin จึงไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ถึงแม้ว่า Cryptocurrencies ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (Transaction fees) 

ที่ถูกกว่าค่าธรรมเนียมของระบบการชำระเงินในปัจจุบัน แต่เนื่องจากการออกแบบระบบ 

Cryptocurrencies นั้นมักจะมีการกำหนดสูตรคำนวณ Algorithm ที่ทำให้ต้นทุนในการอนุมัติธุรกรรม

สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่าระบบ Cryptocurrencies จะมีลักษณะแบบ Higher marginal cost ดังนั้นหาก

มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ปริมาณธุรกรรมมีมากขึ้น อาจทำให้ค่าธรรมเนียมการยืนยันชำระเงินต้องสูง

มากขึ้นตามไปด้วยในอนาคต   

4) Cryptocurrencies ส่วนใหญ่ มักจะมีการกำหนดปริมาณท่ีคงท่ีไว้ ณ ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิด

ปัญหาของการควบคุมมูลค่าของเงินในระยะยาว โดยมูลค่าของเงินตรามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ซึ่งในทาง

กลับกันหมายความว่า ราคาสินค้าและบริการต่างๆในสกุลเงินดังกล่าวจะมีแนวโน้มลดต่ำลงเรื่อยๆใน

ระยะยาว ทำให้เกิดระบบการเงินแบบ Deflation ซึ่งจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ สภาวะ Deflation ใน

ลักษณะนี้จะทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการลดน้อยลง การผลิตลดน้อยลง และทำให้เกิดสภาวะว่างงาน

สูงขึ้นในที่สุด ดังนั้นหาก Cryptocurrencies จะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระบบการเงิน 

ผู้ออกแบบ Cryptocurrencies ดังกล่าวจะต้องเข้าใจกลไกของระบบเศรษฐกิจ และแนวทางในการ

ควบคุมมูลค่าของเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 

5) ระบบ Cryptocurrency แบบ Bitcoin ที่มีการกำหนดให้ในแต่ละรอบของการอนุมัติธุรกรรมจะมีผู้อนุมัติ

ธุรกรรมเพียงคนเดียวที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดในรอบนั้นๆ สถานการณ์ที่ผู้ชนะคนเดียวได้รับรางวัล

ทั้งหมด (Winner-takes-all game) ทำให้ระบบไม่มีประสิทธิภาพโดยรวมเพราะ Nodes ต่างๆในระบบ 

Blockchain จะมีแรงจูงใจที่จะแข่งกันเพ่ิมศักยภาพในการประมวลผล (Computational capacity) ให้

สูงที่สุด เพ่ือเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียว จึงเกิดสภาวะที่เรียกว่า Overinvestment และ Oversupply ของ 

Computing capacity ในที่สุด  ซึ่งเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ Equilibrium ที่ไม่ได้เป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม  

ด้วยข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้จึงเป็นการยากที่ Cryptocurrency จะถูกใช้อย่างแพร่หลายและได้รับการ

ยอมรับในฐานะการเป็นสกุลเงินหนึ่งที่แข่งขันกับสกุลเงินในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าถึงแม้ 

Cryptocurrency จะไม่สามารถทำหน้าที่ของเงินได้อย่างสมบูรณ์ แต่ศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain 

สามารถนำไปสู่สังคมสุดโต่งแบบที่ ไม่ต้องมี “เงิน” อีกเลยได้ 
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ยกตัวอย่างเช่น อาจเกิดการนำเทคโนโลยี Blockchain มาปรับใช้กับระบบ Clearing house (ระบบ

อนุมัติยืนยันธุรกรรม) สำหรับการซื้อขายตราสารทางการเงินทุกประเภท โดยไม่ต้องมี “เงิน” เป็นตัวกลางในการ

กำหนดราคาสำหรับการแลกเปลี่ยนตราสารทางการเงิน และไม่ต้องมี “ตัวกลางทางการเงิน (Financial 

intermediaries)” เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตราสารดังกล่าว เป็นต้น  

ในปัจจุบันการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน (Financial assets) ต่างๆได้มีการแปรเปลี่ยนให้อยู่ใน

รูปแบบของดิจิตอลมากยิ่งขึ้น และมีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เนตในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Internet trading 

platform กลาง แต่ระบบของ Blockchain ที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการอนุมัติยืนยันธุรกรรมสามารถลดบทบาท

ของ Clearing house ลงได้ และเนื่องจากระบบ Blockchain สามารถอนุมัติธุรกรรมของหลักทรัพย์ในรูปแบบใด

ก็ได้ จึงอาจเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างหลักทรัพย์ทางการเงินโดยตรงที่ไม่ต้องมีเงินเป็นตัวกลางในการกำหนด

มูลค่า เช่นอาจเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง จำนวนของหลักทรัพย์ A กับจำนวนหลักทรัพย์ B โดยตรงเป็นต้น 

หากเกิดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆระหว่างกันแบบไม่

ต้องมีเงินเป็นตัวกลาง เท่ากับว่าระบบการชำระเงินในปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Delivery-

versus-Delivery (DvD) สำหรับกลุ่มของตราสารทางการเงินหนึ่งที่ได้รับอนุญาต (Eligible instruments) เพ่ือ

เป็นตัวกลางในการชำระเงิน เช่นอาจมีการกำหนดให้พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของธนาคารกลางเป็นตราสาร

กลางในการแลกเปลี่ยนกับทุกหลักทรัพย์ในตลาดทุนเป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันระบบการชำระเงินที่มีการพัฒนาในช่วง

ยุค ค.ศ. 1980s และ 1990s เป็นระบบแบบ Payment-versus-Payment (PvP) และ Delivery-versus-

payment (DvP) 

ในโลกที่ไม่มี “เงิน” หรือแม้กระท่ัง “Cryptocurrency” เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนี้จึงเป็นโลกที่

บทบาทของธนาคารกลางในฐานะผู้ที่ออกเงินและควบคุมปริมาณเงินเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำหนดมูลค่าของเงิน 

ต้องแปรเปลี่ยนไป บทบาทของธนาคารกลางจากเดิมที่อยู่ในฐานะของการเป็น Lender of last resort อาจ

แปรเปลี่ยนไปเป็น Market maker of last resort สำหรบัตราสารหนึ่งๆที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เพ่ือ

ป้องกันปัญหาด้านสภาพคล่องของตราสารทางการเงินดังกล่าวในตลาดทุน  

เมื่อบทบาทใหม่ของธนาคารกลางเป็น Market maker of last resort ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ผู้ที่จะ

เป็น Market maker ของตราสารทางการเงินที่ใช้เป็นตัวกลางแทนเงินนั้น จะต้องเป็นองค์กรที่เรียกว่าธนาคาร

กลางอีกต่อไปหรือไม่ หากตราสารทางการเงินดังกล่าวธนาคารกลางไม่ใช่เป็นผู้ออกตราสารในระบบตลาดทุน 
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บทบาทของ Market maker of last resort อาจเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ออก

ตราสารทางการเงินดังกล่าวหรือไม่  

 

ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลต่อการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล 

นโยบายการคลัง (Fiscal policy) คือกิจกรรมที่ดำเนินโดยรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับ

โครงสร้างการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการกระจายของมูลค่าทรัพย์สิน เงิน และ

สินค้าและบริการให้มีความทั่วถึงและเหมาะสมที่สุดสำหรับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเครื่องมือในการ

ดำเนินนโยบายการคลังนั้นมักจะประกอบด้วย การตั้งงบประมาณ (Budget) การเก็บภาษี (Taxation) การใช้จ่าย

ภาครัฐ (Public expenditure) การจ้างงานของภาครัฐ (Public works) และการกู้ยืมของภาครัฐ (Public debt) 

การดำเนินนโยบายการคลังเหล่านี้หากมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกระดับในสังคม 

ปัจจัยสำคัญท่ีกำหนดศักยภาพของภาครัฐในการใช้เครื่องมือด้านการคลังคือข้อมูล (Information) ที่

ภาครัฐใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเห็น

สัญญาณล่วงหน้าของวัฏจักรในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายกระตุ้น หรือลดความร้อนแรงของ

ระบบเศรษฐกิจก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้  

นอกจากนี้ข้อมูลยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ที่จะต้องมีการออกแบบ

ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจ สร้างความเท่าเทียม และไม่ส่งผลลบต่อแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจ การ

เก็บภาษีที่ดีจะทำให้ภาครัฐมีกระแสเงินที่เพียงพอต่อการดำเนินนโยบายเพื่อกระจายความมั่งค่ังในสังคมผ่านการ

นำเสนอหลักประกันพ้ืนฐาน (Social safety nets) ระบบสาธารณสุขและการศึกษา (Health and education 

system) หรือการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure investment) แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ  

การเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบดิจิตอล ได้ทำให้เกิดโอกาสที่ภาครัฐสามารถปรับปรุง

แนวทางในการดำเนินนโยบายการคลัง เพราะระบบเศรษฐกิจดิจิตอลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transform) 

วิธีการที่รัฐบาลใช้ในการจัดเก็บรายได้ (Collect) วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบาย (Process) 

และวิธีการนำเสนอนโยบายไปสู่ระบบเศรษฐกิจ (Policy implementation) หากเทคโนโลยีดิจิตอลถูกนำมาใช้

อย่างเหมาะสมจะทำให้การดำเนินนโยบายการคลังมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เท่าเทียม และมีผลกระทบเป็นวงกว้าง

ที่ช่วยปรับปรุงการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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ผลกระทบเชิงบวกของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลต่อการดำเนินนโยบายด้านการคลัง สามารถสรุปเป็นปัจจัย

ได้ดังนี้ 

1) โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆไปสู่ดิจิตอล (Digitalization) ทำให้เกิดฐานข้อมูลดิจิตอลปริมาณมหาศาล 

ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของพฤติกรรมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

การใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของประชาชนผ่าน e-money หรอื Digital currency ข้อมูลการค้นหาข้อมูลต่างๆในโลก

อินเตอร์เน็ต ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือ

ข้อมูลรายรับรายจ่ายรายบุคคลหรือรายบริษัท เป็นต้น 

เมื่อข้อมูลต่างๆถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลจึงทำให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และสอบ

ทานข้อมลูที่มีการจัดเก็บในหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ซึ่งในอนาคตภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องทำการสังคายนา

ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเหล่านั้นในการดำเนินนโยบาย

ด้านการคลังให้มีข้อผิดพลาดที่น้อยลง  

ฐานข้อมูลขนาดใหญ่นี้ ส่งผลให้ภาครัฐมีต้นทุนที่ถูกลงในการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบรายได้ การ

ตรวจสอบการถือครองทรัพย์สิน การตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่าย การตรวจสอบการใช้บริการสาธารณะ และ

การลงทะเบียนเข้าสู่โครงการต่างๆของรัฐบาล งานวิจัยโดย Ross (2016) ค้นพบว่าในปีค.ศ. 2000 นั้น มีข้อมูล

เพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของดิจิตอล แต่ในปีค.ศ. 2007 ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลได้เพ่ิมสูงขึ้น

ถึงร้อยละ 94 ของข้อมูลรวมทั้งหมด  

ปริมาณข้อมูลดิจิตอลที่เพ่ิมสูงขึ้นนี้เกิดจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ

เข้าถึงได ้เช่น Computers, Tablets และ Smartphones เป็นต้น ซึ่งทำให้ความเสี่ยงที่จะมีประชาชนบางกลุ่ม

ตกหล่นจากการนำเสนอนโยบายด้านการคลังของภาครัฐลดน้อยลง ข้อมูลจาก ITU (2014) และ GSMA (2013) 

พบว่าประชากรของโลกประมาณร้อยละ 90 ในปีค.ศ. 2014 สามารถเข้าถึง Smartphone ซึ่งเป็นเครื่องมือหลัก

ในการเชื่อมต่อไปยังโลกดิจิตอล และในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินแบบ Electronic 

Digitalization ไม่เพียงเพ่ิมประเภทของข้อมูลที่ภาครัฐสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ภาครัฐ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real-time เมื่อข้อมูลเหล่านั้นเกิดข้ึนในแต่ละวัน ทำให้การดำเนินนโยบายภาครัฐ

สามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขณะ ไม่จำเป็นที่จะต้องรอประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วค่อยตัดสินใจดำเนินนโยบายซึ่งอาจไม่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในขณะนั้น 
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ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีในประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหราช

อาณาจักร สามารถเข้าถึงข้อมูลรายได้จากการจ้างงาน (Payroll) ของประชาชนในรูปแบบ Real-time ในขณะที่

ประเทศบราซิล และรัสเซีย มีการส่งเสริมให้เกิดระบบใบแจ้งหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic invoice) ซ่ึงจะ

ทำให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลยอดขายของภาคธุรกิจทันทีเมื่อธุรกรรมเกิดขึ้น  

ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญคือข้อมูลดิจิตอลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของประชาชน ที่สามารถ

นำมาใช้ทดแทนการใช้บัตรประชาชนเหมือนอย่างในอดีต ข้อมูลยืนยันตัวตนที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือ

ข้อมูลทางชีวภาพที่จำเพาะเจาะจงของแต่ละบุคคล หรือท่ีเรียกว่าข้อมูล Biometric ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลชีวภาพ

ในรูปแบบดิจิตอล ในปัจจุบันข้อมูลชีวิภาพที่มีการนำมาทดลองใช้ประกอบด้วย ลายนิ้วมือ (Fingerprints) รูม่าน

ตา (Iris scans) รูปแบบของเส้นเลือด (Vein patterns) และ ข้อมูลพันธุกรรม (DNA)  

Gelb and Clark (2013) ได้ทำการรวบรวมโครงการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฐานข้อมูล 

Biometrics สำหรับการยืนยันตัวตน ในมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกพบว่าทวีปที่มีการใช้วิธีการนี้ในการยืนยัน

ตัวตนที่แพร่หลายที่สุดคือประเทศในแถบ Latin America โดยประเทศในทวีปแอฟริกา และเอเซียใต้ก็ได้พยายาม

คิดค้นนำเสนอระบบการบันทึกและเก็บฐานข้อมูลเหล่านี้ของประชาชน ซึ่งในประเทศอินเดียมีการสร้างระบบ

ฐานข้อมูลภาครัฐที่เรียกว่า Aadhaar ขึ้นในปีค.ศ. 2013 ซึ่งถือเป็นระบบข้อมูล Biometric ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย

บันทึกข้อมูล Biometrics ของประชาชนมากกว่า 1.1 พันล้านคน (GSMA, 2017) 

การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายช่องทางในยุคดิจิตอลนี้ ยังทำให้เกิดแนวทางใหม่ในการต่อสู้กับความ

ยากจนในสังคม โดยภาครัฐสามารถดำเนินการโครงการที่มีจุดประสงค์เพ่ือปรับการกระจายความมั่งคั่ง 

(Redistribution) ได้แบบตรงกลุ่มประชากรมากยิ่งขึ้น เช่นโครงการช่วยเหลือสำหรับคนจนที่มีรายได้น้อยนั้น 

รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องให้ประชาชนมาสมัคร แสดงข้อมูลหลักฐานด้านรายรับและอาชีพ แต่รัฐบาลสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ทำให้ประชาชนที่ได้สิทธิ์ในโครงการต่างๆ (eligible citizens) สามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ

ของรัฐบาลได้แบบอัตโนมัติ  

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน และผนวกกับการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตอล จะทำให้การ

จ่ายเงินช่วยเหลือเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ตกหล่น ไม่ต้องผ่านกระบวนการสมัครล่าช้าด้วยกระดาษ และลดความ

ผิดพลาดในการประเมินบุคคลที่ผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับสิทธิ์ของรัฐบาล  
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2) โอกาสในการปรับเปลี่ยนระบบให้มีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ช่วยให้ภาครัฐสามารถออกแบบระบบการจัดการในด้านต่างๆ

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- กระบวนการในการจัดเก็บภาษี สามารถออกแบบให้มีการยื่นชำระภาษี หรือการคืนเงินภาษีใน

รปูแบบออนไลน์ได้ เป็นการลดต้นทุนในการจัดการทั้งทางฝั่งของรัฐบาลและฝั่งประชาชน ซึ่งระบบ

การยื่นภาษีแบบออนไลน์นี้มีการใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา (OECD 2006; 

Deloitte, 2013)  

- ภาครัฐสามารถประเมินและคาดการณ์กลุ่มประชากรล่วงหน้าว่ากลุ่มใดจะต้องมีการชำระภาษีมาก

น้อยเพียงใด หรือที่เรียกว่า “Prepopulate tax returns” โดยภาครัฐสามารถประเมินรายได้ การ

ลดหย่อนภาษีได้ล่วงหน้าผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ประชาชนเพียงแค่เรียกดู

ข้อมูลและยืนยันความถูกต้องเท่านั้น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายแหล่งนี้ยังช่วยลดโอกาสของ

การหนีภาษี (Tax evasion) หรือหลบหลีกภาษี (Tax avoidance) ด้วย 

- การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้ากับระบบชำระเงิน (Payment system) และระบบใบแจ้งหนี้

