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งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา การสร้างสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย ผ่านทาง

นโยบาย  National e-Payment โดยศึกษาผ่านแนวคิดสงัคมไร้เงินสดใน 4 ด้านประกอบด้วย การ

การลดการใช้เงินสด การสร้างระบบการเงินที่ทั่วถึงทุกกลุ่มคน ความปลอดภัยและความเป็น

สว่นตวั และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์  สะท้อนผ่านทาง แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment 

ทัง้ 5 โครงการ การพัฒนาระบบการช าระเงินแบบ Any ID หรือ PromptPay การขยายการใช้บตัร

และจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ e-

Payment ภาครัฐ และการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การวิจัยนี เ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยการศึกษาตามทฤษฎีโครงการ  ว่าการ

ออกแบบโครงการสร้างสร้างตัวแทรกแซง  ที่น าไปสู่ตัวก าหนดที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่

ต้องการ ตามหลกัแนวคิดสงัคมไร้เงินสดได้อย่างไ 

ผลการวิจัยพบว่า มีการสร้างตัวแทรกแซง  ทัง้สิน้ 13 ตัว ที่เชื่อมต่อกับตัวก าหนด

ตามแนวคิดพืน้ฐานในการสร้างสังคมไร้เงินสด 5 ตัว จากทัง้หมด 7 ตัวด้วยกัน ซึ่งยังต้องมีการ

พฒันานโยบายต่อไป 
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The objective of this thesis were to study the concept and design of National 

E-payment strategy to create cashless society in Thailand by studying through the 

concept of a cashless society in 4 areas as follows phasing out paper currency , 

universal financial inclusion , privacy and security and real-time clearing. Reflection 

through Strategic Plan of the National e-Payment 5 projects Any ID , Expand the usage 

of Electronic card, Electronic tax system, Government E-payment and public relations to 

provide knowledge about E-payment. 

This study was qualitative research with program theory that design of the 

project creates the intervention Leading to the determinants that need to be changed 

according to the concept of a cashless society.  

the results of this study showed total of 13 interventors of the National e-

Payment Strategic Plan connected to 5 of the 7 fundamental determinants of a cashless 

society. which still needs to be developed for further policies. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาของประเด็นปัญหาการวิจัย 
สงัคมไร้เงินสด (cashless society) เป็นแนวคิดสงัคมเศรษฐกิจที่ลดการใช้เงินสด (cash) 

แล้วหนัไปใช้การท าธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กโทรนิค (Digital Payment) แทน แนวคิดนีเ้ร่ิมมีการ
พดูถึงกนัในกลุม่วงการธนาคารมากว่า 60 ปีแล้ว ซึง่นกัการธนาคารมองว่า ความส าคญัของเงินสด
ในอนาคตจะลดน้อยลง และจะถกูแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการท า
ธุรกรรมแทน อนัเนื่องมาจากภาระด้านเอกสาร ธุรกรรมเงินสด และเช็คเงินสดท่ีเพิ่มขึน้ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจ การจดัการบริหารเงินสดซึง่มีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่เช่น การผลิต การจดัเก็บรักษา 
การดแูลความปลอดภยั การขนสง่ และความเสี่ยงต่อการสญูหาย เป็นเหตใุห้ต้นทนุของธนาคาร
เพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็ว เช่น ในองักฤษ การใช้เงินสดได้ก่อให้เกิดต้นทนุทางสงัคมประมาณ 0.75% 
ของ GDP และในเบลเยี่ยมที่ 0.65% (Humphrey, 2001) ในประเทศไทยตามการประมาณการของ
สมาคมธนาคารไทย เมื่อรวมกบัภาระการผลิตธนบตัร เหรียญกษาปณ์เข้าหมนุเวียนในตลาด เป็น
ค่าใช้จ่ายรวมถึงกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี (คิดเป็นประมาณ 0.69%) เช่นเดียวกบั ปัญหาธนบตัร
ปลอมซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการณ์ว่าสร้างความเสียหายให้กบัระบบเศรษฐกิจไทย
ประมาณปีละ 12 ล้านบาท  

นอกจากการลดต้นทนุทางการเงินและทางสงัคมแล้ว อีกสว่นส าคญัที่ดงึให้กระแสโลกที่
หนัมาพฒันาการลดการใช้เงินสดลง เนื่องจากต้องการพฒันาระบบตรวจสอบเส้นทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากประโยชน์ในการการอดุช่องว่างการเก็บภาษีแล้ว 
ยงัเป็นสว่นส าคญัของนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน การทุจริต ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย 
และธุรกิจใต้ดิน ซึง่กิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านีม้กัใช้เงินสดในการขบัเคลื่อนเพื่อเลี่ยงการ
ตรวจสอบ ข้อมลูจากการวิเคราะห์ของนกัเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด Kenneth Rogoff 

กลา่วไว้ในหนงัสือ The Curse of Cash ว่า ในสหรัฐอเมริกามกีารหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและจดัเก็บ
ภาษีในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจผิดกฎหมายใต้ดิน การคอรัปชัน่ และการซือ้ขายในตลาดมืด มีมลูค่า
ราว 10% ของ GDP สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.68 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (Newman, 2013) ขณะเดียวกนั
ตามการประมาณการของรายงาน Harvard Business Review มลูค่าของภาษีที่มีการหลีกเลี่ยงจาก
การใช้เงินสดในประเทศก าลงัพฒันาอาจสงูถึง 30% ถึง 44% ของ GDP (Rogoff, 2016) ซึง่ในบริบท
ของประเทศไทยที่มีการเดินทางเข้าออกของคนต่างชาติเป็นอนัดบัต้นๆของโลก เคยถูกจดัเป็น
ล าดบัที่ 13 ของประเทศที่เสี่ยงมีการฟอกเงินสงู ประจ าปี 2555 และมีรายงานคาดการณ์ขนาดของ
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ตลาดใต้ดินในไทยว่าอยู่ที่ประมาณ 40.9% ต่อ GDP (The Economist ,2557) แม้จะมีการกวดขนัการ
ท าธุรกรรมต่าง ๆมากขึน้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลดุแบล็คลิสต์ประเทศเสี่ยงฟอกเงินได้ในปี 
2560 แต่ยอดธุรกรรมเลี่ยงกฎหมายและเงินใต้ดินยงัอยู่ในระดบัที่สงู งานวิจยัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบว่า เศรษฐกิจนอกระบบของไทย ปี 2561 มกีารปรับตวัลดลงเพียงเล็กน้อย (Anotai, 

2019) ทัง้นีใ้นสว่นของประเทศไทยมีแนวคิดจะเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดเช่นกนั จากนโยบายของ
รัฐบาลที่สง่เสริมให้เกิดการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ โดยเร่ิมในช่วงที่มีการประกาศ
โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศไทยยุค 4.0 และน าไปสู ่แผนยุทธศาสตร์ National e-
Payment 5 โครงการ คือ   

1. โครงการพฒันาระบบการช าระเงินแบบ Any ID หรือ Prompt Pay  

2. โครงการขยายการใช้บตัรและจดุรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
3. โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ ที่เป็นช่องทางการจ่ายสวสัดิการภาครัฐแก่ประชาชน  
5. โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ในหลายภาคสว่นมีความพยายามสง่เสริมและสนบัสนุนการเป็นสงัคมไร้เงินมาเป็นระยะ
เวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น e-Payment จากค่ายโทรศพัท์มือถือ หรือ e-Payment ที่มาในรูปแบบของ
บตัรโดยสาร กลุม่ที่ให้บริการ e-Money ในไทย ไม่ว่าจะเป็น m-Pay, True Money, และ Rabbit และสิ่ง
ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การพฒันาระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของ
รัฐบาล ซึง่ถือเป็นความท้าทายในการด าเนินการภายในระยะเวลาอนัสัน้ และน าไปสู่ความ
พยายามในการตัง้เป้าให้ภาครัฐใช้จ่ายเงินเป็น e-money ทัง้หมด สว่นราชการทกุที่มีการรับเงิน-
จ่ายเงิน ณ หน่วยงาน ต้องใช้วิธีการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ด้วยการช าระเงินผ่าน 
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ทัง้บตัรเดบิต บตัรเครดิต ตลอดจนการ Scan QR Code ผ่านเคร่ือง EDC แทนการ
รับเงินสดหรือเช็ค ภาคเอกชนก็มีการปรับตวัที่น่าสนใจ เช่น การพฒันาร้านสะดวกซือ้เป็น Banking 