อิเล็กทรอนิกส์ (e-invoice system) เปิดโอกาสให้ภาครัฐสามารถดำเนินการตรวจสอบการชำระภาษี 

VAT ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งในประเทศจีนได้มีความพยายามที่จะสอบทานการเก็บภาษี VAT 

ว่ามีความถูกต้อง และไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่ (KPMG, 2016) 

- ภาครัฐสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบของนโยบายด้านการคลังต่อระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวม เพราะเมื่อมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เข้าด้วยกันจะทำให้รัฐบาลสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ทันทีแบบ 

Real-time ภายหลังการดำเนินนโยบาย 

- ในปัจจุบันได้มีการเกิดขึ้นของการดำเนินธุรกิจแบบ Platform อย่างมาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ

และผู้ขายเข้าด้วยกัน ดังนั้นภาครัฐสามารถออกกฎเกณฑ์เพ่ือบังคับให้ Platform ต่างๆเปิดเผยข้อมูล

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นแก่ภาครัฐเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการจัดเก็บภาษี หรือการนำเสนอโครงการภาครัฐสู่

ประชาชนได้ เช่นในประเทศ Estonia มีการเชื่อมโยงข้อมูลของ Uber platform เข้ากับ Tax office 

เพ่ือเรียกเก็บภาษีโดยตรงจากผู้ให้บริการขับรถรับส่งเป็นต้น (Uber, 2020) 
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- การเกิดขึ้นของฐานข้อมูลการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตอล ทำให้ภาครัฐสามารถเป็นผู้สร้าง 

Platform เพ่ือเป็นช่องทางในการนำเสนอบริการของภาครัฐแก่ประชาชนได้โดยตรง ซึ่ง Platform นี้

อาจเป็นการรวบรวมโครงการของภาครัฐในด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ

ได้ในที่เดียวว่าตนเองมีสิทธิ์ในการได้รับบริการจากภาครัฐในด้านใดบ้าง โดยประเทศที่เป็นผู้นำในการ

สร้าง Platform นี้คือประเทศ Estonia ที่ภาครัฐสร้าง Platform ที่เรียกว่า e-estonia โดย

ประชาชนสามารถโหวตลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบ Online voting สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการ

รักษาพยาบาล เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน และเข้าถึงบริการที่ภาครัฐ

นำเสนอมากกว่า 600 บริการในรูปแบบดิจิตอล (e-estonia, 2018) 

- งานด้านการบริการของหน่วยงานรัฐจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากระบบการเข้างาน และการ

ตรวจสอบการทำงานสามารถทำในรูปแบบดิจิตอล โดยการศึกษาของ World bank (2016) ได้

ประเมินผลกระทบของการปรับวิธีการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐแบบดิจิตอลในประเทศ 

ไฮติ อินเดีย ปากีสถาน และ อุกานดา โดยพบว่าการตรวจสอบแบบดิจิตอล สามารถลดการลางาน 

หรือการอู้งานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- Digital platform ของภาคเอกชน ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Custodians แทนหน่วยงานของรัฐใน

การจัดเก็บภาษีอากรได้ โดยเป็นการเรียกเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากยอดขาย หรือจากรายได้ ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาและต้นทุนของภาครัฐได้อย่างมาก นอกจากนี้หากภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลใน 

Platform ต่างๆ จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพของภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในตัวอย่างข้างต้นนั้น มีส่วนช่วยลดต้นทุนของภาครัฐได้อย่างมีนัยสำคัญ โดย

งานวิจัยของ Zimmerman, Bohling, and Rotman Parker (2014) พบว่าการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้

สามารถลดต้นทุนต่อธุรกรรมของโครงการช่วยเหลือทางสังคมต่างๆของภาครัฐในประเทศไฮติ และฟิลิปปินส์ ได้

มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับรูปแบบการดำเนินนโยบายในอดีต 

งานวิจัยโดย Lund, White and Lamb (2017) ยังพบว่าการนำระบบชำระเงินดิจิตอล มาใช้สำหรับการ

จ่ายผลประโยชน์ต่างๆของรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยประหยัดต้นทุนได้มากถึงประมาณ 1% ของ GDP 

หรือประมาณ $220 – 320 พันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี ซึ่งมูลค่านี้เทียบได้ประมาณ 1.5% ของมูลค่าธุรกรรม
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ของภาครัฐ การประหยัดเหล่านี้ส่งผลให้สถานะการคลังดีขึ้นประมาณ 0.5% ของ GDP หรือ $105-$155 พันล้าน

เหรียญสหรัฐต่อปี ในขณะที่การลดต้นทุนในส่วนที่เหลือเป็นประโยชน์ที่ตกแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ 

การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ระบบดิจิตอลในการดำเนินนโยบายด้านการคลังที่กล่าวถึงนั้น 

ยังถือเป็นการประเมินแบบขั้นต่ำเพราะเป็นมูลค่าที่เกิดจากการประหยัดโดยตรง แต่มูลค่าแฝงอ่ืนๆที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการ Digitalization ต่อระบบเศรษฐกิจในมิติอ่ืนเช่น การเพ่ิมคุณภาพของบริการ การลดระยะเวลาในการ

ดำเนินธุรกรรม และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนลดต้นทุนจากการดำเนินธุรกรรมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีมูลค่าส่วน

เพ่ิมอีกมาก 

3) โอกาสในการนำเสนอนโยบายด้านการคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการดำเนิน

นโยบายด้านการคลังเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำให้นโยบายด้านการคลังมีผลกระทบเป็นวงกว้างในลักษณะที่

ตรงตามความคาดหวังของผู้วางนโยบายมากขึ้น เช่นนโยบายการเก็บฐานข้อมูล Biometric ของประชาชนใน

ประเทศอินเดียนั้น รัฐบาลมีการกำหนดให้ประชาชนจะต้องมีการผูกบัญชีธนาคารเข้ากับข้อมูล Biometric ร่วม

ด้วย เพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายการจ่ายเงินแก่ประชาชนในโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ผูกบัญชีธนาคารนี้ยังมีส่วนช่วยให้ระดับของ Financial inclusion ในประเทศอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ Digitalization ยังช่วยลดเหตุการณ์คอรัปชั่น และฉ้อฉลต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการดำเนิน

นโยบายของภาครัฐ เช่นในประเทศ Sierra Leone เมื่อมีการนำเสนอ e-payments ผ่าน Mobile wallets 

ในช่วงวิกฤติโรคระบาด Ebola ทำให้การจ่ายเงินเดือนแก่บุคคลากรทางการแพทย์ไม่มีการตกหล่นหรือสูญหายไป 

(Bangura, 2016) หรือการศึกษาโดย Frydrych, Scharwatt and Vonthron (2015) ก็ได้พบว่าการจ่ายเงินค่า

เล่าเรียนของนักเรียนกับโรงเรียนแบบดิจิตอลในประเทศ Cote d’Ivoire ช่วยลดปัญหาการขโมยและการติดสินบน

ได้เป็นอย่างดี 

การได้รับข้อมูลต่างๆแบบ Real-time ยังเป็นการเปิดโอกาสให้การดำเนินนโยบายจัดเก็บภาษีสามารถมี

ความถี่ท่ีเปลี่ยนไป เช่นในปัจจุบันการจัดเก็บภาษีมักจะเกิดขึ้นเป็นรอบ ปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง แต่เมื่อมีการเข้าถึง

ข้อมูลรายรับรายจ่ายแบบ Real time ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกเก็บภาษีได้แบบ Real time หรือ

กำหนดความถี่ในการชำระภาษีท่ีแตกต่างออกไปได้  

ในประเทศเคนย่า ภายหลังความแพร่หลายของระบบ M-Pesa ที่เป็น Mobile money transfer ที่

นำเสนอโดยผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารนั้น ต่อมาภาครัฐได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล M-Pesa ร่วมกับหน่วยงาน
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ของรัฐในการจัดเก็บภาษีผ่านการสร้างระบบที่เรียกว่า iTax system เพ่ือช่วยให้การชำระภาษี และการเข้าถึง

ข้อมูลทางภาษีของประชาชนง่ายมากขึ้น การเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอลนี้ยังลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะมีการติดสินบน

กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะเมื่อธุรกรรมต่างๆเกิดข้ึนแบบดิจิตอล จะลดการติดต่อสื่อสารในลักษณะรายบุคคลระหว่าง

ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ (Ndung’U, 2019) 

หากมองในมิติของภาคธุรกิจจะพบว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลทำให้เกิดความเสี่ยงของ

เหตุการณท์ี่เรียกว่า “Profit shifting” หรือการถ่ายโอนกำไรเพื่อเลี่ยงภาษีของบริษัทที่มีการค้าขายบน cross 

border e-commerce platform ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีพรมแดนในการค้าขายที่ชัดเจน เหตุการณ์นี้ทำให้ภาครัฐ

หลายประเทศเกิดแนวคิดของการมุ่งเป้าเก็บภาษีจากรายได้มากกว่าผลกำไรของบริษัท หรือมุ่งเน้นเก็บภาษีที่

ผู้บริโภคและเก็บภาษีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทดแทนความยุ่งยากในการเก็บภาษีนิติบุคคล  

นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดและความถี่ท่ีมากขึ้นทำให้ผู้วางนโยบายและนักวิเคราะห์ของ

ภาครัฐ สามารถคาดการณ์รายรับรายจ่ายของภาครัฐได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำมาใช้สร้างเสถียรภาพของ

ฐานะการคลัง ซึ่งจะส่งผลบวกต่อศักยภาพของภาครัฐในการกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

การเกิดขึ้นของฐานข้อมูลดิจิตอลยังนำมาสู่ โอกาสที่ภาครัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของต้น

แก่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ในบางประเทศได้มีความพยายามที่จะเพ่ิมความโปร่งใสของการจัดการและการดำเนิน

นโยบายด้านการคลังด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านการคลัง (Fiscal data) แก่ประชาชนทั่วไป เช่นในประเทศอังกฤษ

มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการคลังผ่านช่องทาง data.gov.uk เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

กำหนดงบประมาณ และตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ (OECD, 2018) ในประเทศเกาหลีก็มีการนำเสนอระบบ

ที่เรียกว่า D-Brain เพ่ือให้ประชาชนร่วมให้ความเห็นการดำเนินนโยบายของภาครัฐ (World Bank, 2015) 

ประเทศต่างๆที่เป็นผู้นำด้านดิจิตอลเช่น Estonia อิสราเอล New Zealand เกาหลี และสหราช

อาณาจักร ก็ได้มีความตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศน์ทางดิจิตอลของรัฐบาลให้มีลักษณะที่โปร่งใส และเปิดเผยมาก

ขึ้นผ่านกรอบแนวคิดท่ีเรียกว่า Open standards, open source system และ open markets (Gupta, Keen, 

Shah, & Verdier, 2017) 

อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่สามารถท่ีจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลได้ทันที 

เพราะมีความท้าทายในหลายด้านที่เกิดขึ้นพร้อมกับประโยชน์ต่างๆเหล่านั้น โดยความท้าทายลำดับแรกคือ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ประโยชน์ต่อจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย

ภาครัฐจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับที่ชัดเจนว่าภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระดับใด สามารถ
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นำไปใช้ประโยชน์ในมิติใดได้บ้าง และจะต้องมีการขออนุมัติจากประชาชนเมื่อดำเนินธุรกรรมบางด้านอย่างไร ซึ่ง

ในระดับสากลกฎหมายที่สำคัญด้านข้อมูลส่วนบุคคลคือกฎหมายที่เรียกว่า General Data Protection 

Regulation (GDPR) ในยุโรป ซึ่งใช้บังคับครั้งแรกในปี ค.ศ. 2018 ส่วนในประเทศไทยภาครัฐได้มีการร่างกฎหมาย 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า PDPA ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบและเริ่มทยอยใช้บังคับตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2563 

 นอกจากประเด็นด้านข้อมูลส่วนบุคคล อีกปัจจัยหนึ่งที่ลดความสามารถของภาครัฐในการดำเนินนโยบาย

ที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลคือข้อจำกัดเชิงพ้ืนฐานขององค์กร (Fundamental limits) ซึ่งเป็นปัญหาเชิง

โครงสร้างของการบริหารงานของภาครัฐ ข้อจำกัดของบุคคลากรที่อาจไม่มีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอในการ

สร้างฐานข้อมูลดิจิตอลหรือการวิเคราะห์ฐานข้อมูลดิจิตอลดังกล่าว และข้อจำกัดด้านข้อมูลที่ในปัจจุบันมีการเก็บ

ข้อมูลอย่างกระจัดกระจายและไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร 

นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีฐานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data 

storage) และระบบประมวลผลข้อมูลที่มีกำลังที่เหมาะสม (Computing power) เพ่ือให้สามารถนำมาสู่การ

ตัดสินใจและการออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐจะต้องมีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยสรุปการวิเคราะห์

ฐานข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย รายงานผลข้อมูลด้วยแบบรายงานมาตรฐาน (Standardized 

format) และมีลักษณะเป็น Single-view online portals หรือ Platforms เพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีอำนาจในการ

ตัดสินใจสามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

ถึงแม้ Digitalization จะทำให้เกิดการดำเนินนโยบายด้านการคลังที่ทำให้ภาครัฐสามารถมุ่งเป้าไปยังกลุ่ม

ประชาชนที่เหมาะสมในบางกลุ่ม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในบางด้าน แต่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลก็นำมาสู่การแทนที่

ของแรงงานคนด้วยหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (Acemonglu and Restrepo, 2016) ซึ่งการเกิดขึ้นเหล่านี้อาจ

นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคมที่สูงข้ึนได้ เพราะแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้นมีจำนวนที่ลด

น้อยลง ค่าจ้างแรงงานลดลง ฐานการเก็บภาษีของภาครัฐน้อยลง ในขณะที่ภาคเอกชนที่นำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยี

ดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กลับได้รับกำไรมากข้ึนจากการลดต้นทุนดังกล่าว 

การแปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานนี้ ทำให้เกิดคำถามว่าภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนการ

ดำเนินนโยบายการคลังอย่างไรเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเก็บภาษีจากสินทรัพย์

หุ่นยนต์ หรือที่เรียกว่า “Robot capital” เพ่ือนำภาษีดังกล่าวมากระจายให้กับประชาชนอีกทอดหนึ่งภายหลัง

การตกงาน และถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ 
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อีกแนวทางหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคือการเก็บภาษีบนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic value) ที่

หุ่นยนต์เหล่านั้นสร้างขึ้น ซึ่งแนวทางนี้มีความเหมาะสมมากกว่าการเป็นภาษีจากมูลค่าสินทรัยพ์หุ่นยนต์ เพราะ

ส่งผลเชิงลบที่น้อยกว่าต่อแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของภาคเอกชน และทำให้

การจัดเก็บภาษีจากการถือครองสินทรัพย์แต่ละประเภทยังคงมีความความเสมอภาค อยู่บนกรอบแนวคิดเดียวกัน 

(Guerreiro, Rebelo, and Teles, 2020) 

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดแรงงานนี้ ได้นำมาสู่ข้อถกเถียงถึงการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวกับ

การประกันรายได้ขั้นต่ำให้แก่ประชากร หรือท่ีเรียกว่า Universal Basic Income เพ่ือบรรเทาผลกระทบของ

ระบบเศรษฐกิจดิจิตอลและทำให้เกิดการปรับการกระจายความมั่งค่ัง (Redistribution) ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย 

(IMF, 2017) 

การปฏิวัติด้านดิจิตอลยังทำให้ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างรัฐในระดับสากลมีความสำคัญมาก

ยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลต่างๆในระบบเศรษฐกิจดิติตอลนั้นมีลักษณะที่ไร้พรมแดนไม่จำกัดว่าจะอยู่ที่ประเทศใดประเทศ

หนึ่ง แต่มีการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างประเทศท่ีรวดเร็วและปริมาณมหาศาล การเคลื่อนไหวของข้อมูลเหล่านี้

ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการคิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ห่วงโซ่การผลิตของโลก (Global supply 

chain) การค้าขายระหว่างประเทศ (International trade) และการเคลื่อนย้ายของทุน (Capital flow) การ

ดำเนินนโยบายด้านการคลังที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลต่างๆ จึงอาจจะต้องมีการทำข้อตกลงระหว่างประเทศในมิติ

ใดมิติหนึ่งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบแง่ลบที่จะเกิดข้ึนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

บทสรุป 

การเกิดขึ้นของเงินตราในรูปแบบ Digital currency ในปัจจุบันนี้สร้างความท้าทายให้กับระบบการเงิน 

และการกำกับดูแลโดยสามารถสรุปได้เป็น 3 มิติได้แก ่1) ความสามารถท่ี Digital currency จะเป็น unit of 

account 2) ความเสี่ยงต่อประสิทธิผลของนโยบายการเงินในปัจจุบันและการบังคับใช้ และ 3) ความบิดเบี้ยวของ

ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบตัดสินใจดำเนินนโยบายด้านการเงิน 

ในเชิงทฤษฎี Digital currency สามารถมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของราคาและนโยบายการเงิน หาก

Digital currency ดังกล่าวมีผลกระทบต่อ งบดุลของธนาคารกลางในด้านของภาระหนี้สิน (Central bank’s 

liability) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุม Supply ของเงินผ่าน Open market operations มีผลกระทบต่อ

ความเร็วของเงิน (Velocity of money) หรอืมีผลต่อดัชนีชี้วัดดัชนีราคา  
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ในมุมที่ Digital currency มีผลกระทบต่อปริมาณเงินในระบบนั้น ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน Digital 

currency ที่เกิดขึ้นมักจะอยู่ในรูปแบบของ Pre-paid basis คือจะต้องมีการนำเงินในปัจจุบันไปแลกซื้อเงิน 

Digital currency ดังกล่าว และหากผู้ใช้เงินต้องการใช้เงินเป็นวงกว้างก็จะต้องแลกเงินกลับมาเป็นสกุลเงินดั้งเดิม 

ดังนั้นผลกระทบต่อปริมาณของเงินในระบบจึงค่อนข้างจำกัด 

นอกจากนี้ปริมาณเงินของ Digital currency ที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละ Platform ไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมาก

นักเมื่อเทียบกับมูลค่าของสกุลเงินแบบดั้งเดิม และ Digital currency ที่เกิดขึ้นมักจะอยู่บน Internet platform 

ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็น Internet platform ที่ใช้ทั่วโลก ดังนั้น Digital currency ที่มีใน

ปัจจุบันจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ และ Digital currency ส่วน

ใหญ่มักจะมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ตายตัว หรือมีกลไกในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ 

ดังนั้นจึงมีผลกระทบค่อนข้างจำกัด 

ในด้านของความเร็ว (Velocity) ของเงินที่เป็นการวัดรอบของการหมุนของเงินว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือ

ไปเร็วอย่างไร ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะประเมินว่า Digital currency ต่างๆนั้นจะมีผลกระทบต่อ velocity 

ในระดับใด ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนด velocity คือปริมาณผู้ใช้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน Virtual economy 

ดังกล่าวว่ามมีากน้อยเพียงใด (Network effect) 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลหาก Digital currency ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง และประชาชนใช้เงิน

ดังกล่าวแทนที่เงินจากธนาคารกลาง จะทำให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของเงิน Digital currency อย่างมากในขณะที่มี

ปริมาณการใช้เงินในสกุลดั้งเดิมลดน้อยลง จนอาจทำให้ประชาชนต้องการมีรายรับรายจ่ายในชีวิตประจำวันผ่าน

สกุลเงินของ Digital currency ดังกล่าว  

เหตุการณ์นี้จะทำให้ขนาดของ Balance Sheet ของธนาคารกลางลดลงอย่างมาก และลดประสิทธิภาพ

ของการดำเนินนโยบายด้านการเงิน จนธนาคารกลางอาจไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพ่ือควบคุม

สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดิม ซึ่งธนาคารกลางอาจต้องใช้เครื่องมืออ่ืนในการควบคุม Digital currency 

schemes ดังกล่าวเช่นการกำหนด minimum reserve requirement ของผู้ให้บริการ Digital currency หรือ

การกำหนดแนวทางในการควบคุมปริมาณเงิน Digital currency 

นอกจากนี้หากในระบบของ Digital currency มีการให้สินเชื่อ (Credit) และผู้ออกเงินเริ่มดำเนินธุรกิจใน

ลักษณะของ Fractional reserve banking มากข้ึน จะยิ่งทำให้ธนาคารกลางไม่สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยเป็น
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เครื่องมือในการส่งผ่านต้นทุนทางการเงินผ่านสถาบันการเงินแบบเดิมได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งกระทบต่อเสถียรภาพ

ของสถาบันการเงินในที่สุด 

งานวิจัยโดย Peng and sun (2009) ได้วิเคราะห์ว่าหาก Digital currency เป็นตัวกลางในการใช้ซื้อ

สินคา้และบริการจริง จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ Real GDP และ Real money supply ซึ่งผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับ 

2 ปัจจัยได้แก่ 1) ระยะเวลาที่ประชากรใช้ในการใช้จ่ายเงินในสกุลปกติ (Real money) กับเงิน Digital currency 

ซึ่งหากประชาชนใช้เวลากับการซื้อขาย หรือทำกิจกรรมต่างๆใน Virtual community เป็นเวลานาน อาจเป็นการ

ลดการดำเนินกิจกรรมจริงในระบบเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่จะเกิด Crowding-out effect เหมือนตัวอย่าง

ของ QQ coin ได้ หรือ 2) ประชาชนลดการใช้เงินจริง ทำให้มีการลดลงของเงินสด และเงินฝากและประชาชน

เลือกที่จะนำเงินไปการฝาก (แลกซื้อ Digital currency) กับ Startup ที่ออกสกุลเงินดังกล่าว 

Peng and Sun (2009) ได้กล่าวต่อว่าเมื่อ Digital currency มีผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณของเงินใน

ระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจะต้องนำการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของ Digital currency มาใช้ในการเฝ้าระวัง

อีกหนึ่งค่าสถิติเพ่ือการดำเนินนโยบายด้านการเงิน 

ถึงแม้ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการที่สร้าง Digital currency จนมีผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบ

การเงินในปัจจุบัน แต่ธนาคารกลางก็ควรที่จะต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญกับพัฒนาการของ Digital currency 

ที่เกิดขึ้น โดยตัวชี้วัดสำคัญที่สามารถใช้เฝ้าระวังได้คือ 1) Digital currency ดังกล่าวเป็นระบบการชำระเงินที่มี

ปริมาณการชำระเงินสูงสุดอยู่ในระดับใด 2) Digital currency ดังกล่าวสามารถเป็นระบบชำระเงินในการโอนเงิน

ที่มมีูลค่าปริมาณมากได้หรือไม่ และด้วยขนาดเท่าใด และ 3) Digital currency เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการชำระราคา

ธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อย่างแพร่หลายในระดับใด 

ก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ท่ีผู้วางนโยบายและผู้กำกับดูแลไม่สามารถควบคุมความแพร่หลายของ Digital 

currency ผู้วางนโยบายจะต้องตัดสินใจอย่างรัดกุมว่าจะออกแบบกฎหมายเพ่ือกำกับดูแล Digital currency และ 

Cryptocurrency อย่างไร จะมีการกำหนดใบอนุญาต หรือการพิจารณาให้ Startup ต่างๆ ที่นำเสนอจะต้องได้

ใบอนุญาตการเป็นบริษัทประเภทใดหรือไม่ เพ่ือลดความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบต่อเสถียรภาพของสถาบัน

การเงิน และประสิทธิภาพของธนาคารกลางในการควบคุมสภาพคล่องและระดับราคาต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจใน

อนาคต 
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บทท่ี 15 เครื่องมือและกลไกในการกำกับดูแลระบบการเงินรูปแบบใหม่ในระบบ

เศรษฐกิจดิจิตอล 

 

 

บทนำ 

จากการวิเคราะห์ผลกระทบของ Digital currency ในรูปแบบต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ และความยั่งยืน

ของเงินสกดุั้งเดิมที่ออกโดยธนาคารกลาง ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาที่จะออกเงินใน

รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) เพ่ือมารองรับการเปลี่ยนผ่านของระบบ

เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันธนาคารกลางแต่ละแห่งยังไม่ได้มีการวางกรอบที่

ชัดเจนว่าจะออกแบบ CBDC ในลักษณะใด ดังนั้นในบทนี้จึงทำการวิเคราะห์เชิงลึกว่าการออกแบบ CBDC ในแต่

ละลักษณะนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการกำกับดูแลของธนาคารกลางอย่างไร 

 

วิเคราะห์ความจำเป็นของการออก Central Bank Digital Currency (CBDC) 

จากแนวโน้มที่มีบริษัทเอกชนต่างๆ พยายามนำเสนอสกุลเงินใหม่ในรูปแบบของ Digital currency จึงทำ

ให้ธนาคารกลางมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจตามท่ีได้วิเคราะห์อย่าง

ละเอียดในบทที่ 14 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามของธนาคารกลางหลายแห่งนำเสนอแนวคิดของการ

สร้าง Digital currency ที่ออกโดยธนาคารกลางเอง ซึ่งการออก Digital currency นี้มักจะเรียกว่า Central 

Bank Digital Currency (CBDC) โดยรูปแบบของการออกเงินสกุลใหม่ยังคงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงเป็นวงกว้าง 

เพราะธนาคารกลางสามารถนำเสนอสกุลเงินดิจิตอลได้หลายลักษณะ โดยในแต่ละลักษณะต่างมีผลกระทบต่อ

ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจที่ต่างกัน 

บทความของ IMF ที่วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของ CBDC ในอนาคต (He et al., 2017) ได้บ่งชี้ว่า CBDC จะ

ทำให้เกิดความรวดเร็วและความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการทำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับการข้ามพรมแดน 

(Cross-border financial transactions) และ CBDC จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชากรที่มีรายได้น้อยที่

ส่วนใหญ่มักจะใช้เงินสดเป็นหลักเพราะ CBDC สามารถทำให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการเงินได้โดย
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อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยในด้านของการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial inclusion) ของประเทศ นอกจากนี้ 

CBDC ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ปัจจุบันมักจะประสบปัญหาด้านต้นทุนที่ต้อง

จัดการกับเงินสด หรือมีภาระค่าธรรมเนียมเมื่อต้องรับชำระเงินด้วย Debit และ Credit cards 

ในระดับมหภาค นักวิจัยที่ธนาคารกลางอังกฤษได้ประเมินว่าหากมีการนำ CBDC มาใช้เป็นวงกว้าง จะ

เป็นการช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้กับระบบการเงินโดยรวม และยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา

โครงสร้างภาษีท่ีผิดเพี้ยน (Distortionary tax) ได ้(Bank of England, 2020) เพราะเมื่อเงินในระบบการเงินอยู่

ในรูปของดิจิตอล จะทำให้ภาครัฐและธนาคารกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการโอนเงินชำระเงินได้แบบ 

Real-time ส่งผลให้การกำหนดนโยบายภาษีสามารถกำหนดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดความ

ธรรมอย่างแท้จริง ความเสี่ยงด้านการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax avoidance) จะลดน้อยลงอย่างมาก 

ในเดือนมีนาคม 2018 Bank of International Settlements (BIS, 2018) ได้ออกบทวิเคราะห์ผ่าน

คณะกรรมการด้านการชำระเงินและโครงสร้างพ้ืนฐานตลาด (The Committee on Payments and Market 

Infrastructures) โดยกล่าววา่ CBDC จะสร้างความท้าทายให้กับระบบชำระเงินแบบ Tiered banking system 

ในปัจุบันที่ต้องอาศัยสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในระบบชำระเงินทอดหนึ่งก่อนมาชำระเงินครั้งสุดท้ายที่ธนาคาร

กลาง นอกจากนี้ CBDC ยังเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดการจัดสรรสินเชื่อให้ภาคส่วนต่างๆของสังคม 

(Credit allocation) ได้โดยตรง ผ่านความสามารถที่ธนาคารกลางอาจเป็นผู้ถือบัญชีการชำระเงินโดยตรงกับภาค

ประชาชนและภาคธุรกิจ 

พัฒนาการด้านระบบการชำระเงิน และ Digital currency ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นแรงกดดันที่ทำให้ธนาคารกลาง

ไม่สามารถท่ีจะมีจุดยืนในลักษณะเชิงรับ (Passive) หรือแบบค่อยเป็นค่อยไป (Conservative) เหมือนในอดีต ซึ่ง

ธนาคารกลางมักจะมีชื่อเสียงในด้านของความเป็นอนุรักษ์นิยมมาโดยตลอด ดังตัวอย่างเช่นภายหลังการล้มลงของ

มาตรการ Bretton Woods และภาคหลังวิกฤติ Great Inflation ในช่วงปี ค.ศ. 1970 ธนาคารกลางใช้เวลาถึง 20 

กว่าปีในการศึกษาและนำนโยบายการเงินในรูปแบบ Inflation targeting มาใช้ในหลายประเทศทั่วโลก (Bordo 

and Levin, 2017) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีให้หลังมานี้ ธนาคารกลางได้เริ่มมีการดำเนินนโยบายที่

แหวกแนวมากยิ่งขึ้น ทั้งการเป็น Lender of last resort และการดำเนินนโยบายการเงินแบบไม่ดั้งเดิม 

(Unconventional monetary policy tools) ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะมีความเป็นเชิงรุกมาก

ยิ่งขึ้นสำหรับการคิดค้นและนำเสนอ CBDC สู่สาธารณะ  
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หากธนาคารกลางเลือกที่จะไม่ดำเนินการใดๆที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือเลือกที่จะ

ไม่พิจารณานำเสนอ CBDC แทนการพิมพ์ธนบัตรในปัจจุบัน อาจทำให้ระบบเงินตราของประเทศตกอยู่ในความ

เสี่ยงที่ธนาคารกลางจะมีบทบาทน้อยลงในการควบคุมระบบการเงินของประเทศ และธนาคารกลางอาจไม่ใช่

องค์กรหลักที่จะสามารถป้องกันหรือแก้ไขเหตุการณ์เศรษฐกิจถดถอยได้  

ซึ่งงานวิจัยโดย Fernández-Villaverde and Sanches (2018) ทีไ่ดป้รับปรุงตัวแบบเศรษฐศาสตร์จาก

งานวิจัยของ Lagos and Wright (2003) บ่งชี้ว่าระบบเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะผันผวนรุนแรง และยากที่จะ

นำไปสู่สมดุลของระดับราคาที่มีเสถียรภาพได้ หากประชาชนมีการตัดสินใจใช้เงิน Digital currency อ่ืนๆที่มีการ

แข่งขันกันโดยภาคเอกชน และระบบการเงินที่มีแต่ Private-issued digital currency จะไม่สามารถนำระบบ

เศรษฐกิจไปสู่ดุลยภาพของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 ข้อกังวลเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโลกวิชาการแต่ได้ขยายไปสู่นายธนาคารต่างๆ เช่น Nicolaisen 

(2017) ได้ให้คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจในประเทศนอร์เวย์อาจจะไม่มี functional legal 

tender อีกต่อไปในอนาคต หรือปาฐกถาโดย Tucker (2017) ที่วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของบทบาทของ

ธนาคารกลางในยุคดิจิตอลเทคโนโลยี เป็นต้น 

แนวคิดของการนำเสนอเงินดิจิตอลโดยธนาคารกลาง และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้าง 

จึงเป็นสิ่งที่นักวิชาการได้มีการนำเสนอบทวิเคราะห์และงานวิจัยมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา (Huber and 

Robertson 2000; Jackson and Dyson 2012; Binswanger, Huber, and Mastronardi 2012; Bjerg 2013; 

Huber 2014; Dyson and Hodgson 2016; Huber 2017). 