Agent ให้ธนาคารต่าง ๆ โดยได้ค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรม ในด้านของกระทรวงการคลงัโดย
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงัได้วางแผนงานออกมาโดยการขยายอปุกรณ์ช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง Electronic Data Capture หรือ EDC ออกไปเป็น 1 ล้านเคร่ือง หรือในโครงการ
บรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม ก็มีการสร้างระบบข้อมลูเพื่อให้การบริการสวสัดิการของรัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธ์ิภาพมากขึน้ และการจดักิจกรรมให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์โครงการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกบักรมประชาสมัพนัธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า 
รวมถึงภาคเอกชนต่าง ๆ ส าหรับมาตรการภาษีเพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
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รัฐบาลมีมติให้บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล หกัรายจ่ายเป็นจ านวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทนุ
เพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย เคร่ืองบนัทกึการเก็บเงินและ (Point of Sale: 
POS) ระบบ POS ซึง่เชื่อมโยงกบัการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาระบบหรือค่าบริการ
เก่ียวกบั e-Tax Invoice & e-Receipt และการพฒันาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax (อนชุิต 
อนชุิตานกุลู, 2562) 

ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงในหลายภาคสว่นและเงื่อนไขด้านเวลาที่หลายประเทศทัว่โลกต่าง
ผลกัดนัแนวคิดสงัคมไร้เงินสดนีอ้ย่างรวดเร็ว แต่มีสมัฤทธ์ิผลแตกต่างกนั เช่นในญ่ีปุ่ น และเยอรมนั
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เศรษฐกิจและเทคโนโลยี แต่กลบัเข้าถึงสงัคมไร้เงินสดได้ช้า
กว่าประเทศอ่ืนที่มีปัจจยัพืน้ฐานในระดบัใกล้เคียงกนั ไปจนถึงผลกระทบด้านต่าง ๆเช่น ในอินเดีย 
มีการยกเลิกธนบตัรเพื่อเรียกคืนธนบตัรเก่ากลบัเข้าระบบธนาคาร หรือ Demonetization ซึง่ท าให้
เงินสดหมนุเวียนในระบบไม่เพียงพอจน GDP ปรับลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้การใช้จ่ายด้วยเงิน
อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจากนโยบายนี ้แต่หลงัจากการ Demonetization ผา่นพ้นไป
การใช้จ่ายด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคนอินเดียกลบัปรับลดลงสูส่ภาพเดิมอนัเนื่องจากโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงินยงัไม่เพียงพอเหมาะสมกบัสงัคมไร้เงินสด หรือ ปารากวยัและกรีซที่มีเคร่ือง
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์และ POS ต่อจ านวนประชากรสงูที่สดุในโลก โดย กรีซ มีเคร่ือง pos สงูถึง 
5,891 เคร่ือง ต่อจ านวนประชากร 100,000 คน และปารากวยั 6,701 เคร่ือง POS ต่อ 100,000 คน 
(Global Administrator , 2560) ก็ไม่ได้มีภาพลกัษณ์ว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงินสดแต่
อย่างใด จึงจะเห็นได้ว่าสงัคมไร้เงินสด เป็นการสร้างสงัคม (Society) ซึง่ประกอบด้วยลกัษณะ
แวดล้อมและเงื่อนไขเฉพาะหลายประการ มากกว่าการดทูี่ตวัชีว้ดั เช่น การใช้ E-payment หรือ การ
มอีตัราส่วนเคร่ืองช าระเงินสงู เพียงไม่ก่ีตวั  

ดงันัน้การน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาใช้ในประเทศไทย จึงควรศึกษาความชดัเจนในการ
น าแนวคิดมาสร้างเป็นนโยบายและน าไปปฏิบติั ว่ามีจุดเหมือนหรือแตกต่าง จากบริบทแวดล้อม
พลวตัรในการเคลื่อนที่เข้าสู่สงัคมไร้เงินสดทางทฤษฎี หรือ cashless society model และตามตวั
แบบที่เกิดในต่างประเทศอย่างไรบ้าง นโยบายที่ออกมาหากถกูออกแบบโดยไม่มีหลกัการหรือ
แนวคิดชดัเจน การประเมินนโยบายทีมุ่่งไปทีผ่ลผลิตมากกว่าผลลพัธ์ขาดการมองย้อนกลบัไปยงั
ทฤษฎี สนใจไปที่ตวัชีว้ดัเพียงไม่ก่ีตวั ไม่สนใจเป้าหมายหลกัของนโยบาย อาจท าให้นโยบายขาด
การก าหนดภาพเป้าหมายรวมและไม่บรรลเุป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึน้จริง ดงันัน้จึงสมคว
ประเมินแนวคิดและการออกแบบนโยบาย หรือทฤษฎีพืน้ฐานของนโยบาย (program theory) เพื่อ
วิเคราะห์การออกแบบนโยบายว่าสอดคล้องตามทฤษฎีพืน้ฐานและมีความสามารถในการแก้ไข
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ปัญหาหรือไม่  
โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีจดุมุ่งหมายเพื่อที่จะประเมินทฤษฎีพืน้ฐานของแผน 

National E payment ที่น าไปสูส่งัคมไร้เงินสดในประเทศไทย โดยสนใจที่จะศกึษาทัง้ในด้านทาง
ทฤษฎีการเกิดสงัคมไร้เงินสด พฒันาการของสงัคมไร้เงินสดในต่างประเทศ และการน านโยบาย
สงัคมไร้เงินสดมาปรับใช้ในประเทศไทยผ่านทางแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment ของรัฐบาล
รวมทัง้พิจารณาถึงความเหมาะสมของนโยบายดงักลา่วว่าสามารถท าให้เกิดสงัคมไร้เงินสดขึน้ใน
ประเทศไทยหรือไม่ โดยวิเคราะห์หลกัการประเมินตามทฤษฎีโครงการ (Assessment of Program 

Theory) เพื่อพยายามอธิบายการออกแบบโครงการ หาตวัแทรกแซง และคาดการณ์ผลลพัธ์ตาม
ทฤษฎีท่ีคาดหมายไว้ โดยคาดหวงัว่า จะสามารถน าข้อมลูที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ใน
การสง่เสริม และสนบัสนนุการปฏิบติังานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ในการสร้างนโยบายไประดบัขัน้ต่อไป อนัจะน าไปสูก่ารสร้างเป็นตวั
แบบหนึ่งในการพฒันาประเทศสูส่งัคมไร้เงินสด (cashless society) ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
1.เพื่อศกึษาแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสด  
2.เพื่อประเมินแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ Nation E-payment เพื่อ

สร้างสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย 

ขอบเขตงานวิจัย  
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมุ่งประเมินแนวคิดและการออกแบบในสอง

ประเด็นหลกั คือ  
1.1 แนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสด โดยเป็น

การศึกษาแนวคิดทางวิชาการเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสด ควบคู่ไปกบัแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสด
ท่ีเกิดขึน้ในต่างประเทศ 

1.2 แนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแผนยทุธศาสตร์ National E-payment เพื่อสร้าง
สงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย โดยใช้กรอบการประเมินทฤษฎีโครงการ (Assessment of Program 

Theory) เปรียบเทียบกบัแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสดตามหลกั
วิชาการและแนวทางการด าเนินงานในต่างประเทศ ว่ามีความสอดคล้องครบถ้วนตามหลกัวิชาการ
อย่างไร  
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2. ขอบเขตด้านข้อมลูและผู้ให้ข้อมลูหลกั ใช้การวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary 

Analysis) เน้นไปที่การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสาร งานวิจยั ข้อมลูจากงานเสวนา เอกสารโครงการต่าง 
ๆเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีสงัคมไร้เงินสด นโยบายแนวทางการท างานเพื่อเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดใน
ต่างประเทศ และแผนยทุธศาสตร์ National E-payment ของรัฐบาล   

3. ขอบเขตด้านด้านพืน้ที่ การวิจยัครัง้นีก้ าหนดขอบเขตด้านพืน้ที่เฉพาะในประเทศไทย 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการวิจยัครัง้นี ้ศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาสงัคมไร้เงินสด 
ระหว่าง พ.ศ. 2559-2562 โดยใช้การเก็บข้อมลูตัง้แต่ช่วง มกราคม 2562- ถึงมกราคม 2563 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลู

เก่ียวกบังานวิจยัแนวคิดสงัคมไร้เงินสดทัง้ในไทยและในต่างประเทศ ใช้เคร่ืองมือ การค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูทางด้านเอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสาร เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วารสาร บทความ ข่าว งานวิจยั คู่มือการท างาน วารสารวิชาการ บนัทึกการสมัมนา จาก
สถานศึกษาวิจยั หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ถึงลกัษณะของสงัคม
ไร้เงินสด เปรียบเทียบกบัการท างานแผนยุทธศาสตร์ National E-payment เพื่อพิจารณารูปแบบของ
นโยบายท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาปรับใช้ใน