ตัวอย่างของธนาคารกลางที่วางแผนนำเสนอ CBDC ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในประเทศสวีเดน Riksbank 

ไดจ้ัดตั้งทีมงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2016 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการออก krona ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก 

(Skingsley, 2016)  โดยตั้งใจให้ e-krona เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการชำระเงิน แตใ่นปัจจุบันก็ยังไม่มีความ

ชัดเจนว่า e-krona จะอยู่บนระบบชำระเงินเทคโนโลยีใด โดยรัฐบาลตั้งใจให้ e-krona เป็นสกุลเงินดิจิตอลสำหรับ

การชำระเงินจำนวนน้อยระหว่างผู้บริโภค บริษัท และรัฐบาล ซึ่งบัญชี e-krona จะมีลักษณะเป็นกระเป๋าสตางค์

อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรับดอกเบี้ยได้ 

นอกจากนี้รัฐบาลของประเทศจีนได้เคยกล่าวว่าการคิดค้นเงิน Digital currency โดยภาคเอกชนอย่าง

แพร่หลายในปัจจุบัน เป็นสถานการณ์ท่ีธนาคารกลางควรนำนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เป็น

ผู้นำในการออกเงินสกุลของตนในรูปของดิจิตอล และควรมีความเป็นเชิงรุกในการกำกับดูแลเงิน Digital currency 
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อ่ืนๆที่ออกโดยภาคเอกชน  ซึ่งธนาคารกลางของประเทศจีนได้มีความคิดริเริ่มที่จะออกเงิน Digital currency ของ

ตนเองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 (Yifei, 2016) 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา David Andolfatto ซ่ึงดำรงตำแหน่งเป็น Vice President of the Federal 

Reserve Bank of St Louis ก็ได้มีการเสนอแนวคิดออก CBDC ที่เรียกว่า FedCoin ซึ่งการเสนอแนะนี้เป็นการ

เสนอในฐานะส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการเสนอในฐานะความคิดเห็นของธนาคารกลาง (Andolfatto, 2015) โดย 

FedCoin จะมีอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินปัจจุบันที่อัตรา 1 ต่อ 1 และ Fedcoin จะอยู่บนระบบชำระเงินแบบ 

Blockchain ที่ดำเนินงานโดยธนาคารกลาง นอกจากนี้ Fedcoin จะมีลักษณะเป็นบัญชีเงินฝากที่ประชาชนเปิด

กับธนาคารกลางโดยตรง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนึ้จึงคล้ายกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ Chicago plan ที่

เคยมีการถกเถียงกันในปี ค.ศ. 1933 ที่เสนอให้มีการยุติ Fractional reserve banking เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ

ประชาชนในช่วง Great Depression (Benes and Kumhof, 2012) 

European Central Bank (ECB) ยังได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการออกเงินสกุลดิจิตอลของธนาคารกลางนั้น

จะต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆได้แก่ 1) ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ความเป็น

กลางทางเทคโนโลยี และ 4) การให้ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกช่องทางการชำระเงิน (Mersch, 2017) 

ถึงแม้จะมีธนาคารกลางหลายแห่งเสนอแนวคิดของการออก CBDC แต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเป็น

รูปธรรมว่า CBDC จะเสนอออกในลักษณะใด Bjerg (2017) ได้สรุปว่า CBDC นั้นสามารถออกแบบให้เป็น

ส่วนผสมของเงินที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้ท้ัง 3 รูปแบบซึ่งประกอบด้วย 1) Cash ซึ่งหมายถึงเงินสด (Physical 

notes) ที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงิน 2) Bank account money ซึ่งเป็นเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ซึ่ง

เป็นตัวแทนมูลค่าของเงินที่ประชาชนนำไปฝากไว้ในบัญชีธนาคาร และ 3) Central bank reserve ซึ่งหมายถึงเงิน

ที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับธนาคารกลาง  

เมื่อ CBDC สามารถมีลักษณะเหมือนเงินทั้ง 3 รูปแบบจึงทำให้ CBDC ครอบคลุมคุณลักษณะสำคัญของ

เงินได้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นเงินที่สามารถเข้าถึงได้เป็นวงกว้างของประชาชน (Universally accessible) 2) 

การเป็นเงินที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central bank issued) และ 3) การเปน็เงินที่อยู่ในรูปแบบ Electronic ซ่ึง

เงินแบบดั้งเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีเงินในรูปแบบใดที่สามารถครอบคลุมได้ทั้ง 3 คุณลักษณะเลย ดังแสดงใน

รูปที่ 15.1 
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รูปที่ 15.1 ความหมายของเงินในรูปแบบต่างๆ 

 
ที่มา Bjerg (2007) 

นอกจากนี้ Bjerg (2007) ได้เสนอแนะว่าธนาคารกลางและภาครัฐจะต้องร่วมกันพิจารณาประเด็นการ

ออกแบบเงิน CBDC ใน 3 ประเด็นสำคัญได้แก่ 1) CBDC จะมีมูลค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินในปัจจุบัน 2) CBDC 

จะมีลักษณะเหมือนกับเงินสดหรือเงินในบัญชีธนาคาร และ 3) CBDC จะออกแบบให้ธนาคารกลางมีบทบาทด้าน

นโยบายทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  

เมื่อวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่ธนาคารกลางจะได้รับจากการออกเงิน CBDC นั้น งานวิจัยโดย Engert 

and Fund (2017) ได้ประโยชน์ไว้ 6 ข้อได้แก่  

1. เพ่ือสร้างความมั่นใจกับประชาชนว่าจะยังมีการใช้เงินที่ออกโดยธนาคารกลางต่อไป และธนาคารกลางยัง

รักษาสถานะในการได้รับรายได้ Seigniorage revenue 

2. เพ่ือที่จะทำให้ขอบด้านล่าง (Lower boundary) ของการดำเนินนโยบายด้านการเงินเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมที่อัตราดอกเบี้ยไม่สามารถกำหนดให้ต่ำกว่า 0% ได้ ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบาย

ที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น 

3. เพ่ือลดความเสี่ยงรวม และเพ่ิมเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยธนาคารกลางยังสามารถกำกับดูแลได้ใน

เชิงลึกและอย่างทั่วถึง 

4. เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันในระบบชำระเงินทำให้ระบบชำระเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและไม่สะทกสะท้าน

ต่อภัยต่างๆเพราะประชาชนมีทางเลือกชำระเงินที่หลากหลาย 

5. เพ่ือสนับสนุนให้เกิด Financial inclusion ภายในประเทศ 
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6. เพ่ือลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมต่างๆทางการเงิน 

งานวิจัยอื่นๆที่กล่าวถึงความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการสร้าง CBDC เช่นงานวิจัยโดยธนาคารกลาง

แคนาดา (Fung and Halaburda, 2016), งานวิจัยโดย Riksbank ของประเทศสวีเดิน (Camera, 2017), 

งานวิจัยโดย FirstRand Bank ในประเทศแอฟริกาใต้ (Foundery, 2016), งานวิจัยโดย Inter-American 

Development Bank (Ketterer and Andrade 2016) และงานวิจัยโดย Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

(Gouvia et al, 2017) 

ถึงแม้ CBDC จะมีประโยชน์ในหลายมิติ แต่ด้วยความที่ CBDC อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล จึงทำให้เงิน

สามารถไหลเวียนในระบบได้อย่างอิสระมากกว่าในปัจจุบัน และจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน และ ราคาหลักทรัพย์ได้อย่างมาก นอกจากนี้การนำเสนอ CBDC จะต้องมีการสร้างกลไกที่จะป้องกัน

ไม่ให้เกิดการฟอกเงิน (Anti-money laundering) และการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้ายอย่างรัดกุมด้วย 

หากพิจารณาแบบผิวเผินการออก CBDC จะดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยเพียงแค่ภาค

ธุรกิจและประชาชนเลือกท่ีจะรักษามูลค่าของเงินผ่าน CBDC และทำธุรกรรมผ่าน CBDC แทนที่การใช้เงินสดหรือ

เงินบัญชีธนาคารอย่างในปัจจุบัน แต่แท้ที่จริงแล้วการออก CBDC นั้นมีผลอย่างมากต่อแนวทางในการดำเนิน

นโยบายด้านการเงิน และการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของธนาคารกลาง (Bank of England, 2020)  

เมื่อธนาคารกลางคิดจะนำเสนอ CBDC คำถามสำคัญที่ธนาคารกลางจะต้องประเมินเพ่ือหาแนวทางที่

เหมาะสมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ระบบชำระเงินสำหรับการรองรับการชำระเงินของ CBDC นั้นจะอยู่ในรูปแบบใด จะใช้เทคโนโลยี 

Distributed Ledger Technology หรือเป็นระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์อย่างในปัจจุบัน 

2) การชำระเงินของ CBDC นั้นจะเกิดขึ้นผ่านบัญชีที่ประชาชนมีกับธนาคารกลางโดยตรง หรือธนาคารกลาง

นำเสนอ CBDC ในรูปแบบของ Digital token ซึ่งประชาชนสามารถนำ Digital token ไปเก็บรักษาไว้ยัง 

e-wallet ใดก็ได้ที่ได้รับการรับรองโดยธนาคารกลาง  

3) เมื่อธนาคารกลางมีการนำเสนอ CBDC สู่สาธารณะแล้วนั้น ธนาคารกลางจะทำอย่างไรกับเงินสด 

(Physical notes) ที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะยกเลิกเงินสดทันที 

หรืออนุญาตให้มีการใช้เงินในสองลักษณะคู่ขนานกันไปเรื่อยๆ 

4) หากธนาคารกลางนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของบัญชีเงินฝากแก่ประชาชน ธนาคารกลางจะมีการจ่าย

ดอกเบี้ยให้แก่บัญชีนี้หรือไม่ และหากมีการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายในระดับใด 
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5) การนำเสนอ CBDC ในแต่ละรูปแบบ ส่งผลให้ธนาคารกลางมีเครื่องมือในการกำกับดูแลระบบการเงินที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

6) การเกิดขึ้นของ CBDC จะส่งผลให้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเงิน (Monetary policy) และ 

นโยบายการคลัง (Fiscal policy) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

ในบทนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของ CBDC ในแต่ละรูปแบบ 

และประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อบทบาทของธนาคารและรัฐบาลอย่างไรในอนาคต ซึ่งผลการวิเคราะห์จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการตอบคำถามต่างๆข้างต้น 

 

วิเคราะห์พื้นฐานของเงินและประเภทของเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  

เพ่ือให้มีความเข้าใจที่มากขึ้นว่า CBDC จะมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจหากมีการนำเสนอ 

CBDC ในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีการทำความเข้าใจกลไก และหน้าที่ต่างๆของเงินประเภทต่างๆท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ก่อน ซึ่งเงินเหล่านี้สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) เงินสดที่จับต้องได้ (Physical cash) 2) เงินใน

บัญชีธนาคาร (Deposit money) และ 3) เงินในกองทุนสำรองของธนาคารกลาง (Central bank reserve 

money) 

หากพิจารณาท่ีนิยามของเงิน ต้องยอมรับว่าไม่มีการกำหนดนิยามของเงินที่ตายตัว มีแต่เพียงการกำหนด

ว่าเงินจะต้องมีหน้าที่สำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) เป็นตัวกลางในการชำระเงิน 2) เป็นหน่วยของราคาของสินค้าและ

บริการต่างๆ และ 3) เป็นที่เก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่าเงินในแต่ละประเภทมี

ความสำคัญในแง่มุมที่แตกต่างกันอย่างไร Bjerg (2014) จึงได้สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับเงินว่ามีท้ังหมด 3 ทฤษฎีได้แก่ 

1) Commodity theory 2) Credit theory และ 3) State theory  

การออกเงินในรูปแบบของเงินสดนั้นมุ่งเน้นเพื่อการเป็นตัวกลางสำหรับการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ

ของประชาชนเป็นวงกวาง ดังนั้นเงินสดจึงเป็นเงินที่สอดคล้องกับ Commodity theory ส่วนเงินในบัญชีธนาคาร

เกิดจากศักยภาพของธนาคารในการจูงใจให้ประชาชนมาฝากเงินกับธนาคารซึ่งถือเป็นภาระหนี้สินในงบดุลของ

ธนาคาร โดยที่มูลค่าของเงินในบัญชีเงินฝากนั้นไม่ได้ถูกเก็บไว้ในทองคำหรือหลักทรัพย์ใดๆ แต่จะมีมูลค่าที่ขึ้นอยู่

กับคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อและเงินลงทุนที่เปรียบเสมือนเป็นกระจกที่สะท้อน

มูลค่าของเงินในบัญชีเงินฝาก ดังนั้นเงินในบัญชีธนาคารจึงเปรียบเสมือนเงินที่รองรับด้วยหนี้สิน (Money backed 

by debt) ซึ่งสอดคล้องกับ Credit theory โดยมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงเงินในแนวทางเดียวกันเช่น (Schumpeter, 
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1934) และ (Innes 1913, 1914) และทฤษฎีนี้ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจยุคใหม่โดย (Werner 

2005; Ryan-Collins et al. 2011; Dyson and Jackson 2013; Huber 2014, 2017). 

ในมุมของ State Theory นั้นจะให้ความสำคัญกับรัฐบาลหรือผู้ครองอำนาจรัฐที่จะต้องเป็นผู้ที่รวบ

อำนาจด้านภาษีและการสร้างเงิน เพราะรัฐอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้ครองอำนาจอธิปไตยของประเทศและสามารถ

สร้างความม่ันคงความน่าเชื่อถือให้กับประชาชยภายในรัฐได้ รัฐจึงเป็นผู้ที่กำหนดให้เงินเป็นสิ่งที่สามารถนำมา

ชำระภาษีและภาระหนี้ต่างๆทางกฎหมาย ซึ่งเมื่อเงินถูกสร้างขึ้นและถูกกำหนดให้เป็นหน่วยย่อยที่ใช้กับสินค้าและ

บริการต่างๆ เงินก็จะกลายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนไปโดยปริยาย และเงินก็จะเป็นที่เก็บมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเงินที่เป็นหน่วยย่อยสำหรับสิ่งต่างๆนั้นจะมีเสถียรภาพในระยะยาวเสมอไปซึ่งหาก

ต้องการให้มีเสถียรภาพจะต้องมีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นพิเศษสำหรับการกำกับดูแลเงิน  

สิ่งที่สำคัญของเงิน คือเงินไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องขึ้นอยู่กับมูลค่าของทองคำหรือสินค้าโภคภัณฑ์บาง

ประเภทที่มีค่าในตัวของมันเอง และเงินก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวตนที่จับต้องได้ เพียงแต่เงินจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกภาค

ส่วนในสังคมใช้เป็นตัวเปรียบเทียบสุดท้ายสำหรับมูลค่าของสิ่งของต่างๆ จนสุดท้ายมูลค่าที่เห็นในรูปของเงินมีค่า

เท่ากับมูลค่าท่ีแท้จริงเชิงเปรียบเทียบของสิ่งต่างๆ 

ในปัจจุบันระบบเงินขึ้นอยู่กับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ 1) ธนาคารพาณิชย์ 2) ธนาคารกลาง และ 3) 

กระทรวงการคลัง โดยที่กระทรวงการคลังมีอำนาจในการกำหนดและจัดเก็บภาษี และยอมรับการชำระภาษีด้วย

เงินทั้ง 3 รูปแบบได้แก่ เงินสด เงินในบัญชีธนาคารและ เงินที่อยู่กับธนาคารกลาง ดังนั้นเงินทั้งสามรูปแบบนี้จึงถือ

เป็นสินทรัพย์สุดท้ายในการชำระบัญชี (Final Settlement asset) 

อย่างไรก็ตาม Central bank reserve money นั้น ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับธนาคาร

พาณิชย์เท่านั้น ช่องทางการชำระเงินด้วยวิธีนี้จึงเป็นช่องทางที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ และต้องยอมรับ

ว่าในปัจจุบันการชำระภาษีมักจะเป็นการชำระจากเงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์ มากกว่าเงินสดเพราะเงินสดไม่มี

ความสะดวกในการชำระธุรกรรมต่างๆ 

การสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินสิ่งแรกท่ีสำคัญคือการสร้างความเสมอภาคในเชิงมูลค่าของเงินสด 

เงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์ และเงินที่ธนาคารกลาง ซึ่งธนาคารกลางและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลหน่วย

ย่อยของเงนิ (Unit of account) เหล่านี้ และได้มีการมอบอำนาจให้กับธนาคารพาณิชย์ในการดูแล unit of 

account ต่อไปกับประชาชน ถึงแม้เงินจะไม่มีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประชากร แต่เงินถือว่าเป็น

ทรัพย์สินสาธารณะ (Public goods) ของประชาชนทุกคน 
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ในมุมของการสร้างเงินนั้น เงินสดและเงินที่ธนาคารกลาง คือเงินที่มีการสร้างและผูกขาดโดยรัฐ ในขณะที่

เงินในบัญชีเงินฝากกำหนดโดยธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้เงินที่สามารถได้รับดอกเบี้ย (Interest bearing) มีเพียง 

เงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์ และเงินที่ธนาคารกลางเท่านั้น ในขณะที่เงินสดนั้นไม่สามารถได้รับดอกเบี้ยได้ 

(Interest free) 

หากนำรูปแบบของเงินดั้งเดิมทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงลักษณะที่ CBDC สามารถถูกนำเสนอสู่

ประชาชนได้นั้น จึงสรุปการออกแบบ CBDC ได้ใน 2 ลักษณะได้แก่  

1) เงิน CBDC ในรูปแบบของ Digital Token  

2) เงิน CBDC ในรูปของบัญชีเงินฝาก ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะย่อย คือ  

2.1) เงิน CBDC ในรูปของบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารกลาง และ  

2.2) เงิน CBDC ในรูปของบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ 

 

วิเคราะห์ผลกระทบของ CBDC ในแต่ละรูปแบบต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลาง 

CBDC ในรูปแบบของบัญชี (Account-based CBDC) นั้นมีความแตกต่างจากการนำเสนอ CBDC ในรูป

ของเหรียญดิจิตอล (Token-based CBDC) ค่อนข้างมากเพราะการนำเสนอ Account-based CBDC จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือบัญชีสามารถได้รับอัตราดอกเบี้ย (Interest-bearing account) จากการถือ CBDC ดังกล่าวซึ่ง

แตกต่างจาก Token-based CBDC ที่จะมีบทบาทเหมือนธนบัตรในปัจจุบันที่ผู้ถือธนบัตรไม่สามารถได้รับ

ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจากการถือธนบัตร ดังนั้น Token-based CBDC จึงเป็นการนำเสนอ CBDC ที่มีการ

เปลี่ยนรูปแบบจากธนบัตร (Physical notes) เป็นเหรียญดิจิตอล (Digital Token) เท่านั้น โดยรายละเอียดการ

วิเคราะห์ของเงิน CBDC ในแต่ละรูปแบบแสดงอยู่ในหัวข้อถัดไป 

1) Token-based CBDC 

การนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของ Digital token มีความคล้ายคลึงกับการเกิดขึ้นของ Cryptocurrency 

อย่างเช่น Bitcoin และมีความคล้ายคลังกับการที่รัฐบาลบางประเทศมีการสร้างกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกเพ่ือ

เก็บเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ Token-based CBDC โดยธนาคารกลางจะเป็นการรักษาอำนาจ

และบทบาทของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจเพ่ือป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ประชาชนตัดสินใจใช้เงิน Digital 

currency ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือองค์กรกลางอ่ืนๆ  
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Token-based CBDC มีความน่าสนใจ เพราะ CBDC ในรูปแบบนี้สามารถเข้าถึงประชาชนเป็นวงกว้างได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่ประชาชนไม่ต้องประสบกับอุปสรรคในด้านความรู้ความเข้าใจ และความคุ้นเคย