ประเทศไทยผ่านการท างานในแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment หรือนโยบายอ่ืน รวมทัง้ทราบถึง
เงื่อนไข ข้อจ ากดั ในการด าเนินการ เพื่อน าไปสู่การจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการสง่เสริม
ปรับปรุงและสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

นิยามค าศัพท์  
สงัคมไร้เงินสด (Cashless society) หมายถึง สงัคมที่ภาคสว่นต่าง ๆในสงัคมลดทอน

ความส าคญัของการใช้เงินสดที่จบัต้องได้ลง จนหมดไปในที่สดุ โดยเปลี่ยนไปใช้การท าธุรกรรม
ออนไลน์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนระหว่างกนัแทน 

นโยบายสงัคมไร้เงินสด หมายถึง แนวทาง/มาตรการของรัฐบาลที่มีผลให้เกิดการพฒันาสู่
สงัคมไร้เงินสดขึน้  

ธรุกรรมผ่านระบบอิเล็กโทรนิค (Digital Payment) หมายถึง กิจกรรมที่กระท าขึน้เพื่อ
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วตัถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้า การแลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีการการรับสง่ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัง้หมดหรือแค่บางสว่น  

แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment  หมายถึง แนวทางของรัฐที่มุ่งเน้นพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบการช าระเงินของไทยให้ก้าวเข้าสูร่ะบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสง่เสริม
ให้ประชาชนลดการใช้เงินสดในการช าระเงิน และหนัมาใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเพย์ 
(Prompt Pay) หมายถึง บริการทางเลือกเพื่อการโอนเงิน โดยผู้ใช้บริการ สามารถใช้เลขประจ าตวั
ประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ รับเงินที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไว้แทนการใช้เลขบญัชี
เงินฝากธนาคาร (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หมายถึง เงินที่อยู่ในรูปของสื่อการช าระเงินในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น บตัรพลาสติกหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ เช่น สมาร์ทโฟน เพื่อใช้ในการซือ้สินค้าหรือบริการ
แทนการจ่ายช าระด้วยเงินสด ทัง้นีบ้ตัรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ อาจเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น e-Wallet 

หรือ Smart Card เป็นต้น 

ทฤษฎีโครงการ (program theory) หมายถึง แนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบโครงการ หรือ
เป็นทฤษฎีที่แสดงกลไกการท างานของกระบวนการการน านโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จ 
โดยอธิบายสาเหตผุลกระทบและกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัในสองโมเดลด้วยกนั ได้แก่
โมเดลการกระท า หมายถึงการแสดงความสมัพนัธ์ที่เชื่อมโยง เป็นไดอะแกรมเก่ียวกบัปัญหาและ
บริบทของกลุม่เป้าหมายที่ต้องปฏิบติัตามนโยบายและน าไปสูก่ารออกแบบตวัแทรกแซงบนฐาน
ความคิดของโมเดลการเปลี่ยนแปลง โมเดลการเปลี่ยนแปลงหมายถึงโมเดลทีส่ง่ผลของตวั
แทรกแซงที่มีต่อตวัก าหนดและผลลพัธ์ของการน านโยบายไปปฏิบติัโดยมีทฤษฎีและข้อมลู
งานวิจยัที่เก่ียวข้องรองรับ 

การประเมินทฤษฎีโครงการ หมายถึง แนวคิดการประเมินที่ตรวจสอบสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขที่ท าให้เกิดผลลพัธ์ตามต้องการโดยใช้ทฤษฎี ท าให้ทราบถึงกระบวนการและกลไกการ
ท างานที่ท าให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว สามารถให้ค าแนะน าในการออกแบบ การปรับปรุง
และการพฒันาโครงการให้ประสบความส าเร็จด้วยทฤษฎี 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์การน าระบบสงัคมไร้เงินสด (Cashless society) มาใช้ในประเทศไทยนี ้ได้
ศกึษาโดยอ้างอิงกบักรอบแนวคิด ผู้วิจยัได้ทบทวนเอกสาร ดงันี  ้

1. แนวความคิดเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ  
2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินทฤษฎีโครงการ (Program theory)  
3. แนวคิดเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสด 

4. แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment  

5. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  
1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่านโยบายสาธารณะ  
(public policy) ในหลายมิติที่แตกต่างกนัออกไปตามวตัถุประสงค์และแนวทางการศกึษาของแต่ละ
คน ซึง่ กลุธน ธนาพงศธร (2520)  ได้จ าแนกความหมายต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

กลุม่ท่่ี 1 ในมิติที่เป็นกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล 

1. David Easton (1953) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะเป็นเร่่ืองของการจัดสรร
คณุค่า และผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ”  

2. James Anderson (1970) กล่าวว่านโยบายสาธารณะคือ “การกระท าบางอยาง
ท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่่อแก้ไขปัญหาหรือเก่ียวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยจะมีการน าไปปฏิบติัโดย
บคุคลหรือกลุม่บคุคลต่าง ๆ”  

3. Ira Sharkansky (1970) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่่ี
รัฐบาลจดัท าขึน้”  

กิจกรรมดงักลา่วครอบคลม ุ3 ประเด็นที่ส าคญั ดงันี ้
1) กิจกรรมเก่ียวกับบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ เช่นการศึกษา สวัสดิการ 

การคมนาคมและขนสง่ เป็นต้น 
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2) กิจกรรมนัน้ต้องมีกฎข้อบังคับส าหรับบุคคลและหน่วยงานในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วินัยของทหารและต ารวจ ข้อบังคับของพนักงานควบคุมโรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น 

3) กิจกรรมนัน่เก่ียวข้องกบัการควบคมุกระบวนการก าหนดนโยบายหรือ
การกระท าทางการเมืองอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาการแก้ไข 
กฎหมายรัฐธรรมนญู การสถาปนาหรือตดั สมัพนัธภาพทางการทตูกบัประเทศหนึ่งๆ เป็นต้น 

4. Thomas Dye (1984) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะคืออะไรก็ตามที่ รัฐบาล
ตดัสินใจเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า” 

 5. Louis Koenig (1986) กล่าวว่านโยบายของรัฐคือ กิจกรรมที่ รัฐบาลกระท า 
หรือไม่กระท า ซึ่งมีผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน เช่น นโยบายควบคุมก าลงัอาวุธ 
นโยบายก าลงัทหาร นโยบายควบคมุมลภาวะอากาศ นโยบายสวสัดิการและสงัคมสงเคราะห์ เป็น
ต้น นโยบายสาธารณะมีเนือ้หาและผลของนโยบายที่ตามมาในการก าหนดชีวิตและอนาคตของ
ประชาชน 

กลุม่ท่่ี 2 ในมิติที่เป็นแนวทางเลือกส าหรับตดัสินใจของรัฐบาล 

1. William Greenwood (1965) กล่าวว่า  “นโยบายสาธารณะ หมายถึง การ
ตัดสินใจขัน้ตอนที่จะก าหนดแนวทางกว้างๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานต่าง ๆให้
เป็นไปอย่างถกูต้องและบรรลวุตัถุ ประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. Lynton Caldwell (1970) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ หมายถึง บรรดาการ
ตัดสินใจอย่างสัมฤทธ์ิผลเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สังคมอนุญาตหรือห้ามมิให้กระท า การการ
ตัดสินใจดังกล่าวอาจออกมาในรูปค าแถลงการณ์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือค าพิพากษา 
เป็นต้น  

กลุม่ที่ 3 ในมิติท่่ีเป็นแนวทางในการกระท าของรัฐบาล 

 1. Charles Jacop (1966) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ หมายถึง หลักการ
แผนงานหรือแนวทางการ  กระท าต่าง ๆ 

2. Harold lasswell and Abraham Kaplan (1970) กล่าวว่า “นโยบายสาธารณะ
หมายถึง แผนงานและโครงการที่ก าหนดขึน้อนัประกอบด้วยเป้าหมาย คณุค่าและการปฏิบติั ต่าง 
ๆ” (A projected program of goals. values and practices.) 

3. ทินพันธ นาคะตะ (1973) ได้อธิบายว่า โครงการที่ รัฐบาลบัญญัติขึน้เป็น
แนวทาง ส าหรับการปฏิบติั ในการจดัสรรคณุค่าต่าง ๆ ให้แก่สงัคม 
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4. หควณ ชูเพ็ญ (2550) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy) หมาย ถึงสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระท าหรือจะไม่กระท าและนโยบายเกิดจากกระบวนการ
ทางการเมือง ดังนัน้นโยบายจึงเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองและเป็นตัวแสดง “ขนาด” ของบทบาท
รัฐด้วย ในปัจจุบันนโยบายมีความส าคัญ ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือแสดงทิศทางการท างานของ
รัฐบาลให้นานาประเทศรับทราบและยอมรับด้วย  

นอกจากนีน้กัวิชาการท่านอ่ืน ๆ สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2552)ได้เพิ่มความหมายของนโยบาย
สาธารณะในลกัษณะที่เป็นกฎหมาย ข้อความที่อาจเขียนไว้เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงจดุมุ่งหมายและความ
มุ่งหวงัของรัฐบาล เช่น ตราพระราชบญัญัติ กฎ ระเบียบ ภาษี และการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เป็น
มาตรการของรัฐบาล ซึง่จะด าเนินงานผ่านมาตรการของรัฐบาล 

โดยสรุป นโยบายสาธารณะมีความหมายในมิติที่ต่างกนัคือ มิติที่เป็นกิจกรรมหรือการ
กระท า ,มิติที่เป็นแนวทางเลือกส าหรับตดัสินใจ ,มิติที่เป็นแนวทางในการกระท า หรือตวับท
กฎหมาย ของรัฐซึง่ได้ตดัสินใจและก าหนดไว้เพื่อชีน้ าให้กระท าตาม อนัน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย
ด้วยการวางแผน การจดัท าโครงการ วิธีการบริหาร กระบวนการด าเนินงาน การปฏิบติังานที่ 
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงตามบริบทของสงัคมแวดล้อม 

 

1.2 กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของดนัน์ (William N.Dunn)  

Dunn ได้เสนอว่ากระบวนการหรือขัน้ตอนในการวิเคราะห์นโยบายนัน้ จะต้องเป็น
ระบบ (ถวลัย์รัฐ วรเทพพฒุิพงษ์. 2540) มีความครอบคลมุตัง้แต่ การก าหนดโครงสร้างของปัญหา 
ปัญหานโยบาย การพยากรณ์ ทางเลือกของนโยบาย ข้อเสนอแนะ การปฏิบติัตามนโยบาย การ
ก ากบัดแูล ผลลพัธ์ของนโยบาย การประเมินผลนโยบาย ผลของการปฏิบติันโยบาย และข้อสรุปที่
ปฏิบติัได้ มี 11 ขัน้ตอน ได้แก่ 



  10 

 
ภาพประกอบ 1 วงจร/กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ William N.Dunn 

 

1. การก าหนดโครงสร้างของปัญหา เป็นขัน้ตอนแรกของการวิเคราะห์ปัญหา ว่า
มีปัญหาเกิดขึน้เป็นจริงหรือไม่ ถ้าพิจารณาว่ามีปัญหาจริง ล าดับต่อไปต้องพิจารณาต่อว่าเป็น
ปัญหาส่วนตวั หรือปัญหาสาธารณะ และถ้าเป็นปัญหาสาธารณะจะวิเคราะห์ต่อไป ว่าเป็นปัญหา
ทางการบริหารหรือปัญหานโยบายท่ีมีผลกระทบต่อสว่นรวม 

2. ปัญหานโยบาย (Policy Problem) เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างนโยบายปัญหาตาม
ข้อ 1 ขัน้ต่อไปจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
สาธารณะนัน้ ๆ 

3. การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการวิเคราะห์ว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว จะมีทางเลือกของนโยบายอย่างใดบ้างที่สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้ 
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ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องหาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สดุ เพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือใน
การพยากรณ์ที่แม่นย าในการแก้ไขปัญหายิ่งขึน้  

4. ทางเลือกของนโยบาย (Policy Analysis) เป็นขัน้ตอนที่นักวิเคราะห์นโยบาย
จะต้องพิจารณาทางเลือกนโยบายหลายๆทาง เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็งแต่ละทางเลือก ที่จะ
เสนอให้ผู้ตดัสินนโยบายตดัสินเลือกนโยบายให้เหมาะสมกบัปัญหานัน้ ๆให้มากที่สดุ  

5. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นการจัดท าข้อเสนอแนะว่าทางเลือกใด
เป็นทางเลือกที่เหมาสม ดีที่สุด บกพร่องน้อยที่สดุ และมีความเป็นไปได้สูงในการน าไปปฏิบติัซึ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องเขียนให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อที่ผู้มีอ านาจจะได้ตัดสินใจนโยบายไม่
ผิดพลาด และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 

6. การปฏิบติัตามนโยบาย (Policy Action) เป็นขัน้ตอนที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก าหนดเป็นนโยบายและขัน้ตอนต่าง ๆ และประกาศใช้นโยบายอย่างเป็น
ทางการ ให้หน่วยงานหรือองค์การที่เก่ียวข้องรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติัให้บังเกิดผล
ต่อไป 

7. การก ากับดูแล (Monitoring) เป็นขัน้ตอนที่ เกิดขึน้หลังจากหน่วยงานน า
นโยบายไปปฏิบติั จะต้องมีหน่วยงานเฉพาะหรือหน่วยงานตามสายงานท าหน้าที่ก ากบัดแูล หรือ
ควบคมุการปฏิบติังานว่ามีปัญหาอุปสรรคประการใดหรือไม่ ทรัพยากรในการปฏิบติังานเพียงพอ
หรือไม่ หากมีปัญหาและอปุสรรค ผู้มีอ านาจหรือผู้บริหารระดบัสงูจะได้ตดัสินใจด าเนินการแก้ไข
ปัญหาก่อน นโยบายจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

8. ผลลพัธ์ของนโยบาย (Policy Outcomes) เมื่อน านโยบายไปปฏิบติัแล้วก็เกิดผล
ลพัธ์ตามนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิต (Output) และผลกระทบของนโยบาย (Policy Impact) 
ตามมา ซึ่งเราไม่สามารถทราบผลลพัธ์ของนโยบายได้ จนกว่าจะมีการประเมินผลนโยบาย (Policy 

Evaluation) 
9. การประเมินผล (Evaluation) เป็นขัน้ตอนที่หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ

ประเมินผลลพัธ์ของนโยบายว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเชิงบวก
หรือเชิงลบอย่างไร หรือบรรลผุลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขัน้ตอนนีจ้ดัได้ว่าเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัมาก 
แต่โดยปกติหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติในสังคมไทยยังให้ความส าคัญน้อย และมักนิยม
ประเมินผลระบบปิด (ประเมินโดยหน่วยปฏิบติั และข้อดีเท่านัน้) ไม่ค่อยประเมินผลแบบระบบเปิด 
(นอกจากจะมีหน่วยงานประเมินผลแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ รับบริการประเมินผล
ด้วย) 



  12 

10. ผลการปฏิ บั ติตามนโยบาย  (Policy Performance) เมื่ อ ได้ด า เนิ นการ
ประเมินผลนโยบายแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายก็จะทราบถึงผลการน านโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อที่จะได้สรุปและเสนอไปยังผู้มีอ านาจตัดสินใจที่จะด าเนินการตาม
นโยบายต่อไป หรือเพื่อเลิกล้มนโยบายนัน้ 

11. ข้อสรุปที่ปฏิบติัได้ (Practical Inference) เป็นขัน้ตอนสดุท้ายของการวิเคราะห์
นโยบาย ตามทัศนะของ ดันน์ คือ นักวิเคราะห์นโยบายจะสรุปเชิงพรรณนาให้หน่วยงานปฏิบัติ
หรือผู้ปฏิบติัน าทางเลือกของนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้วไปปฏิบติัต่อไปให้บงัเกิด
ผลด ี

การวิเคราะห์นโยบายของ Dunn เป็นการวิเคราะห์นโยบายทัง้ระบบแยกเป็นขัน้ตอนต่าง ๆ
โดยละเอียดตัง้แต่ก่อนจะตดัสินนโยบาย การปฏิบติัตามนโยบาย ผลลพัธ์ของนโยบาย และการ
ประเมินผลของนโยบาย เพื่อให้เห็นขัน้ตอนการท างานทางนโยบายจากขัน้หนึ่งไปยงัอีกขัน้หนึ่ง
อย่างชดัเจน โดยในงานชิน้นีใ้ห้ความส าคญักบัขัน้ตอนการประเมินทางเลือกและข้อเสนอแนะของ
นโยบายในการท่ีภาครัฐได้น าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาสร้างเป็นนโยบายว่ามีความเหมาะสมต่อ
บริบทของประเทศหรือไม่ 