กับเงิน CBDC ดังกล่าว อย่างไรก็ตามเงินสดในปัจจุบันมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคือความสามารถในการชำระ

ธุรกรรมต่างๆแบบที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน (Anonymity) ดังนั้นหาก CBDC ถูกนำเสนอในรูปแบบของ Digital 

token คำถามสำคัญของธนาคารกลางจะอยู่ที่ Token-based CBDC จะอนุญาตให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรม

แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนต่อไปได้หรือไม่ ประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) นี้ ถือเป็นประเด็นสำคัญที่จะ

กำหนดแรงจูงใจของประชาชนในการตัดสินใจเปลี่ยนการใช้เงินจากเงินสดในปัจจุบันมาเป็น Token-based CBDC  

ในสถานการณ์ท่ีธนาคารกลางตัดสินใจให้เงินสด และเงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์ยังมีใช้อยู่ต่อไป ธนาคาร

กลางจะต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน Token-based CBDC กับเงินแบบดั้งเดิมอ่ืนๆ จะมี

ค่าคงที่ หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดเงิน เพ่ือให้เข้าใจว่า Token-based CBDC 

และเงินแบบดั้งเดิมจะสามารถอยู่ร่วมกันในระบบการเงินในลักษณะใด ตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันของเงินแต่ละ

ประเภทในอดีตสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์ได้ 

ในอดีตเงินนั้นมีอยู่หลายลักษณะเช่นเงินในรูปของโลหะมีค่า เงินในรูปของทองคำ หรือเงินกระดาษ เป็น

ต้น จากทฤษฎีของ Gresham’s law สามารถสรุปได้ว่า ‘bad money drives out good’ ซึ่งหมายความว่า เงิน

ในแต่ละรูปแบบนั้นมีมูลค่า Nominal value ที่เท่ากัน แต่กลับมี Commodity value ที่ไม่เท่ากัน ซึ่งหาก 

Commodity value มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจาก Nominal value จะทำให้ประชาชนเลือกท่ีจะนำเงินที่มี 

Commodity value ที่น้อยว่ามาใช้ในการชำระสินค้าและบริการหรือชำระหนี้ Bad money (เงินกระดาษ) จึง

กลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไปโดยปริยาย 

ดังนั้นเมื่อมีการออกเงิน Token-based CBDC โดยธนาคารกลาง เงินนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำท่ีสุด

คล้ายกับเงินสดที่ออกโดยธนาคารกลาง และมีระดับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ออกเงินดัง

กล่าวคือธนาคารเอกชนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าธนาคารกลาง ดังนั้นการที่จะทำให้ Token-based CBDC และเงินใน

ปัจจุบันมีมูลค่าเท่ากันได้ ธนาคารกลางจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ Token-based CBDC มีผลตอบแทนเชิง

เปรียบเทียบที่น้อยกว่าเงินในบัญชีธนาคาร ซึ่งการที่ Token-based CBDC มีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับศูนย์เท่ากับเงิน

สด (Physical note) จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถทำให้เงินทั้งสามอยู่ร่วมกันได้ในระบบเศรษฐกิจ  

ในมุมของธนาคารกลาง Token-based CBDC มีความได้เปรียบเงินสดในหลายประการทั้งเรื่องของ

ต้นทุนในการออกเงิน และการจัดการปริมาณของเงินในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางจะมีตัวเลขท่ีแม่นยำว่าเงินที่
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หมุนเวียนในระบบการเงินนั้นมีมูลค่าเท่าไร ไม่ต้องกังวลเรื่องการเน่าเสีย หรือสูญหายของเงินเหมือนอย่างในกรณี

ของเงินสด (ธนบัตร) นอกจากนี้ธนาคารกลางยังสามารถใช้กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ (Algorithmic) ที่มีการตกลง

และกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในควบคุมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างอัตโนมัติ  

ในมิติของระบบการชำระเงินของ Token-based CBDC นั้น ธนาคารกลางยังคงมีบทบาทสำคัญในการ

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบชำระเงินให้กับประชาชน ซึ่งแตกต่างจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจใช้

เงิน Cryptocurrencies อย่างอิสระที่ธนาคารกลางจะไม่สามารถควบคุมกำกับดูแลระบบชำระเงินได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า Token-based CBDC จะต้องถูกนำเสนออยู่บนระบบชำระเงินที่

เรียกว่า Distributed Ledger technology เสมอไป  

Token-based CBDC ที่สร้างขึ้นสามารถเป็นเงินที่อยู่ภายใต้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันได้เลย ดังนั้น Token-based CBDC จึงเปรียบเสมือนกับการนำเสนอเงินที่เป็นแนวทางสำหรับการนำไปสู่

สังคมไร้เงินสด (Cashless society) ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของธนาคาร

กลางในระบบการเงิน ธนาคารกลางยังคงมีเครื่องมือในลักษณะเดิมสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินผ่านการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การดำเนินกิจกรรมเข้าแทรกแซงในตลาดเงิน หรือการมีบทบาทในการเป็น 

Lender of Last Resort เชน่เดิม  

นอกจากนี้การนำเสนอ Token-based CBDC ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 

เพราะธนาคารพาณิชย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางระหว่างธนาคารกลางกับประชาชนในการมี e-

wallet ให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึง Digital Token ดังกล่าว การดำเนินกิจกรรมของธนาคารพาณิชย์ในด้านของ

การรับฝากเงิน และการให้สินเชื่อจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะมี Token-based 

CBDC ในปริมาณเท่าใด และจะนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากเท่าใด 

ถึงแม้ Token-based CBDC จะเป็นแนวทางเปลี่ยนผ่านไปสู่ Cashless society แบบไม่ได้สร้างความ

แปรปรวนมากนักในระบบการเงิน แต่ Token-based CBDC ยังคงทำให้ธนาคารกลางมีข้อจำกัดในการควบคุม

ระบบการเงินเหมือนอย่างในปัจจุบัน ซึ่งข้อจำกัดท่ีสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่สามารถกำหนดได้ในระบบการเงิน (Lower bound of interest 

rates) จะยังคงอยู่ที่ศูนย์เหมือนอย่างในปัจจุบัน (Zero bound of interest rates) เพราะประชาชนสามารถ

ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเงินในบัญชีธนาคารเป็น Digital Token ได้หากเงินในบัญชีมีดอกเบี้ยที่ติดลบ 
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การมีขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยที่ระดับศูนย์นี้เป็นสิ่งที่ธนาคารกลางหลายประเทศกังวลเมื่อจะต้อง

พิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาวะวิกฤติการเงิน โดยธนาคารกลางมักจะมีความกังวลถึงช่องว่าง

ในการดำเนินนโยบายหรือที่เรียกว่า Policy space ว่าจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้อีกมากน้อยเพียงใดเพ่ือผ่อน

คลายสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ  

ในอดีตได้มีนักวิจัยหลายท่านที่พยายามแก้ไขปัญหาของขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายผ่านการ

นำเสนอกลไกอ่ืนๆ เช่นการคิดภาษีบนธนบัตร (Gesell 1916) การสร้างกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสด

และเงินอิเล็กทรอนิก (Agarwal and Kimball 2015) และการยกเลิกการใช้เงินสดเลยทั้งระบบ (Rogoff 2015) 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางแห่งใดในโลกได้นำแนวทางเหล่านี้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  

ปัญหาด้านขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของบัญชี 

(Account-based) ซึ่งจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป 

2) Account-based CBDC 

การนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของ Account-based ไม่ใช่รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในประวัติศาสตร์

ระบบการเงินของโลก เพราะในอดีตธนาคารกลางหลายประเทศได้เคยมีความพยายามที่จะนำเสนอเงินในรูปแบบ

บัญชี โดยให้ประชาชนเข้าถึงเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกลางโดยตรง เช่นตัวอย่างของ Sveriges Riksbank 

ในประเทศสวีเดน และธนาคารกลางของประเทศอังกฤษ เป็นต้น  

แต่แนวคิดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน เพราะในอดีตไม่มีเทคโนโลยีด้านดิจิตอลที่จะเข้ามาช่วย

ในการจดบันทึกบัญชี กระบวนการทำงานที่ต้องยึดกับกระดาษทำให้ธนาคารกลางมีต้นทุนมหาศาลในการจัดการ

กับบัญชีเงินฝากของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาที่ระบบนี้ได้ถูกยกเลิกไป และนำมาสู่การสร้างระบบ

ธนาคารแบบ Fractional reserve banking system ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อดีของการนำเสนอ Account-based CBDC เมื่อเปรียบเทียบกับ Token-based CBDC จึงเป็น

ประเด็นที่ธนาคารกลางสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลถึงขอบล่างของอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย โดยในช่วงเริ่มต้นธนาคารกลางสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยของ Account-based CBDC ที่

มากกว่าศูนย์เล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้เงิน CBDC แทนเงินสด ก่อนที่ธนาคารกลางจะ

ประกาศยุติการใช้เงินสดในระบบการเงินทั้งหมด 
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อัตราดอกเบี้ยสำหรับ Account-based CBDC นั้นสามารถพิจารณาได้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียง

กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free assets) และธนาคารกลางสามารถดำเนิน

นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ (Negative interest rates) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะในระบบการเงินไม่มีเงินสด

หรือธนบัตรอกีต่อไป ประชาชนจะไม่มีทางเลือกมากนัก หาก CBDC มีอัตราดอกเบี้ยติดลบ ประชาชนจะมี

ทางเลือกเพียงแค่จะนำเงิน CBDC ไปแปลงเป็นเงินฝากในบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ หรือการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น 

หรือนำไปใช้บริโภคสินค้าและบริการอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจ   

นอกจากนี้ธนาคารกลางยังสามารถส่งผ่านนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยได้โดยตรงไปยังภาคธุรกิจและภาค

ประชาชน โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงิน (Financial intermediaries) เหมือนอย่างในปัจจุบัน ซึ่งเป็น

ข้อจำกัดในปัจจุบันที่หน่วยงานที่สามารถเข้าถึงงบดุลของธนาคารกลางเป็นหลักคือธนาคารพาณิชย์ ผ่านการทำ

ธุรกรรม Overnight Repurchase Agreement กับธนาคารกลาง 

ความสามารถในการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่ภาคธุรกิจโดยตรงยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ในบางครั้ง

อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนจริงในตลาดการเงิน เช่น Interbank lending 

rate และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ในช่วงวิกฤติการเงิน ค.ศ. 2008 มีหลายช่วงเวลาที่ อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่สูงกว่า Overnight interbank rate จนทำให้ธนาคารกลางต้องให้ความสนใจมาก

ขึ้นในการทำ Repo transaction กับธนาคารพาณิชย์เพื่อแทรกแซงอัตราดอกเบี้ยในตลาด (Bordo and Levin, 

2017) 

Account-based CBDC จึงเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายที่ทำให้เกิดเสถียรภาพด้าน

ราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายที่จะรักษาให้ Real value (มูล

ค่าท่ีแท้จริง) ของ CBDC มีความคงที่และเสถียรภาพได้ในระยะยาว เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี

ราคา (Inflation index) ซึ่งความพยายามในการสร้างเงินที่มีมูลค่าคงที่นี้ได้มีการนำเสนอโดยนักวิจัยหลายคนใน

อดีตเช่น Jevons (1875), Marshall (1877), Wicksell (1898), Fisher (1913), Buchanan (1962), and 

Hayek (1978). 

ข้อจำกัดท่ีธนาคารกลางไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยบนธนบัตรหรือเงินในปัจจุบัน ทำให้ Friedman 

(1960) เสนอว่าธนาคารกลางสามารถควบคุมมูลค่าของเงินได้เพียงความพยายามในการควบคุมการคาดการณ์

อัตราเงินเฟ้อในอนาคตของระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า Inflation targeting approach ด้วยเหตุนี้ธนาคารกลาง
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หลายแห่งทั่วโลกจึงมักจะมีการกำหนดอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 2% หรือมากกว่า เพื่อเป็น “Inflation 

buffer” ให้กับระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายนี้ไม่สามารถทำให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะธนาคารกลางทำได้เพียง

วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต แต่ไม่สามารถกำหนดการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบันหรือ

ในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาในปัจจุบันจึงมีลักษณะเป็นแบบ Random walk 

ที่มี Upward drift ตามเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนด 

ในกรณีของ Account-based CBDC นั้น ธนาคารกลางสามารถกำหนดเป้าหมายของเสถียรภาพด้าน

ราคา (Price stability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน 2 เครื่องมือได้แก่ 1) การควบคุมปริมาณ CBDC ที่หมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจ และ 2) การควบคุมราคา CBDC ผ่านอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตรา

ดอกเบี้ยของ CBDC 

หากเกิดกรณีท่ีอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าระดับที่ธนาคารกลางกำหนด ธนาคารกลางสามารถท่ีจะเพ่ิมปริมาณ 

CBDC ผ่านการเพ่ิมอัตราส่วนระหว่าง CBDC ต่อ GDP หรือการลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยนโยบาย 

และดอกเบี้ย CBDC ได้ เพ่ือเพ่ิมความร้อนแรงของระบบเศรษฐกิจ ลดมูลค่าท่ีแท้จริงของ CBDC และเพ่ิมอัตราเงิน

เฟ้อในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในทันทีต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางทาง

การเงินอย่างในปัจจุบัน 

การดำเนินนโยบายที่เป็น Price level target ดว้ยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงิน CBDC ผ่านการกำหนด

อัตราดอกเบี้ยและปริมาณของ CBDC แบบ Real time จะทำให้ดัชนีราคาวิ่งกลับเข้าหาเป้าหมายที่กำหนดได้ใน

แต่ละช่วงเวลา ดังนั้นภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะอยู่ในสถานะที่สามารถวางแผนการใช้จ่ายและการบริโภคได้

ด้วยความมั่นใจที่มากกว่าในปัจจุบัน เพราะระดับราคาของตะกร้าสินค้าและบริการที่อยู่ในสกุล CBDC จะสามารถ

มีความเสถียรในระยะปานกลาง และคงที่ในระยะเวลาที่ไกลออกไปในอนาคต เช่น 10 ปี หรือ 20 ปี หรือ 50 ปี 

เป็นต้น เสถียรภาพด้านราคานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชากรรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัด

ในการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือการลงทุนในตราสารทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับการประกันความเสี่ยงใน

ด้านราคาของสินค้าและบริการ 

การกำหนด Price targeting นั้นอาจอยู่ภายใต้การสร้างกฎของ Price level target เช่นการป้องกัน

ไม่ให้ระดับราคาเบี่ยงเบนไปจากราคาเป้าหมาย หรือการป้องกันไม่ให้ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเบี่ยงเบนไป
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จากเป้าหมายระยะยาวที่ยั่งยืน โดยที่กฎของราคาเป้าหมายนี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระดับอัตรา

ดอกเบี้ยของ CBDC  

ความสามารถของธนาคารกลางในการควบคุม Price stability ยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดอัตรา

ค่าจ้างของภาคธุรกิจ ซึ่ง Bewley (2005) ได้กล่าวว่าการกำหนดค่าจ้างในปัจจุบันนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเรื่อง

ความกังวลด้านความเป็นธรรม และการที่ไม่สามารถลดค่าจ้างได้ในอนาคต มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของภาพลวงตา

ของเงิน (Money illusion) ดังนั้นการที่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายเสถียรภาพด้านราคา จะทำให้การกำหนด

ค่าจ้างมีความแม่นยำเป็นไปตามการต่อรองระหว่างลูกจ้างและนายจ้างที่แท้จริง 

การกำหนดเป้าหมายของราคา จะกลายเป็นจุดยึดโยงใหม่สำหรับทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง

ธนาคารกลางจะต้องมีการกำหนดนิยามว่า เป้าหมายราคานั้นคำนวณมาจาก ดัชนีราคาที่ประกอบด้วยอะไรและมี

นิยามอย่างไร โดยตะกร้าของสินค้าและบริการดังกล่าวไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนักเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ที่ตรงกันของทุกภาคส่วนในสังคมให้มากท่ีสุด  

Price targeting จึงเป็นวิธีการที่ช่วยบริหารความเสี่ยงระยะสั้นระหว่างเสถียรภาพด้านราคาและมิติอ่ืนๆ

ของเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตามธนาคารกลางจะต้องทำการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า

การกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยของ CBDC ที่แตกต่างกันนั้นจะมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระดับราคาและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งต้องยอมรับว่ายังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากท่ีจะเข้าใจพลวัตต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล  

นอกจากนี้ในช่วงเศรษฐกิจขาลง CBDC ยังสามารถช่วยเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายด้านการคลัง

ของรัฐบาลได้ เช่นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงผ่านการแจกเงิน (Helicopter money) หรือการสนับสนุนเงินทุน

ด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการบางกลุ่ม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามความมีประสิทธิภาพของ Account-based CBDC ในการดำเนินโยบายการเงินขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) รูปแบบการออกแบบ CBDC ว่าอยู่ในลักษณะใด เป็นบัญชีผ่านธนาคารกลางหรือผ่านธนาคารพาณิชย์ 