 
1.3 ตวัแบบการประเมินเชิงระบบ (systematic approach) ของ Rossi 

ตวัแบบการประเมินเชิงระบบ (systematic approach) ของ Rossi (1998) น ามาใช้กบั
กบัตวัแบบ CIPP ของ Stufflebeam โดย CIPP เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตดัสินใจรูปแบบ
หนึ่งที่นิยมใช้กนัอย่างกว้างขวาง ซึง่น าเสนอโดย Daneil L. Stufflebeam โดย CIPP ย่อมาจาก 
Context บริบท หรือสภาวะแวดล้อม Input ปัจจยัเบือ้งต้น Process กระบวนการ และ Product 

ผลผลิต ท าให้การประเมินเชิงระบบ ซึง่เป็นวิธีการท่ีมีการวางแผนการด าเนินการอย่างชดัเจน ใช้
เคร่ืองมือที่มีมาตรฐานในการเก็บข้อมลู ควบคมุตวัแปรแทรกซ้อนให้มากที่สดุ ซึง่น าไปสูก่ารค้นพบ
ความจริงและคณุค่าของนโยบาย (สถาบนัพระปกเกล้า, 2548) 

Rossi ได้มีการก าหนดมิติในการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้
1) การประเมินบริบทและความจ าเป็น (context and need assessment) เป็นการ

ประเมินสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อนโยบาย เช่น นโยบายของหน่วยสั่งการ สภาวะทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (context assessment) และ การประเมินสภาพปัญหา การระบุ
ปัญหาที่แท้จริง เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ขนาดของปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน 
รวมถึงการประเมินว่านโยบายใดที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่ว  
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2) การประเมินทฤษฎีนโยบายหรือทฤษฎีโครงการ (policy or program theory) 
เป็นการประเมินแนวคิดและการออกแบบนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ว่าได้ออกแบบอย่างมี
เหตุมีผล ปฏิบัติได้จริงหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบติัอย่างไร และเมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้หรือไม่  

3) การประเมินการด าเนินนโยบาย (implementation/process evaluation) เป็นการ
ประเมินว่า นโยบายมีการด าเนินการอย่างที่คาดหวงั วางแผนไว้หรือไม่ หรือมีการติดขดั ข้อจ ากัด
อย่างไร  

4) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ (outcome/impact evaluation) เป็นการ
ประเมินผลที่ เกิดขึ น้จากนโยบาย แผนงาน ห รือโครงการ  ว่า ผลลัพ ธ์  ห รือ ผลกระทบ 
(outcome/impact evaluation) เกิดขึน้นัน้ เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ ปัญหามีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไร เปลี่ยนไปในทางที่ต้องการหรือไม่ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของกรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดงันี  ้
การประเมินบริบทและความจ าเป็น (context and need assessment) การประเมิน

ความจ าเป็น (need assessment) เป็นการประเมินเพื่อทราบถึงสภาพปัญหา ขนาด และขอบเขต
ของปัญหา รวมถึงการประเมินเพื่อระบุกลุม่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ ว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหา และมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไขปัญหาระดบัใด ส่วนการประเมิน
บริบท (context assessment) เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมนโยบาย ทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายรัฐบาล  

การประเมินความจ าเป็นและบริบทสามารถประเมินได้ ทัง้ในช่วงการวางแผนและ
ออกแบบนโยบายใหม่เพื่อที่จะทราบว่านโยบายได้ตอบสนองต่อปัญหาและกลุม่เป้าหมายที่ได้รับ
ผลกระทบ และในช่วงขณะด าเนินนโยบายเพื่อที่จะทราบว่านโยบายได้ตอบสนองต่อปัญหานัน้
หรือไม่ ปัญหาหรือกลุม่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือในช่วงหลงัจาก
นโยบายเสร็จสิน้เพื่อที่จะทราบว่าปัญหาได้หมดไปหรือไม่ นโยบายที่ด าเนินการไปแล้วตรงกบั
ความต้องการหรือแก้ปัญหาได้หรือไม่  

1. การประเมินขนาด ขอบเขต และความเร่งด่วนของปัญหา ปัญหาทางสงัคม
เป็นเร่ืองที่ก าหนดได้ค่อนข้างยาก เพราะเป็นเร่ืองของการรับรู้ และความรู้สึก ในบางกรณีไม่ได้เป็น
ปัญหาที่แท้จริง แต่เป็นการรับรู้ของสังคมว่าเป็นปัญหา อาจกล่าวได้ว่า การก าหนดปัญหาเป็น
เร่ืองของสงัคมเป็นอตัวิสยั (subjective) ปรากฏการณ์เดียวกนัในสภาพแวดล้อมหรือชมุชนหนึ่งอาจ
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มองว่าเป็นปัญหาส าคัญ แต่ในอีกสภาพแวดล้อมหรืออีกชุมชนหนึ่งกลบัมองว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย 
อีกทัง้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง (stakeholders) ต่างมีมุมมองและรับรู้ปัญหาที่แตกต่างกัน จ าเป็นที่ผู้
ประเมินจะต้องประเมินเพื่อแสวงหาข้อสรุปถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจยั 

2. การประเมินกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับบุคคล แต่ในบางกรณีผู้ ได้รับผลกระทบอาจเป็นกลุ่ม ชุมชน 
องค์กร หรือพืน้ที่ การประเมินกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบต้องค านึงถึงทัง้กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึง
ประเด็นที่ต้องประเมิน ดงันี ้

2.1 กลุม่เป้าหมายเกิดใหม่ในพืน้ที่ในช่วงเวลาหนึ่ง (incidence) 
2.2 กลุม่เป้าหมายเดิมในพืน้ที่ในช่วงเวลาหนึ่ง (prevalence)   
2.3 กลุม่เป้าหมายที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ (population at risk) 
2.4 กลุ่ม เป้าหมายเลือกได้ถูก ต้อง (sensitivity) และ คัดออกถูกต้อง

(specificity) 
2.5 กลุม่เป้าหมายมีความจ าเป็นจริง (need) หรือเป็นข้อเรียกร้อง (demand) 

3. การประเมินบริบท ประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท เป็นการประเมินสภาวะ
แวดล้อมที่ส่งผลต่อนโยบาย ได้แก่ นโยบายของหน่วยเหนือ สภาพสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ หรือประเมินเพื่อพิจารณาข้อมูลในการก าหนดวตัถุประสงค์ และความเป็นไปได้
ของโครงการ ซึ่งผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบว่านโยบายที่ก าหนดมีความสอดคล้อง (alignment) กบั
แผนพัฒนาฯ ในระดับชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล หรือไม่  มีการลดหลัน่เชิงตรรกะ (cascading) 
หรือไม่ การประเมินบริบทมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนโยบายนัน้เป็นนโยบายในระดับ
รองหรือในระดบัหน่วยงาน 

4. เทคนิคการประเมิน  เพื่ อให้การประเมินสามารถชี แ้จงตรวจสอบได้ 
(defensibility) และ เกิดความเชื่อมัน่ในผลการประเมิน (credibility) ในการระบุขนาด ขอบเขต และ
ความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การประเมินอาจดูโดยตรงจาก
ดชันีชีว้ดัทางสงัคม (social indicators) เช่น ดชันีวดัจากการส ารวจส ามโนประชากร หรือ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อค้นหาปัญหา ซึ่งอาจวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ หรือเก็บข้อมูลใหม่ ทัง้วิธีการเชิง
ปริมาณหรือเชิงคณุภาพ ในเชิงปริมาณอาจใช้วิธีการส ารวจข้อมูลใหม่ (primary data survey) หาก
เป็นประเด็นปัญหาเฉพาะกลุม่เจาะจงอาจใช้การส ารวจเฉพาะกลุม่ (key informant surveys) หรือใช้
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การประเมินจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ที่หน่วยงานได้มีการจัดเก็บไว้แล้ว (agency 

records) ที่เป็นตวัเลข หรือสถิติ เช่น ผลการส ารวจส ามะโนประชากร (census) ส่วนในเชิงคณุภาพ
อาจใช้การสมัภาษณ์ การสนทนากลุม่ เป็นต้น หรืออาจเป็นการผสานวิธี (mixed method) ทัง้วิธีเชิง
ปริมาณและวิธีเชิงคณุภาพ เพื่อน าข้อมลูมาประเมินแนวโน้มของสภาพปัญหา ขอบเขต และความ
รุนแรง ประเมินความต้องการในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ และประเมินความ
สอดคล้องกบับริบทของนโยบาย 

5. สรุปประเด็นการประเมินความจ าเป็น การประเมินความจ าเป็นของนโยบาย
สามารถสรุปประเด็นการประเมินได้สามส่วนด้วยกัน โดยใน ส่วนแรก เป็นการประเมินสภาพ
ปัญหา (problem definition) ซึ่งต้องตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ว่า 1) ปัญหามีอยู่จริงหรือไม่ 
ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร 2) สภาพ สถานการณ์ และธรรมชาติของปัญหาเป็นอย่างไร 3) ปัญหามี
ขอบเขตแค่ไหน และขนาดของปัญหาเป็นอย่างไร รุนแรงหรือไม่ ใน ส่วนที่สอง เป็นการประเมินที่
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ (target definition) ซึ่งต้องตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ว่า 1) 
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบคือกลุ่มใด จ านวนเท่าไร มีลักษณะอย่างไร 2) มีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ (service need) หากมีจ าเป็นต้องเร่งด่วนแค่ไหน 3) ช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาคือช่วงใด และใน ส่วนที่สาม เป็นการประเมินบริบท (context) 
ซึ่งต้องตอบค าถามในประเด็นต่าง ๆ ว่า หากต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการออกเป็นนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ 1) เหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ ในช่วงสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อมในขณะนัน้หรือไม่ และ 2) สอดคล้อง (alignment) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ กรอบแผนของหน่วยเหนือ หรือนโยบายรัฐบาลหรือไม่  

6. ความล้มเหลวของนโยบาย ในมุมมองของการประเมิน นโยบายอาจล้มเหลว 
(policy failure) ได้ในขัน้ตอนนี ้ความล้มเหลวอาจมาจากหลายเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการระบุ
ปัญหาที่ผิดพลาด (wrong problem definition) การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ผิดพลาด (wrong target 

definition) ซึ่งทัง้สองกรณีน าไปสู่การก าหนดนโยบายที่ ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ หรือแม้กระทั่งอาจเป็นการก าหนดนโยบายที่ไม่มีปัญหาใด ๆ 
เกิดขึน้เลย ส่งผลให้เกิดปัญหานโยบายที่ถูกก าหนดมาถูกต้อง แต่ไม่ตรงกบัปัญหา ( right solution 

but wrong problem) 
ทัง้นีใ้นการประเมินเชิงระบบ 4 มิต ิได้แก่ขัน้ตอนการประเมินบริบทและความจ าเป็น การ

ประเมินแนวคิดและการออกแบบนโยบาย การประเมินการด าเนินนโยบาย และการประเมินผล
กระทบ งานชิน้นีส้นใจศกึษาที่การประเมินแนวคิดและการออกแบบนโยบาย ซึง่เป็นขัน้เร่ิมแรก
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ของการที่ภาครัฐจะด าเนินโครงการ ว่าได้ออกแบบอย่างมีเหตมุีผลปฏิบติัได้จริงหรือไม่ จึงให้
ความส าคญัศกึษาที่การประเมินตามทฤษฎีโครงการ  

 

2. ทฤษฎีโครงการ (Program theory)  
การประเมินแบบใช้ทฤษฎีเป็นฐานในการออกแบบการแทรกแซงของโครงการต้องอาศยั

ชดุที่ เป็นสมมติฐานจากผู้ เก่ียวข้องที่เป็นการกระท าและการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีโครงการจึงมี
ความส าคญั และเก่ียวข้องกบัการประเมินแบบใช้ทฤษฎีเป็นฐาน ซึง่แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎี
โครงการ แบ่งได้เป็น 4หวัข้อ คือ  

2.1 ความหมายของทฤษฎีโครงการ 

2.2 ตวัแบบทฤษฎีโครงการ  
2.3 สว่นประกอบของโมเดลการเปลี่ยนแปลง  
2.4 สว่นประกอบของโมเดลการกระท า โดยมี รายละเอียดดงันี ้

2.1 ความหมายของทฤษฎีโครงการและตวัแบบทฤษฎีโครงการ นกัวิชาการหลายท่านได้
ให้ความหมายของทฤษฎีโครงการ ดงันี ้

Wholey (1987 cited in Chen, 2005) กลา่วว่า ทฤษฎีโครงการ หมายถึง ข้อสมมติุเชิง
สาเหต ุที่เชื่อมโยงความสมัพนัธ์ ระหว่าง แหลง่ทรัพยากร กิจกรรม ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้ และเป้าหมาย
ของ โครงการ 

Chen (2005) กล่าวว่า ทฤษฎีโครงการ หมายถึง โครงการที่อธิบายถึงการท างานที่ท า
ให้บรรล ุตามเป้าหมายที่พงึประสงค์ ซึง่บอกถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ สง่ผลต่อผลลพัธ์และผลกระทบ
ของโครงการ 

เรืองวิทย์ เกษสวุรรณ (2559) Program Theory เป็นตวัแบบที่แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของโครงการต่อการแก้ไขปัญหาและสร้างผลการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้แก่สงัคม ทฤษฎีโครงการ
จึงเป็นพืน้ฐานที่ท าให้เกิดการพฒันา เกิดการก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของค าถามวิจยั
ประเมินผล และตอบค าถามวิจยัประเมินผล องค์ความรู้ที่พฒันาจากทฤษฎีโครงการจึงจ าเป็นต่อ
การจดัท าโครงการต่อไปในอนาคต หากทฤษฎีโครงการได้รับการสะสมมากเข้า ก็จะกลายเป็นที่มา
ของกรอบแนวคิดในการด าเนินนโยบายและโครงการในยคุหลงั   

ปิยพงษ์ คล้ายคลงึ (2556) กลา่วว่า ทฤษฎีโครงการ หมายถึง โมเดลที่แสดงถึงกลไก
การ ท างานของโครงการอธิบายสาเหตขุองการเกิดผลลพัธ์ ผลกระทบและวิธีการท างานที่ท าให้
โครงการ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ 
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สวุิมล ว่องวาณิช (2552) กล่าวว่า ทฤษฎีโครงการ หมายถึง ชดุของข้อตกลงเบือ้งต้น
เก่ียวกบั การด าเนินการในโครงการซึง่ท าให้สงัคมได้ประโยชน์ โดยการสร้างกลยทุธ์ (Strategy) ใน
การท างาน ของโครงการเพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด สิ่งที่
อยู่ในทฤษฎีโครงการจะมีสว่นของทฤษฎีผลกระทบ (impact theory) ซึง่เป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติ
ของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระท าของโปรแกรมหรือโครงการและทฤษฎีกระบวนการ 
(process theory) ซึง่แสดงให้ เห็นถึงแผนภาพขององค์กร และแผนการใช้ประโยชน์จากบริการ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีโครงการ หมายถึง แผนภาพหรือโมเดล ข้อสมมติุเชิงสาเหตทุี่
สามารถอธิบายอย่างเป็นล าดบัได้ว่า สาเหตทุี่ท าให้โครงการ ชุดนโยบายนัน้ เกิดความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวเกิดจากอะไร ยงับอกถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ช่วยการสร้างกลยุทธ์ และพฒันาเป็น
กรอบแนวคิดในการด าเนินนโยบายและโครงการในอนาคตได้   

ตวัแบบทฤษฎีโครงการ  
การออกแบบและการน าไปใช้ของโครงการ มีการแทรกแซงอยู่ภายใต้สมมติฐานที่

เกิดขึน้โดยมี ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นผู้จดักระท าโครงการ ในการวิเคราะห์ตวัแทรกแซงนี ้(chen อ้าง
ถึงใน ปิยพงศ์ p11 ,2555) ต้องพิจารณาสมมติฐาน 2 ประการ คือ สมมติฐานเชิงบรรยาย 
(descriptive assumptions) และสมมติฐานเชิงแนะน า (prescriptive assumptions)  

1) สมมติฐานเชิงบรรยาย ตามทฤษฎีโครงการเก่ียวข้องกับกระบวนการเชิง
สาเหตุที่  พยายามอธิบายปัญหาจากโครงการ โดยมีการบรรยายและพิจารณาโครงการการ
แทรกแซง สมมติฐานเชิงบรรยายมีความส าคัญต่อโครงการเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ 
ขึน้อยู่กบัสมมติฐานเชิงบรรยายมีความตรงตามสภาพที่เป็นจริงหรือไม่ถ้าสมมติฐานขาดความตรง
แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การด าเนินงานของโครงการไม่มีประสิทธิภาพ ทัง้นีชุ้ดของสมมติฐานเชิง
บรรยายนีเ้รียกว่า โมเดลการเปลี่ยนแปลง (change model) หรือทฤษฎีเชิงสาเหต ุ  