2) มีการออกกฎหมายขยายขอบเขตอำนาจของธนาคารกลางให้สามารถดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมไป

คาบเก่ียวกับนโยบายด้านการคลังมากน้อยเพียงใด 

3) แรงกระเพ่ือมที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจเป็นแรงกระเพ่ือมที่เก่ียวเนื่องกับอุปสงค์และอุปทานของเงิน 

หรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมการลงทุนจริงในภาคธุรกิจ 
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4) ความสามารถในการทดแทน (Substitutability) ระหว่างเงิน Account-based CBDC และเงินใน

รูปแบบอื่นในระบบเศรษฐกิจ  

งานวิจัยโดย Barrdear and Kumhof (2016) ได้ใช้ตัวแบบ DSGE ในการประเมินศักยภาพของ CBDC 

ในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง โดยผู้วิจัยมีสมมุติฐานให้ CBDC อยู่ในรูปแบบของบัญชีที่ออก

โดยธนาคารกลาง มีปริมาณ CBDC แรกเริ่มในจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ

เป็นการออกในลักษณะเดียวกับการทำ Asset purchase ผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของรัฐบาล  

จากการจำลองสถานการณ์ Barrdear and Kumhof (2016) พบประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้ 1) การ

นำเสนอ CBDC ทำให้ GDP มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวที่ 3% เนื่องจากการลดลงของ real interest rates การ

เก็บภาษีที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และการลดลงของต้นทุนการดำเนินนโยบายการเงิน 2) CBDC ทำให้วัฏจักรของ

ระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนน้อยลง เพราะธนาคารกลางสามารถควบคุมปริมาณ CBDC และระดับราคาของ 

CBDC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของบัญชี (Account-based CBDC) สามารถเป็นการนำเสนอในลักษณะที่

ประชาชนสามารถถือเงิน CBDC ผ่านบัญชีเงินฝากกับธนาคารกลางโดยตรง หรือเป็นการถือเงิน CBDC ผ่านบัญชี

เงินฝากกับธนาคารพาณิชย์เอกชนก็ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางอาจมีการทำข้อตกลง 

public-private partnerships กับธนาคารกลาง  

การนำเสนอ Account-based CBDC ในรูปแบบบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกลาง มีผลกระทบต่อระบบ

การเงินและการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่แตกต่างจากการเปิดบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ในหลาย

แง่มุม โดยมีรายละเอียดของผลกระทบสรุปในมิติต่างๆได้ดังนี้ 

2.1) การนำเสนอ Account-based CBDC ผ่านบัญชีที่ธนาคารกลาง 

ในกรณีของการนำเสนอ CBDC ในรูปแบบของบัญชีที่ธนาคารกลางนั้นจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของบัญชี 

CBDC ดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับตราสารทางการเงินที่ออกโดยธนาคารกลางอย่างมาก เพราะธนาคารกลางจะ

ถือเป็นผู้ที่มีภาระในการจ่ายคืนมูลค่าของเงินฝากกับประชาชนโดยตรง ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยบนบัญชี CBDC ของ

ธนาคารกลางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าบัญชีเงินฝากที่ประชาชนมีกับธนาคารพาณิชย์  

ธนาคารพาณิชย์จึงมีผู้แข่งขันเพ่ิมข้ึนด้านการนำเสนอบัญชีรับฝากเงินที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแก่ประชาชน 

การมีคู่แข่งด้านบัญชีเงินฝากนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงิน เพราะประชาชนอาจเลือกที่
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จะถ่ายโอนเงินส่วนใหญ่มายังบัญชี CBDC กับธนาคารกลาง ทำให้ธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาด้านการระดมทุน

เพ่ือดำเนินกิจกรรมอำนวยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจต่อไปได้ อย่างเช่นในภาวะวิกฤติท่ีมักจะเกิดสถานการณ์ท่ีเรียกว่า 

Flight to Quality ที่ประชาชนถ่ายโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์มายัง Account-based CBDC กับ

ธนาคารกลางอย่างฉับพลัน ซึ่งเหตุการณ์แห่ถอนเงิน (Bank run) นี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องรวมของระบบ

เศรษฐกิจได้อย่างมาก 

การนำเสนอ Account-based CBDC ที่ธนาคารกลางจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากรวมเฉลี่ยของระบบ

การเงินมีแนวโน้มลดลงในดุลยภาพระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนเงินทุน (Cost of capital) ในระบบเศรษฐกิจ

ทั้งหมดลดลงด้วยจนสามารถทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อ ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Barrdear and 

Kumhof, 2016) 

อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยของ Account-based CBDC ที่ธนาคารกลางนั้น จะไม่สามารถกำหนดได้

อย่างอิสระหากธนาคารกลางเลือกที่จะมีบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อยู่ในระบบการเงิน เนื่องจาก 

Account-based CBDC มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของ CBDC จึง

ต้องถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากในบัญชีธนาคารพาณิชย์เสมอ อัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากของธนาคารพาณิชย์จึงกลายเป็น upper bound ของอัตราดอกเบี้ยของ CBDC และจะเป็นการจำกัด

ศักยภาพของธนาคารกลางในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ CBDC เช่นหากธนาคารพาณิชย์ยืนกรานที่จะ

คงอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากในระดับต่ำ ถึงแม้เศรษฐกิจอยู่ในสภาวะร้อนแรงและมีความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่

สูง ธนาคารกลางจะไม่สามารถเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยของ Account-based CBDC ให้สูงกว่าบัญชีธนาคารพาณิชย์ได้ 

เพราะหากทำเช่นนั้นจะเกิดความเสี่ยงที่ CBDC จะมีมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่มากกว่าเงินในบัญชีธนาคาร และอาจ

เกิดสภาวะ Bank run ได้ 

ในมิติของการเข้าถึงงบดุลของธนาคารกลางนั้น จะเกิดคำถามสำคัญว่า Account-based CBDC ที่

ธนาคารกลาง จะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพ่ิมปริมาณ CBDC ในมือของตนเองผ่านการขายตราสารทาง

การเงินของตนให้กับธนาคารกลางได้ด้วยหรือไม่ หรือจะจำกัดขอบเขตให้ประชาชนเข้าถึงได้เฉพาะฝั่งหนี้สิน 

(Liability side) ของธนาคารกลาง เหมือนอย่างในกรณีของเงินสดในปัจจุบัน 

การนำเสนอ CBDC ในรูปแบบบัญชีที่ธนาคารกลางนั้นยังเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถยุติหรือลด

บทบาทของการดำเนินนโยบายทางการเงินในรูปแบบของ Open market operation ได้อีกด้วย เพราะธนาคาร

กลางสามารถส่งผ่านนโยบายการเงินตรงไปยังภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้เลย ในปัจจุบันธนาคารกลางยังมี
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ความจำเป็นในการดำเนินนโยบาย Open market operation เพราะภาคประชาชนและธุรกิจไม่สามารถเข้าถึง

อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางได้โดยตรง  

หากธนาคารกลางต้องการออก Account-based CBDC ที่ธนาคารกลางไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย คือไม่มีขอบล่างที่เกิดจากเงินสด และไม่มีขอบบนที่เกิดจากบัญชีเงินฝากของ

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลางมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ออกจาก

ระบบการเงิน การกระทำเช่นนี้จะเป็นการเพ่ิมอำนาจให้กับธนาคารกลางอย่างมาก เพราะจะเป็นองค์กรที่จัดสรร

ทรัพยากรทั้งหมดให้กับระบบเศรษฐกิจ (Binswanger, Huber, and Mastronardi 2012; Huber 2014) 

ประโยชน์ที่ธนาคารกลางได้รับในกรณีสุดโต่งนี้คือธนาคารกลางไม่ต้องกังวลเรื่องมูลค่าของ CBDC เชิง

เปรียบเทียบกับเงินสด หรือเงินในบัญชีธนาคารพาณิชย์เลย ธนาคารกลางจะมีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนด

นโยบายด้านการเงิน และนโยบายด้านการคลัง ตามท่ี Dyson and Hodgson (2016) ได้นำเสนอว่าธนาคารกลาง

สามารถสร้างเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างอิสระ ได้รับประโยชน์จากกำไร (Seigniorage) และกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจในแต่ล่ะช่วงเวลา 

ต้องยอมรับว่าการนำเสนอ Account-based CBDC แบบสุดโต่งนี้ จะสร้างความยืดหยุ่นให้กับการดำเนิน

นโยบายอย่างมาก นอกจากความสามารถในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ และการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายไป

ยังภาคประชาชนโดยตรง ธนาคารกลางยังสามารถกำหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยของบัญชี CBDC ที่แตกต่างกัน

ระหว่างประชากรแต่ละกลุ่ม เช่นอาจมีการแบ่งประชากรออกตามมิติของ ภูมิศาสตร์ อาชีพ หรือลักษณะของ 

Socio-economic status อ่ืนๆ เป็นต้น  

ความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายยังเป็นการ

ขยายขอบเขตอำนาจของธนาคารกลางไปสู่การคาบเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการคลังด้วย เช่นหากธนาคาร

กลางเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยให้กับประชากรกลุ่มรายได้น้อยในสภาวะวิกฤติจะคล้ายกับการพิมพ์เงินแจกจ่ายประชากร

กลุ่มนี้ไปโดยปริยาย หรือปัญหาที่ในปัจจุบันธนาคารกลางมีความกังวลว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจจะไปส่งผลกระทบเชิงลบต่อเงินออมของผู้เกษียณอายุจะหมดไปเพราะธนาคารกลางสามารถกำหนด

อัตราดอกเบี้ยจำเพาะกับบัญชี CBDC ของผู้สูงอายุได ้เป็นต้น  

การเชื่อมโยงประชาชนกับธนาคารกลางผ่าน Account-based CBDC แบบสุดโต่งนี้ อาจทำให้เกิดดุลย

ภาพ (Equilibrium) ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเป็น Financial socialism ที่เงินในระบบเศรษฐกิจจะ

หมุนเวียนออกจากธนาคารพาณิชย์ไปสู่ธนาคารกลาง และในที่สุดธนาคารพาณิชย์จะมีขนาดของงบดุลที่น้อยลง
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มากจนไม่ได้เป็นบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ หรือหากธนาคารพาณิชย์พยายาม

รักษามูลค่าของสินทรัพย์ไว้ในระดับสูงจะมีความจำเป็นที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องระดมทุนผ่านการกู้เงินในตลาดทุน

ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝาก สุดท้ายอาจส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดให้กับผู้กู้ 

(Fiedler et al, 2017) 

หากภายหลังการออก CBDC ผ่านบัญชีของธนาคารกลาง มีการอนุญาตให้ธนาคารกลางสามารถเป็นผู้ให้

สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ จะทำให้ธนาคารกลางเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการอำนวยสินเชื่อให้กับภาค

ส่วนต่างๆของระบบเศรษฐกิจแทนที่ธนาคารพาณิชย์  

อย่างไรก็ตาม การลดบทบาทของธนาคารพาณิชย์ในระบบเศรษฐกิจ ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใน

ปัจจุบันต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินได้ เช่นความกังวลเรื่อง Bank run ที่ประชาชนแห่ถอนเงินจากบัญชีเงิน

ฝากจะหมดไป รัฐบาลสามารถยุติโครงการรับประกันเงินฝาก และธนาคารกลางไม่ต้องถูกข้อครหาในการใช้เงิน

เพ่ือค้ำจุนสถานะของสถาบันการเงินบางแห่งในภาวะวิกฤติ 

แนวทางการนำเสนอ Account-based CBDC ที่ธนาคารกลางนั้น ถึงแม้จะให้ประโยชน์แก่ธนาคารกลาง

ในหลายแง่มุม แต่ต้องยอมรับว่าสุดท้ายจะนำไปสู่การผูกขาดทางอำนาจของธนาคารกลางในหลากหลายมิติ ด้วย

ความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนักวิชาการบางกลุ่มวิเคราะห์ว่าการเข้าถึงเงิน CBDC ผ่านบัญชีธนาคารกลางโดยตรงควรมี

การจำกัดเฉพาะกับบางภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจหรือไม่ (Broadbent, 2016; Cleland, 2016; Carney, 

2016) 

 2.2) การนำเสนอ Account-based CBDC ผ่านบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์ 

การนำเสนอ CBDC ในรูปแบบบัญชีผ่านบัญชีที่ธนาคารพาณิชย์นั้น Dyson and Hodgson (2017) ได้ให้

เหตุผลสนับสนุนว่าจะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบัญชี CBDC ที่ง่ายมากข้ึน เพราะจะเป็นการเข้าถึงผ่าน 

Mobile Banking Platform ที่ประชาชนคุ้นชินอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยประชาชนแค่เลือกที่จะโอนเงินเข้าสู่บัญชี 

CBDC เท่าใดเพียงเท่านั้น ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีการทำธุรกิจ

ในลักษณะ “Relationship banking” 

หากพิจารณาในมิติของระบบการเงินและสถาบันการเงิน จะพบว่าการนำเสนอ CBDC ในลักษณะของ 

บัญชีที่ธนาคารพาณิชย์จะมีความคล้ายคลึงกับระบบการเงินในปัจจุบันค่อนข้างมาก เพราะธนาคารพาณิชย์จะ

ยังคงเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงงบดุลของธนาคารกลางเป็นหลัก โดยธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมซื้อขายตรา
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สารกับธนาคารกลางเช่นเดิม แล้วค่อยส่งผ่านสกุลเงิน CBDC ที่ได้รับจากธนาคารกลางไปยังภาคประชาชนและ

ภาคธุรกิจผ่านการเปิดบัญชี CBDC ให้กับประชาชน  

ดังนั้นธนาคารพาณิชย์ยังคงมีบทบาทคล้ายเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถปล่อยกู้เงิน CBDC 

ในระบบเศรษฐกิจต่อไปได้ ซึ่งในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อ CBDC จากธนาคารกลางผ่านการขายตราสารทาง

การเงินนี้ ปริมาณรวมของ Money supply ในระบบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อธนาคารแลกเปลี่ยน 

CBDC ไปยังภาคประชาชน ภาคประชาชนจะเพียงแค่เปลี่ยนแปลงระหว่าง เงินในบัญชี และเงิน CBDC เท่านั้น แต่

เมื่อธนาคารพาณิชย์ซื้อ CBDC โดยไม่ได้นำไปแลกเปลี่ยนกับเงินในบัญชี ปริมาณ CBDC ในระบบเศรษฐกิจจะเพ่ิม

สูงขึ้น เหมือนการเพ่ิมข้ึนของปริมาณเงินสดในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ธนาคารกลางอยู่ในสถานะของ ‘Buyer of last resort’ 

ยกตัวอย่างเช่นในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ อาจเกิดความต้องการถือ CBDC อย่างมากจากภาคประชาชนและภาค

ธุรกิจ สุดท้ายแล้วธนาคารกลางจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อตราสารทางการเงินประเภทใดบ้างด้วยเงิน CBDC ที่

ตนเองสร้างข้ึนมาเพ่ือที่จะรองรับอุปสงค์ของผู้ใช้เงินดังกล่าว การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินนี้ธนาคาร

กลางจะต้องกำหนดกรอบที่ชัดเจนว่าหลักทรัพย์ประเภทใดจะสามารถนำมาทำธุรกรรมกับธนาคารกลางได้ มิ

เช่นนั้นจะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้กับงบดุลของธนาคารกลางในที่สุด 

หากไม่มีการวางกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนอาจเกิดสถานการณ์ท่ีธนาคารพาณิชย์เอาเปรียบธนาคารกลางด้วย

ความเชื่อที่ว่าธนาคารกลางจะต้องซื้อสินทรัพย์ด้วย CBDC ตามความต้องการของประชาชน สุดท้ายแล้วอาจจะ

เกิดความเสี่ยงของวิกฤติการเงินจากเหตุการณ์ท่ีธนาคารพาณิชย์เมื่อได้รับ CBDC ไปแล้วก็นำไปปล่อยกู้ต่อแบบไม่

ประเมินความเสี่ยงที่รัดกุม เพราะธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะนำสินเชื่อเหล่านั้นมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ 

(Securitization) เพ่ือไปขายให้กับธนาคารกลางอีกครั้งได้ 

กิจกรรมการทำ Asset purchase program ที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นการดำเนินนโยบายที่แตกต่างจาก 

Asset purchase program ในปัจจุบัน เพราะนโยบาย Quantitative easing (QE) ในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะ

เป็นผู้กำหนดปริมาณของเงินที่พร้อมที่จะซื้อสินทรัพย์ในตลาด แต่หากเป็นในกรณีของ Account-based CBDC ที่

ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลางอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องนำเสนอ CBDC ตามอุปสงค์ (Demand driven) ของ

ภาคประชาชนซึ่งแตกต่างจากการทำ QE ในปัจจุบันที่เป็นแบบ Supply driven  

ถึงแม้ CBDC เป็นสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีของธนาคารพาณิชย์ แต่อัตราดอกเบี้ยของบัญชี CBDC ยังคงมี