2) สมมติฐานเชิงแนะน า เป็นสมมติฐานที่แนะน าองค์ประกอบหรือกิจกรรมที่นัก
ประเมิน และ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความจ าเป็นต้องทราบเพื่อให้ โครงการประสบผลส าเร็จ 
สมมติฐานเชิงแนะน าจึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการออกแบบโปรแกรมการแทรกแซง ให้นัก
ประเมินสามารถก าหนด วิธีการปฏิบติัและสนับสนุนตัวแทรกแซงในการท าให้เกิดผลตามโมเดล
การเปลี่ยนแปลง สมมติฐานเชิงแนะน าแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบและกิจกรรมที่น าไปใช้จะ
กระตุ้นการท างานของโมเดลการเปลี่ยนแปลง  

2.2 รูปแบบของทฤษฎีโครงการ  
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นกัทฤษฎีในช่วงแรก ได้แก่ Weiss (1997 1998) และ Wholey (1979) สนใจตวัแบบ
เชิงเส้นในการ อธิบายทฤษฎีโครงการ ต่อมา Chen (2005) เสนอตวัแบบที่ไม่เป็นตวัแบบเชิงเส้น
โดยเพิ่มมมุมองเชิงบริบท (Context) เนือ้หา (comprehensive) และโปรแกรมเชิงระบบนิเวศ 
(ecological program) แสดง ดงัภาพประกอบ 4 รูปแบบของตวัแบบนีเ้ป็นการบรูณาการการคิดเชิง
ระบบโดยน าปัจจยัด้านบริบทและด้าน อ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการและผลลพัธ์ของโครงการ
มาใช้ออกแบบสมมติฐานในทฤษฎี ทัง้นี ้Patton (2008) ให้ความเห็นเก่ียวกบัตวัแบบนีว้่า เป็นตวั
แบบที่เพิ่มระดบัความ ซบัซ้อนขึน้ท าให้สามารถน าไปใช้จริง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นระบบที่ปรับได้ตามสภาพ ต่าง ๆ  

สรุปได้ว่า รูปแบบทฤษฎีโครงการมีลกัษณะ 2 ประเภท ได้แก่ ทฤษฎีโครงการแบบเชิงเส้น 
และทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้น 

 

2.2.1 ทฤษฎีโครงการแบบเชิงเส้น  
ทฤษฎีโครงการเป็นไดอะแกรมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าของ

โครงการกบั ผลลพัธ์และปัจจยัอ่ืน ๆ มีลกัษณะเป็นตวัแบบเชิงเส้น ซึ่งในทางปฏิบติัจริงจะมีความ
ซบัซ้อนมากขึน้แต่จะมีพืน้ฐานจากตวัแบบดงัภาพนี ้

 
การประเมินทฤษฎีกระบวนการ                                                         การประเมินทฤษฎีผลกระทบ 
 
ส่ิงนาํเขา้ → กิจกรรม → ผลผลิต        →→→                   ผลลพัธ์ระยะสั้น → ผลลพัธ์ระยะ 
                                                                                                             กลาง → ผลลพัธร์ะยะยาว 
 

 

ภาพประกอบ 2ตวัแบบทฤษฎีโครงการเชิงเส้น  
ที่มา: Donaldson (2003) 

 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีโครงการประกอบด้วยทฤษฎี 2 สว่น ได้แก่ 
(1) ทฤษฎีกระบวนการของโครงการ (program process theory)  ประกอบด้วย 
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1 .สิ่ ง น า เข้ า  ( inputs)  ห รือ  ท รัพ ย าก ร  (Resources) ซึ่ งห ม าย ถึ ง 
งบประมาณและบุคลากร รวมทัง้ปัจจยัสนบัสนนุโครงการอ่ืน ๆ เช่น พนัธมิตร ข้อมลูเก่ียวกบัความ 
ต้องการของลกูค้า  

2. กิจกรรม (Activities) หมายถึง การกระท าตามขัน้ตอนต่าง ๆ ที่ท าให้
เกิดผลผลิต  

3. ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่ โครงการ
ให้แก่ลกูค้าหรือผู้มีสว่นร่วมในโครงการ เช่น รายงานการวิจยัที่เป็นผลผลิตจากการวิจยั 

(2 ) ทฤษฎีผลกระทบเชิงโครงการ (program impact theory)  เป็นการกล่าวถึง 
ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือผลประโยชน์ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมและ
ผลผลิต ตามปกติโครงการมีผลลพัธ์หลายอย่าง และเรียงเป็นล าดบักนั บางครัง้เรียกว่า “โครงสร้าง 
ผลลัพธ์ของโครงการ” (Program's Outcome Structure) ล าดับแรก ได้แก่ ผลลัพธ์ระยะสัน้ (Short-
term Outcomes) เป็นผลลพัธ์ที่มีสาเหตหุรือใกล้ชิดกบัผลผลิต มากที่สดุ ล าดบัที่สอง ได้แก่ ผลลพัธ์
ระยะกลาง (Intermediate Outcomes) ซึ่งเป็นผลมาจากผลลัพธ์ระยะสัน้ และล าดับที่สาม ได้แก่ 
ผลลพัธ์ระยะยาว (Long-term Outcomes) หรือบางครัง้เรียกว่า “ผลกระทบของโครงการ" (Program 

Impacts) อนัเป็นผลสะสมจากผลลพัธ์ระยะกลาง 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัทางบริบท (Contextual Factors) ที่อยู่นอกโครงการและไม่อาจ
ควบคมุได้ ปัจจยัทางบริบทมี 2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ ตวัแปรมาก่อน (Antecedent Variables) 
หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ก่อนเร่ิมโครงการ เช่น คณุลกัษณะของลกูค้า ตวัแปรทางภมูิศาสตร์ และปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ สว่นประเภทที่สอง ปัจจยัสื่อกลาง (Mediating Factors)หมายถึง อิทธิพลที่เกิดขึน้
ในขณะเร่ิมลงมือด าเนินการตามโครงการ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป การมีนโยบาย
ใหม่เกิดขึน้ การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่าหรือการมีโครงการใหม่ ๆ เข้ามาแข่งขนักบัโครงการที่
ก าลงัท าอยู่ในเวลานัน้ 
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2.2.2 ทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้น  
โดยตวัแบบดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงกลไกการท างานในตวัแบบการเปลี่ยนแปลง 

และบรรยาย ให้เห็นถึงบริบทท่ีจะน าทฤษฎีโครงการที่พฒันาขึน้ไปใช้กบักลุม่เป้าหมายที่เหมาะสม 

 
ภาพประกอบ 3ตวัแบบทฤษฎีโครงการแบบไมเ่ป็นเชงิเส้น ท่ีมา:  Chen (2005) 

 

ซึ่งประกอบด้วย ตัวแบบการกระท า และตัวแบบการเปลี่ยนเปลง ตามที่ Chen 

(2005) เสนอไว้ 

(1) สว่นประกอบของตวัแบบการเปลี่ยนแปลง (Change model) 
การเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีโครงการประกอบด้วย ตัวแทรกแซง ( intervention) 

ตวัก าหนด (determinants) และผลลพัธ์ (Outcome) ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 4ตวัแบบการเปล่ียนแปลง  
ที่มา: Chen (2005) 

 

ตวัแทรกแซง ประกอบด้วย กิจกรรมเดียวหรือหลายกิจกรรมที่มีเป้าหมายโดยตรง
ที่จะท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวก าหนด ตัวแทรกแซงจึงเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง 
(agent of change) ในโครงการ สมมติฐานของตวัแทรกแซงมีว่า การท ากิจกรรมไปปฏิบติัอาจจะท า
ให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงตวัก าหนดและบรรลเุป้าหมายสงูสดุ 

ตัวก าหนด มีสมมติฐานว่า การไปถึงเป้าหมายที่ โครงการต้องการให้เกิดขึน้ซึ่ง
ต้องก าหนด กลไกที่มีอิทธิพลสามารถพฒันาตวัแทรกแซงให้ตอบสนองกบัความต้องการจ าเป็นได้ 
ซึ่งจาก สมมติฐานนีจ้ะเห็นได้ว่า โครงการในฐานะที่เป็นตัวแทรกแซงกระตุ้นการท างานของกลไก
ให้มีอิทธิพล ท าให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายของโครงการ หรืออาจท าให้เกิดปัญหาต่อผลลพัธ์ที่ไม่
เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการได้ 

ผลลัพธ์ เป้าหมายของโครงการสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่ต้องการให้
เกิดผลลพัธ์และ สร้างความชัดเจนเก่ียวกับสมมติฐานของโครงการ ผลลัพธ์อาจมีได้ทัง้ผลลพัธ์
ระยะสัน้ ระยะกลางและ ระยะยาว 