ความเสี่ยงที่ใกล้เคียงสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free) และแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากที่
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ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป เพราะธนาคารพาณิชย์เปรียบเสมือนเป็นเพียงหน่วยงานที่สร้างบัญชี CBDC ให้ประชาชนได้

เข้าถึงเงินที่ออกโดยธนาคารกลางเท่านั้น การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ย

นโยบายนั้น ยังคงเป็นการส่งผ่านดอกเบี้ยโดยตรงไปยังภาคประชาชนและภาคธุรกิจเหมือนในกรณีของบัญชี 

CBDC ที่ธนาคารกลาง 

 

วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีระบบชำระเงินของ CBDC  

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินต่างๆ มักจะมีจุดเริ่มต้นจากธนาคารกลาง เพราะ

ธนาคารกลางเป็นผู้ออกเงิน สำหรับการดำเนินธุรกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น Depository Trust & 

Clearing Corporation (DTCC) ในสหรัฐอเมริกา หรือ Euroclear และ Clearstream ในยุโรป จึงต้องอยู่ภายใต้

การกำกับดูแลของธนาคารกลาง (Tucker, 2017) ในประเทศไทยถึงแม้ระบบการชำระเงินจะถูกสร้างขึ้นโดย

องค์กรที่ชื่อว่า ITMX แต่องค์กรนี้ก็เป็นความร่วมมืนกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด เพ่ือสร้างระบบชำระเงินกลางภายในประเทศขึ้น 

ตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่าระบบการชำระเงินในปัจจุบันนั้นเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralization) ที่มีลักษณะ

เป็นลำดับชั้น (Tiered system) โดยธนาคารกลางถือเป็นผู้ยืนยันการชำระเงินครั้งสุดท้ายให้กับระบบ ดังนั้นระบบ

การชำระเงินในลักษณะนี้จึงต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำของแต่ละหน่วยงานในแต่ละลำดับขั้นของ

การ Clearing ธุรกรรมการชำระเงิน จึงถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลโดยธนาคารกลางอย่างเข้มงวด  

อย่างไรก็ตามความเข้มงวดในการกำกับดูแลนี้ก็ได้สร้างปัญหาเชิงลบให้แก่ระบบเศรษฐกิจจากการที่

กฎเกณฑ์ต่างๆกลายเป็นกำแพงป้องกันผู้เล่นรายใหม่ (Barriers to entry) เข้าสู่ระบบการเงิน จนนำมาสู่สภาน

การณ์ที่ธนาคารพาณิชย์สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระเงินได้อย่างอิสระภายใต้ระบบตลาดที่มีการแข่งขัน

ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 

การนำเสนอเทคโนโลยี Distributed ledger technology หรือที่เรียกว่า Blockchain ที่เป็นระบบแบบ

กระจายอำนาจ มี Nodes (ผู้ทำหน้าที่ยืนยันธุรกรรม) กระจายตัวในระบบ เพื่อร่วมกันยืนยันอนุมัติธุรกรรมต่างๆที่

เกิดข้ึนในระบบ จึงลดความจำเป็นที่ระบบชำระเงินจะต้องขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ หรือความแม่นยำขององค์กร

ใดองค์กรหนึ่ง  
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Nodes ต่างๆในระบบ Blockchain สามารถสื่อสารระหว่างกันผ่านเทคโนโลยี TCP/IP2 และ UDP3 โดย

แต่ละ Nodes จะมีฐานข้อมูลของทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งหมด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบยืนยัน

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบว่ามีความถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่ การที่ฐานข้อมูลถูกจัดเก็บ

กระจัดกระจายในแต่ละ Nodes ทำให้หากธนาคารกลางนำระบบนี้มาใช้จะลดภาระความเสี่ยงด้านการถูกโจมตี

ทาง Cyber ได้มาก เพราะหาก Nodes ใดถูกโจมตี ระบบการชำระเงินยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้  

เมื่อมีธุรกรรมใหม่เกิดข้ึน Nodes จะทำการตรวจสอบและอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว หากบาง Node ทำการ

อนุมัติยืนยันธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง ธุรกรรมที่เสนอโดย Node นั้นจะไม่ได้รับการสนใจและไม่ได้รับการลงฉันทามติ 

(Consensus) จาก Nodes อ่ืนๆในระบบทำให้ การอนุมัติยืนยันการชำระเงินในลักษณะนี้ทำให้ ระบบไม่ต้อง

ขึ้นอยู่กับศักยภาพในด้านความแม่นยำและความน่าเชื่อถือขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกๆธนาคารที่เป็น Nodes 

ในระบบการชำระเงินแบบกระจายอำนาจนี้ต่างร่วมกันประเมินความถูกต้องของทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้น 

 สำหรับธุรกรรมที่ผ่านการอนุมัติแล้วนั้น จะมารวมกันใน Block โดยที่แต่ละ Block จะมีการเชื่อมโยงกับ 

Block ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเพ่ือเป็นระบบรักษาความปลอดภัย (Security) ที่ป้องกันไม่ให้การแก้ไขข้อมูลที่ถูก

บันทึกแล้วทำได้โดยง่าย เพราะหากข้อมูลใน Block มีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ Security code ที่เชื่อมโยงแต่ละ 

Block เปลี่ยนแปลงไปจนผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมดสามารถรับทราบได้อย่างทันที (Real-time) ซึ่งแตกต่างจาก

ระบบการชำระเงินแบบรวมศูนย์ในปัจจุบันที่สามารถมีการมอบอำนาจให้หน่วยงานหนึ่งที่มีสิทธิ์เด็ดขาดในการ

แก้ไขข้อมูลการชำระเงินได้  

 ระบบ Distributed ledger system จึงถือเป็นระบบที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการ Clearing system 

ทั้งหมดของระบบชำระเงิน ถึงแม้ธนาคารกลางจะยังคงมีบทบาทหลักของการเป็น Lender of last resort ในการ

ดูแลสภาพคล่องรวมของระบบเงินทั้งหมด แต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย์จะ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการ Settlement เป็นลำดับชั้น กลายมาเป็นการ Settlement ในลักษณะระนาบเป็น

เครือข่ายใยแมงมุมในชั้นเดียว หากมีการสร้างระบบ Netting ที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ธนาคารกลางสามารถ

บ่งชี้ปัญหาของสภาพคล่องในระบบเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าในปัจจุบัน 

นอกจากนี้การดำเนินนโนบายผ่อนคลายทางการเงิน หรือเข็มงวดทางการเงิน ผ่านการเพ่ิมหรือลดสภาพ

คล่องในระบบการเงิน จะสามารถดำเนินการไปที่กลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารกลางต้องการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

 
2 TCP/IP คือมาตราฐานใช้ส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำวา่ Transmission Control Protocol และ Internet Protocol 
3 UDP คือ Protocol อินเตอร์เนตสำหรับการสื่อสารระหว่างคอมพวิเตอร์ ยอ่มาจากคำว่า User Datagram Protocol 
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มากยิ่งขึ้น ความสามารถนี้เกิดได้ เพราะธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมภายในธนาคารพาณิชย์แห่งใด

แห่งหนึ่ง หรือเป็นธุรกรรมระหว่างธนาคารพาณิชย์จะต้องถูกเปิดเผยสู่ธนาคารอ่ืนๆ ที่เป็น Nodes ในระบบเพ่ือ

ร่วมกันยืนยันความถูกต้องของทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ  

ความโปร่งใสด้านข้อมูลนี้ทำให้ธนาคารกลางรู้รายละเอียดของการโอนเงินชำระเงินระหว่างผู้โอนและผู้รับ

มากยิ่งขึ้น และเป็นการรับทราบข้อมูลแบบ Real-time ทันทีในแต่ละช่วงเวลา จึงช่วยให้ธนาคารกลางสามารถ

เข้าใจสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบชำระเงินได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะต้องมีการสอบถามธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

เป็นลำดับขั้นเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเหมือนอย่างในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบ Distributed system ทีม่ีความโปร่งใส (Transparency) ด้านข้อมูลนี้

ไม่ได้หมายความว่า ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของประชาชนจะสูญหายไป เพราะความโปร่งใสด้านข้อมูลใน

ระบบ Distributed ledger system สามารถเกิดข้ึนพร้อมกับการปกปิดตัวตน (Anonymity) ในเวลาเดียวกัน 

เช่นระบบของ Bitcoin ที่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสามารถถูกปกปิด โดย nodes ต่างๆในระบบ Bitcoin ไม่

สามารถบ่งชี้ตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอนได้ Nodes ในระบบ Blockchain จะรับทราบเพียง Public key (ซึ่ง

เปรียบเสมือนเลขบัญชีกระเป๋าสตางค์) ของผู้ใช้งาน และยืนยันการใช้เงินของบัญชีเหล่านั้นผ่าน Private key ที่

เจ้าของบัญชีใช้ในการอนุญาตให้เกิดการโอนเงินจากบัญชีตนเอง 

ระดับของ Anonymity ที่ธนาคารกลางจะนำมาใช้สำหรับการออกแบบระบบ Blockchain สำหรับการ

ชำระเงินของสกุลเงิน CBDC เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพ่ือกำหนดว่า Nodes ต่างๆในระบบจะ

เห็นข้อมูลตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอนถึงในระดับใด เช่นระดับประเภทของผู้ใช้ หรือระดับเลขประจำตัวของผู้ใช้

เป็นต้น  

การนำระบบ Distributed system มาใช้สำหรับเงินสกุล CBDC ที่ธนาคารกลางออก คงไม่ได้เป็น

ลักษณะที่เรียกว่า Public blockchain เหมือนอย่างในระบบ Bitcoin ที่ใครก็ได้สามารถเป็น Nodes ในการยืนยัน

ธุรกรรมในระบบ เพราะการนำ Public blockchain มาใช้จะทำให้ระบบมีภาระเพ่ิมข้ึนในการวางแนวทาง 

Consensus mechanism และ Incentive system ที่จะป้องกันเหตุการณ์ฉ้อฉลของ Nodes หาก Public 

blockchain ถูกนำมาใช้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเร็วในการยืนยันธุรกรรมซึ่งจะทำให้ระบบชำระเงินไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนได  

ยกตัวอย่างเช่นระบบ Public blockchain ของ Bitcoin จะต้องมีระบบ Consensus mechanism แบบ 

Proof-of-work ที่บังคับให้แต่ละ Nodes ที่เข้ามาร่วมยืนยันธุรกรรมจะต้องมีการลงทุนทรัพยากรมหาศาลทั้งเงิน
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สำหรับการซื้อ Hardware เพ่ืออนุมัติธุรกรรม เงินที่จะต้องจ่ายค่าไฟ และเงินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าสถานที่หาก

ต้องการมี Hardware ขนาดใหญ่ที่มีความเร็วในการแก้ไขปัญหาเชิงตัวเลขท่ีเร็วที่สุด กลไก Proof-of-work นี้คือ

กลไกหนึ่งที่ทำให้ Nodes ที่มีการลงทุนมหาศาลจะมีศักยาภาพมากกว่า Nodes อ่ืนในการยืนยันธุรกรรม และด้วย

การลงทุนมหาศาลที่เกิดข้ึนจะเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้ Nodes เหล่านั้นดำเนินการอนุมัติธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องเพราะ

มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้เงินลงทุนของตนเสียหายได้ 

นอกจากนี้ Public blockchain ยังต้องมี Incentive mechanism ที่จะต้องรับประกันได้ว่า Nodes ทุก 

Nodes จะมีแรงจูงใจในการยืนยันธุรกรรมที่ถูกต้องเสมอ เพราะระบบ Public blockchain ที่ใครก็ได้เข้ามายืนยัน

ธุรกรรมนั้นแต่ละคนอาจมีจุดประสงค์ท่ีแตกต่างกันได้ ระบบแบบ Bitcoin จึงต้องมีการให้รางวัลผลตอบแทนต่อผู้ 

Nodes ที่ดำเนินการสำเร็จโดยผลตอบแทนนี้จะต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนของ Nodes ดังกล่าวด้วย และจะต้องมี

ปริมาณมากพอท่ีจะทำให้ Nodes ไม่เกิดแรงจูงใจในการฉ้อฉลเงินในระบบชำระเงินดังกล่าว 

ดังนั้นหากธนาคารกลางตัดสินใจนำเทคโนโลยี Distributed ledger system มาใช้สำหรับการออก 

CBDC จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบระบบในลักษณะ Private (Permissioned) blockchain ที่ Nodes 

ต่างๆในระบบจะถือเป็น องค์กรที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารกลาง ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลาง 

และเป็นองค์กรที่มีแรงจูงใจในการอนุมัติทุกธุรกรรมที่ถูกต้องอยู่เสมอ ระบบ Private blockchain นี้จึงลดความ

กังวลของความเสี่ยงประเภทที่เรียกว่า “Sybil attack” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้าง nodes เพ่ิมเติม

ในระบบจน nodes ของกลุ่มตนเองสามารถลงฉันทามติท่ีชนะ nodes อ่ืนๆได้ตลอดเวลาเพ่ือดำเนินการอนุมัติบาง

ธุรกรรมที่เป็นประโยชน์เฉพาะกับกลุ่มตนเท่านั้น 

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ Blockchain สำหรับ CBDC จะต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับปริมาณ

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบชำระเงินได้ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยี Blockchain ใดที่สามารถรองรับการอนุมัติ

ธุรกรรมได้เร็วเมื่อเทียบกับระบบการชำระเงินแบบรวมศูนย์อย่างในปัจจุบัน ตามรายละเอียดที่ชี้แจงในรูปที่ 15.2 
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รูปที่ 15.2 ความสามารถของ Blockchain ในการอนุมตัิธุรกรรมต่อวินาที 

 
ที่มา Coin98 (2018) 

นอกจากนี้การพัฒนา Blockchain มาใช้ในระบบการชำระเงินสำหรับ CBDC ธนาคารกลางจะต้องให้

ความระมัดระวังเพ่ิมเติมกับ 3 ประเด็นสำคัญที่มาพร้อมกับการอยู่ในระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์ดังนี้ 

1) การส่งข้อมูลระหว่างกันทางอิเล็กทรอนิกมีต้นทุนที่ต่ำทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการส่งข้อมูลปริมาณ

มหาศาลที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงได้  

2) การส่งข้อมูลและยืนยันธุรกรรมหากไม่มีภาระผูกพัน (Liabilities) ที่ยึดโยงกับการตัดสินใจยืนยันธุรกรรม 

จะเกิดความเสี่ยงที่ หน่วย (Nodes) ในระบบอาจไม่ได้ยืนยันธุรกรรมอย่างถูกต้องตลอดเวลา  

3) หากไม่มีการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในอดีตทั้งหมด จะเกิดความเสี่ยงที่การยืนยันอนุมัติธุรกรรมใหม่อาจไม่

ถูกต้องเกิด “Double spending” ได้ 

ถึงแม้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Blockchain จะเป็นต้นกำเนิดของสกุลเงินที่เรียกว่า Cryptocurrency 

และเป็นที่มาของแรงกดดันที่ทำให้ธนาคารกลางต้องพิจารณาในการออกสกุลเงินใหม่ที่เรียกว่า CBDC แต่การสร้าง

เงินสกุลใหม่นี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้เทคโนโลยี Blockchain เสมอไป ธนาคารกลางสามารถ

ดำเนินการสร้าง CBDC ภายใต้ระบบชำระเงินแบบในปัจจุบันได้เลย และยังคงสามารถทำให้ระบบการเงินทั้งหมด

ของประเทศเป็นสังคมไร้เงินสด 
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การนำเสนอ CBDC ภายใตร้ะบบชำระเงินแบบรวมศูนย์แบบในปัจจุบัน มีประโยชน์ในหลายด้านทั้งในมิติ

ของเงินลงทุนที่ไม่ต้องการเงินลงทุนในการสร้างระบบชำระเงินใหม่ทั้งหมด และในด้านของศักยภาพของการอนุมัติ

ธุรกรรมชำระเงินที่เทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาจนสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมมหาศาลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ตามการนำระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์มาใช้กับ CBDC สร้างความเสี่ยงค่อนข้างมากกับระบบ

การเงินเพราะการรวมศูนย์ธุรกรรมการชำระเงินในระบบกลางจะทำให้ระบบชำระเงินนี้มีความเสี่ยงต่อการถูก

โจมตีทาง Cyber ค่อนข้างมาก หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า Overload ที่หากเกิดข้ึนจะทำให้

ระบบชำระเงินทั้งระบบต้องหยุดชะงักสร้างความเสียหายมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจ  

ยิ่งไปกว่านั้นหากธนาคารกลางตัดสินใจที่จะยกเลิกเงินสด (Physical notes) เพ่ือให้การดำเนินนโยบาย

ทางการเงินผ่าน CBDC มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ระบบการเงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับระบบชำระเงินกลาง

เพียงระบบเดียว ไม่ได้มีทางเลือกให้กับภาคประชาชนและภาคธุรกิจในการใช้เงินในรูปแบบอื่น สำหรับชำระเงินใน

กรณีท่ีระบบใดระบบหนึ่งเสียหาย 

 

บทสรุป 

หากมองในภาพรวมการนำเสนอ CBDC ในแต่ละรูปแบบนั้นเปิดโอกาสให้กับธนาคารกลางได้เปลี่ยน

บทบาทของตน และมีเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงไปจากกลไกท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  โดยประโยชน์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

1 ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะประชาชนไม่มีเงินในรูป

ของธนบัตร ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดที่ศูนย์ 

2 ธนาคารสามารถดำเนินนโยบายการเงินผ่านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้โดยตรงที่เข้าถึงประชาชน

โดยไม่ต้องผ่านการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 

3 บัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์จะมีคู่แข่งเป็นบัญชีของธนาคารกลางทำให้เกิดความหลากหลายด้าน

ผลิตภัณฑ์เงินฝากต่อประชาชน 

4 ระดับชั้นของระบบชำระเงินจะลดลง (Delayering the payment system) ทำให้การควบคุมสภาพ

คล่องของระบบการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5 เนื่องจากธนาคารกลางดูดสภาพคล่องออกจากระบบผ่านบัญชี CBDC ที่ธนาคารกลาง ธนาคารจะต้อง

สร้างกลไกในการถ่ายโอนสภาพคล่องเหล่านี้ไปสู่ภาคธุรกิจซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาว่าจะอยู่ในรูปแบบใด 
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เช่นการอนุมัติสินเชื่อโดยตรงของธนาคารกลาง หรือธนาคารกลางเข้าซื้อพอร์ตสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

เป็นต้น 

6 มีแนวโน้มที่ธนาคารกลางอาจแปรเปลี่ยนไปเป็น State bank หรือธนาคารของรัฐ ที่สามารถดำเนิน

นโยบายที่เชื่อมโยงกับการคลังได้โดยตรง 

7 อาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆของระบบชำระเงิน เพราะในปัจจุบันที่มีระบบ

ชำระเงินแบบ Tiered system นั้นทำให้เกิดนวัตกรรมมากมายเช่น เช็ค, ATM, debit/credit cards, 

online banking และ mobile banking เป็นต้น 

8 การแก้ไขปัญหาด้าน Credit risk และ liquidity risk อาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะธนาคารกลาง

เป็นผู้รับความเสี่ยงเหล่านั้นโดยตรง ลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน 

CBDC จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารกลางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ และ

ศึกษาวิเคราะห์อย่างเชิงรุกถึงแนวทางในการออกแบบเงิน CBDC เพ่ือใช้ในการควบคุมระบบเศรษฐกิจในยุค

ดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทท่ี 16 บทสรุป 

 

 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบใน

ทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอล 4.0 โดย

อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารนั้นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมากโดยเฉพาะกับการ

ให้บริการชำระเงิน การบริหารบัญชีเงินฝาก และการให้สินเชื่อ  

ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่ที่เรียกว่า Fintechs ได้เข้ามาแข่งขันในลักษณะที่มุ่งเป้าเพ่ือความเป็นเลิศ

ในบริการด้านใดด้านหนึ่ง จนทำให้อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะของ 

Disaggregation of financial services ไดใ้นลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้แต่ละบริการจากผู้ให้บริการที่เป็นเลิศใน

ด้านนั้นๆ 

บริการด้านการชำระเงินคืออุตสาหกรรมแรกๆ ที่ถูกแข่งขันจากผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่เพราะการ

ชำระเงินที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยืนยันการโอนเงิน ด้วยเหตุนี้จึงทำ

ให้เกิดระบบชำระเงินแบบ Mobile transfer และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง E-wallet ที่

รวบรวมทกุวิธีการชำระเงินเข้าด้วยกันในกระเป๋าสตางค์ท่ีอยู่ใน Smartphone หรือการคิดค้นอุปกรณ์รับชำระเงิน

ด้วยเทคโนโลยี NFC เพ่ือให้สามารถชำระเงินผ่าน Smartwatch หรือ Smartphone ได้ทันที แทนการใช้บัตร

พลาสติก  

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆในระบบชำระเงินเหล่านี้ จึงทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมต้องเร่ง

ปรับตัว และนำเสนอบริการที่มีต้นทุนที่ถูกลง และมีความรวดเร็วในการชำระเงินให้มากขึ้น เช่นในประเทศไทยได้มี

การเกิดขึ้นของ PromptPay, QR-code payment, Mobile banking และ Travel Debit card เป็นต้น 

ในส่วนของบริการด้านการรับฝากเงินและกู้เงินนั้น ได้รับผลกระทบจากปัญหาในปัจจุบันที่ส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้และเงินฝากอยู่ในระดับสูง วิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ท่ีไม่เป็นมาตรฐานหรือโปร่งใสในมุมของผู้บริโภค กระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่ใช้เวลานาน และข้อจำกัดที่ไม่

สามารถให้เงินกู้กับทุกกลุ่มประชากรได้ 
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Fintechs ได้เล็งเห็นถึงช่องว่างดังกล่าวจึงนำมาสู่การนำเสนอ P2P lending platform ที่ให้ผู้กู้และผู้

ปล่อยกู้มาพบกัน ซึ่งเป็นการให้โอกาสกับผู้ปล่อยกู้ในการเลือกผลตอบแทน และเลือกความเสี่ยงของผู้กู้ที่ตนเองพึง

พอใจ นอกจากนี้เมื่อข้อมูลต่างๆในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบดิจิตอลมากยิ่งขึ้นจึงทำให้การประเมินความเสี่ยงผู้กู้

สามารถประเมินได้จากข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าในอดีต นำมาสู่การอนุมัติสินเชื่อด้วย Alternative data และมี

การคิดค้น Credit scoring ที่มีความแม่นยำกว่าในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีสำคัญที่สถาบันการเงินหลายแห่งให้ความสนใจคือ Blockchain ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้

กับระบบการชำระเงินได้ อย่างไรก็ตาม Blockchain ไม่ใช่เทคโนโลยีที่สามารถนำมาแทนที่ทุกกิจกรรมในปัจจุบัน

ไดท้ันท ีเพราะเงื่อนไขสำคัญที่ใช้ในการประเมินว่า Blockchain จะนำมาใช้ได้หรือไมน่ั้น สามารถสรุปเป็นประเด็น

ได้ดังนี้ 1) กระบวนการอนุมัติธุรกรรมเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลหรือหน่วยงานหรือไม่ 2) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี

ความสอดคล้องกันและมีความเห็นร่วมกันถึงแนวทางการทำงานหนึ่งๆหรือไม่ 3) ต้องการเก็บข้อมูลที่แก้ไขได้ยาก

หรือไม่ และ 4) กฎเกณฑ์ในการอนุมัติธุรกรรมมีความนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่ หากเงื่อนไขเหล่านี้ผ่าน 

Blockchain จึงอาจถูกนำมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานในปัจจุบัน 

การเกิดของ Cryptocurrency ถึงแม้จะสร้างความกังวลให้กับผู้วางนโยบาย แต่ต้องยอมรับว่า 

Cryptocurrency ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ยังไม่สามารถสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้ในด้านของความผันผวนของมูลค่า

ของเงินได้ ซึ่ง Cryptocurrency ส่วนใหญ่ยังไม่มีกลไกในการสร้างเสถียรภาพของเงินเหมือนอย่างเงินในสกุล

ดั้งเดิมท่ีมีธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณและกำหนดมูลค่าของเงินในแต่ละช่วงเวลา ถึงแม้ในปี ค.ศ. 2019 

Facebook และพันธมัตรได้มีการนำเสนอเงิน Cryptocurrency ที่เรียกว่า Libra ที่มีการกำหนดแนวทางในการ

สร้างเสถียรภาพของมูลค่าของเงิน แต่ Libra ก็ยังประสบกับอุปสรรคที่ธนาคารกลางหลายแห่งอาจไม่สามารถ

อนุญาตให้เกิดสกุลเงินที่คิดค้นโดยภาคเอกชนมาแข่งขันกับสกุลเงินของรัฐได้ 

การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมในด้านต่างๆนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 

ซึ่งเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ และโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงจนนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญดังนี้ 1) 

การค้าขายผ่าน Cross-border e-commerce จะมีบทบาทสำคัญมากข้ึนแต่ไม่ได้มาแทนที่การค้าแบบดั้งเดิม 2) 

การนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างกลยุทธ์การขายแบบ Omnichannel retailing ที่เป็นการขาย

ผ่านหลายช่องทางแบบเป็นเนื้อเดียวกัน 3) การตระหนักรับรู้ถึงโอกาสและความเสี่ยงจากรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า 

Everything as a service เพ่ือลดการลงทุนขนาดใหญ่และทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้เร็วต่อสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และ 4) โอกาสใหม่ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันการเงินและ Fintechs ในการพัฒนาระบบ

ชำระเงินเพื่อให้การชำระเงินเกิดข้ึนได้ทันท ีปลอดภัย และราบรื่น 
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การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ดังที่กล่าวข้างต้นไม่ได้สร้างโอกาสในการ

เติบโตและประสิทธิภาพที่ดีข้ึนเพียงด้านเดียว แต่อาจทำให้สังคมอยู่ในสภาวะ Digital Divide หรือสถานการณ์ที่

ประชากรบางกลุ่มไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดสถานการณ์ Digital divide 

ได้เป็นอย่างดีคือการชี้วัดระดับ Digital literacy ของประชากร ซึ่ง Digital literacy นี้เปน็แนวคิดใหม่ที่เพ่ิงเกิดข้ึน

ไม่นาน จึงยังไม่มีทฤษฎีที่ยอมรับเป็นวงกว้างว่าการวัด Digital literacy ควรวัดมิติใดบา้ง 

การชี้วัดระดับ Digital literacy ที่งานวิจัยชิ้นนี้เสนอประกอบด้วย 4 ปัจจัยย่อยได้แก่ 1) การเข้าถึง

เทคโนโลยีดิจิตอล 2) ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล 3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล และ 4) การตระหนักถึง

ข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิตอล โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอแบบสอบถามสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และ

นำเสนอวิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Principle Component Analysis (PCA) มาเพ่ือหาระดับคะแนนของ Digital 

literacy ซึ่งจากผลการวิจัยพบประเด็นสำคัญดังนี้ 

- เพศชายมีการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอลมีความรู้ และมีการตระหนักถึงความเสี่ยงในโลกดิจิตอล

มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญ  

- เจเนเรชั่น Millennial คือกลุ่มเจเนเรชั่นที่มีความโดดเด่นสูงสุดในทุกมิติย่อยของ Digital literacy 

รองลงมาคือเจเนเรชั่น Z และ เจเนเรชั่น X ตามลำดับ 

- กลุ่มอาชีพ Professional จะมีความโดดเด่นด้าน Digital literacy สูงที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตกงาน

จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้าน Digital literacy อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นการสะท้อนว่ากลุ่มประชากร

ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Digital divide แล้ว  

นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มย่อยตามระดับคะแนน Digital literacy ด้วย

วิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Cluster analysis ซึ่งพบว่าประมาณร้อยละ 26 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม Digital 

fluency ร้อยละ 55 เป็นกลุ่ม Digital neutral และร้อยละ 21 เป็นกลุ่ม Digital illitarate  

เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของทั้งสามกลุ่ม จะพบว่ากลุ่ม Digital 

fluency มีการใช้บัตรเครดิต และการลงทุนในกองทุนรวมที่สูงโดดเด่นกว่ากลุ่มอ่ืน เป็นลูกค้าของธนาคารมากที่สุด

จำนวนอย่างน้อย 3 แห่งขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำหรับการตัดสินใจ

เลือกเป็นลูกค้าหลายธนาคาร ถึงแม้ประชากรในกลุ่ม Digital fluency จะให้ความสำคัญกับสาขาท่ีเข้าถึงง่าย แต่

หากธุรกรรมทางการเงินต่างๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำผ่านสาขาอีกต่อไปในอนาคต ผลิตภัณฑ์ Mobile 

banking จะเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้ว่าจะเลือกเป็นลูกค้าธนาคารใด 



   

385 

 

ถึงแม้สถาบันการเงินควรให้ความสนใจกับดิจิตอลและนวัตกรรม แต่ปัจจัยหนึ่งที่ประชากรไม่ว่าจะอยู่ใน

กลุ่มระดับ Digital literacy ใดยังคงให้ความสำคัญในลำดับที่สองและสามคือเรื่องของความน่าเชื่อถือของสถาบัน

การเงิน และความเป็นเลิศในการบริหารต้นทุนจนนำมาสู่การลดค่าธรรมเนียมต่อผู้บริโภค 

ซึ่งเมือ่วิเคราะห์กลยุทธ์ของสถาบันการเงินในประเทศไทยผ่านการสำรวจผู้บริหารระดับสูงจะพบว่า 

สถาบันการเงินในไทยให้ความสำคัญกับการ Simplification ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความ

เข้าใจง่ายเพ่ือขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากข้ึน และมุ่งหวังให้บริการที่นำเสนอสามารถตอบโจทย์ไดลู้กค้าสูงที่สุด

หรือที่เรียกว่า Customer-centric model  

โดยเทคโนโลยีที่สถาบันการเงินในไทยจะลงทุนอย่างมากในอนาคตประกอบด้วยเทคโนโลยีที่เก่ียวกับ 

Cyber Security และ Big data analytics เพ่ือให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคได้มาก

ขึ้น ในขณะที่ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของบริการของตน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อ

ระบบดิจิตอลของตน 

อย่างไรก็ตามความคิดเห็นของสถาบันการเงิน มีความแตกต่างจากความต้องการของผู้บริโภคอยู่บ้าง เช่น

สถาบันการเงินคิดว่าการหาจุดเด่นด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นสิ่งสำคัญ แต่ผลสำรวจความคิดเห็นของ

ประชากรไทยไม่ได้ให้ความสำคัญด้านนี้เลย โดยกลับต้องการให้สถาบันการเงินมุ้งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน

เพ่ือนำมาสู่การลดค่าธรรมเนียม มีเครื่อง Automatic ที่ทำได้หลายอย่าง หรือมีระบบแจ้งเตือน Notification 

แบบจำเพาะบุคคล 

ในประเด็นสุดท้ายที่หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์คือ โอกาสที่ Digital currency ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนจากภาคเอกชน

จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ และเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางในการกำกับดูแล ผลการ

วิเคราะห์พบว่า Digital currency ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมักจะอยู่ในรูปแบบของ Pre-paid basis คือจะต้องมีการนำ

เงินในปัจจุบันไปแลกซ้ือเงิน Digital currency ดังกล่าว และหากผู้ใช้เงินต้องการใช้เงินเป็นวงกว้างก็จะต้องแลก

เงินกลับมาเป็นสกุลเงินดั้งเดิม ดังนั้นผลกระทบต่อปริมาณของเงินในระบบจึงค่อนข้างจำกัด 

นอกจากนี้ปริมาณเงินของ Digital currency ที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละ Platform ไม่ได้มีมูลค่าที่สูงมาก

นักเมื่อเทียบกับมูลค่าของสกุลเงินแบบดั้งเดิม และ Digital currency ที่เกิดขึ้นมักจะอยู่บน Internet platform 

ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็น Internet platform ที่ใช้ทั่วโลก ดังนั้น Digital currency ที่มีใน

ปัจจุบันจึงยังไม่มีผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ 
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อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลหาก Digital currency ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง และประชาชนใช้เงิน

ดังกล่าวแทนที่เงินจากธนาคารกลาง จะทำให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของเงิน Digital currency อย่างมากในขณะที่

ปริมาณการใช้เงินในสกุลดั้งเดิมลดน้อยลง เหตุการณ์นี้จะทำให้ขนาดของ Balance Sheet ของธนาคารกลาง

ลดลง และลดประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายด้านการเงิน จนธนาคารกลางอาจไม่สามารถกำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยระยะสั้นเพ่ือควบคุมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจได้เช่นเดิม 

ดังนั้นธนาคารกลางหลายประเทศจึงมีแนวคิดท่ีจะออกเงินสกุลดิจิตอลใหม่ซึ่งมักจะถูกเรียกว่า Central 

Bank Digital Currency (CBDC) โดยในปัจจุบันรูปแบบของ CBDC นั้นยังไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจน ว่าจะอยู่ใน

ลักษณะใด แต่เมื่อทำการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆของ CBDC แล้วจะพบผลที่น่าสนใจได้แก่ 1) ธนาคารกลาง

สามารถดำเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะประชาชนไม่มีเงินในรูปของธนบัตร (ท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ศูนย์) 2) ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายการเงินผ่านการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้โดย

ตรงที่เข้าถึงประชาชนโดยไม่ต้องผ่านการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ 3) บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์จะ

มีคู่แข่งเป็นบัญชีของธนาคารกลางทำให้เกิดความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากต่อประชาชน และ 4) การ

แก้ไขปัญหาด้าน Credit risk และ liquidity risk อาจมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะธนาคารกลางเป็นผู้รับความ

เสี่ยงเหล่านั้นโดยตรง ลดบทบาทของตัวกลางทางการเงิน 

CBDC จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารกลางในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญ และ

ศึกษาวิเคราะห์อย่างเชิงรุกถึงแนวทางในการออกแบบเงิน CBDC เพ่ือใช้ในการควบคุมระบบเศรษฐกิจในยุค

ดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