สรุปได้ ว่า ตัวแบบการเปลี่ ยนแปลง ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง 
(intervention) ตัวก าหนด (determinants) และผลลัพธ์ (Outcome) ทัง้นีนั้กประเมินต้องการหา
ตัวก าหนดเพื่อมาอธิบายการ เกิดผลลัพธ์โดยอาศัยทฤษฎี ซึ่งโมเดลการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะ
สามารถน าไปใช้ออกแบบการประเมิน ได้แก่ การก าหนดค าถามประเมินและตัวบ่งชีก้าร
ประเมิน 

(2) สว่นประกอบของตวัแบบการกระท า (action model) 
ตวัแบบการกระท าเป็นแผนงานเชิงระบบเก่ียวกับการจดัเตรียมบุคลากร 

ทรัพยากร สถานที่ และการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อให้บรรลุตามความต้องการของประชากร
เป้าหมายและการให้บริการ ตัวแบบนีม้ีลักษณะเป็นกิจกรรมหลักที่จ าเป็นต้องท าให้บรรลุ
ความส าเร็จ เช่น การสร้างความมั่นใจใน สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการท างานของโปรแกรม การ

 

ตวัแทรกแซง (intervention)      →       ตวัก าหนด(determinants)   →      ผลลพัธ์ (outcomes) 
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คดัเลือกสมาชิกที่เหมาะสมในการเข้าร่วม โปรแกรมแทรกแซง การจ้างและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
โครงการ เป็นต้น ดงันัน้ตวัแบบการกระท าจึงมี ความส าคญัต่อตวัแบบการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมต่อ
กบัตวัแทรกแซงโดยการน าโครงการแทรกแซงไปใช้ ในการปฏิบติั (Chen, 2005 อ้างถึงใน ปิยพงษ์ 
คล้ายคลงึ, 2556) 

ตัวแบบการกระท าตามทฤษฎีโครงการ ประกอบด้วย การน าไปใช้ใน
องค์กร ผู้ด าเนินการ องค์กรที่เก่ียวข้อง บริบททางนิเวศวิทยา โปรโตคอลการแทรกแซงและการส่ง
มอบ และประชากรเป้าหมาย 

ส่วนประกอบของทฤษฎี โครงการมี  2 ประการ ได้แก่  (1) การใช้
กระบวนการที่มีเป้าหมายใน การจดัหาการบริการที่ตัง้ใจให้ประชากรเป้าหมาย และ (2) การเชื่อม
สาเหตขุองสมมติฐานและ ผลกระทบของตวัแทรกแซง Rossi et al. (1999) and Donaldson (2007) 
ตัวอย่างเช่น การอ้างถึง 2 ส่วนประกอบนีใ้นบทบาทของทฤษฎีกระบวนการโครงการและทฤษฎี
ผลกระทบโครงการ นอกจากนี ้Rossi และคณะ (1999) ได้ให้นิยามทฤษฎีผลกระทบโครงการ 
หมายถึง เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ อธิบายเก่ียวกบัผลลพัธ์ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการที่เป็นสาเหตุให้เกิดผลลัพธ์ใน เงื่อนไขทางสังคม โดยวัตถุประสงค์เป็นขัน้ตอนที่ เป็น
ตัวแทนผ่านเส้นทางการให้บริการของโครงการ เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขทางสังคมที่เป็นเป้าหมาย
สงูสดุของโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพ
ประก
อบ 5
สว่น
ประกอบของตวัแบบการกระท า (action model) 

การนาํไปใชใ้นองคก์ร 
(implementing 

organization) 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
(associate 

organization)  

ผูด้าํเนินการ 

(Implementor) 

บริบททางนิเวศวิทยา 
(ecological 

context) 
ประชากรเป้าหมาย (target 
populations) 

โปรโตคอลการแทรกแซง
และการส่งมอบบริการ 
(intervention and 
service delivery) 
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องค์กรที่ ด า เนิ น งาน  ( implementing organizations) การท างานของ
โครงการขึน้อยู่กับการจดัสรร ทรัพยากรขององค์กร เช่น การประสานงานเก่ียวกบักิจกรรม การรับ
สมัครสมาชิก การฝึกอบรม การสรรหาผู้ด าเนินการที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นต้น โครงการจะถูก
น าไปใช้ปฏิบัติได้ดีนัน้เก่ียวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่นในการท างาน และการสนับสนุนการ
น าไปใช้ในโครงการ 

ผู้ ด าเนินการ ( implementers) เป็นผู้ รับผิดชอบส่งมอบบริการให้แก่
ประชากรเป้าหมาย ลกัษณะของ ผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่ คุณสมบติั สมรรถนะ ความรับผิดชอบ 
ความกระตือรือร้น มีอิทธิพลทางตรง ต่อคณุภาพของการให้บริการ สมรรถนะและความรับผิดชอบ
ของผู้ ด าเนินโครงการอิทธิพลทางตรง ต่อคุณภาพของการส่งตัวแทรกแซงให้ผู้ รับผล และ
ประสิทธิผลของโครงการส่วนใหญ่ก็ขึน้อยู่กบั สมรรถนะและความรับผิดชอบของผู้ด าเนินโครงการ
ด้วยเช่นกนั โมเดลการกระท ามีความส าคญัต่อ โครงการในการวางแผนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่โดย
ใช้กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะและความรับผิดชอบของ ผู้ด าเนินโปรแกรม เช่น การฝึกอบรม การ
ก ากบัติดตามหรือให้ข้อมลูย้อนกลบัในการติดต่อสื่อสารและ ปฏิบติังาน เป็นต้น 

อ ง ค์ ก รที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  (associate organization and community partners) 
โครงการต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างการน าไปปฏิบติัขององค์กรกบัองค์กรอ่ืน ถ้าความ ร่วมมือ
เหล่านีไ้ม่ เกิดขึน้จะท าให้การด าเนินการของโครงการได้รับอุปสรรค โมเดลการกระท าให้ " 
ความส าคญักบักลยทุธ์การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างองค์กรกบัหุ้นส่วนของชมุชน 

บ ริบ ท ท า งนิ เว ศ วิ ท ย า  (ecological context)  เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
สภาพแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์ กับโครงการ บางโครงการมีความจ าเป็นพิเศษ ต้องได้รับแรง
สนับสนุนทางบริบท (Contextual support) หมายถึง การมีส่วน ร่วมของการสนับสนุนจาก
สภาพแวดล้อมในการท างานของโครงการ โครงการส่วนใหญ่ได้รับการเอือ้อ านวยจากแรง
สนบัสนนุจากสภาพแวดล้อมให้เกิดกระบวนการแทรกแซง 

การท างานของตัวแทรกแซง ( intervention and service delivery) ตั ว
แทรกแซงที่ถูกเปลี่ยนเป็นชุดของกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม มีการจัดการ และน าไปใช้ในการปฏิบัติ 
โดย พืน้ฐานแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสิ่งจ าเป็น 2 ประการ ได้แก่ (1) โปรโตคอลการแทรกแซง
เป็น หลักสูตรหรือรายงานแสดงความก้าวหน้าที่มีเนือ้หาและกิจกรรมของตัวแทรกแซงหรือเป็น
รายละเอียด ของขัน้ตอนการปฏิบติัการที่ให้เกิดผลลพัธ์ และ (2) โปรโตคอลการสง่มอบบริการเป็น
ขัน้ตอนเฉพาะใน การส่งตัวแทรกแซงสู่ภาคสนาม ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ (2.1) ขัน้ตอน
ประมวลผลกลุ่มเป้าหมาย (client processing delivery) (2.2) เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการให้บริการ 
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(23) สถานที่ตัง้ เช่น ส านักงาน เป็นต้น และ (2.4) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น การให้บริการ
แบบเผชิญหน้า โทรศพัท์ อีเมลล์ เป็นต้น 

ประชากรเป้าหมาย (target populations) เป็นบุคคลที่โครงการสนใจให้
ได้รับการบริการ สมมติฐานเก่ียวกับประชากรเป้าหมายมี 3 ประการ ได้แก่ (1) ความตรงของ
เกณฑ์คุณสมบติัของ บุคคลที่มีความเหมาะสม (2) ความเป็นไปได้ของการติดต่อผู้ที่มีคณุสมบติั
เหมาะสมและได้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) ความเต็มใจของลกูค้าที่สมคัรใจเข้าร่วม
โครงการ กรณีเกิดข้อจ ากัด ทรัพยากรซึ่งโปรแกรมไม่สามารถบริการให้กับประชากรเป้าหมายทุก
คนได้อย่างทัว่ถึง ดงันัน้จึงมีความ จ าเป็นต้องสร้างความชดัเจนโดยก าหนดคณุสมบติัเฉพาะของผู้
ที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นเกณฑ์ การรับสมาชิก นอกจากนีโ้ครงการอาจไม่เกิดประสิทธิผลถ้ามี
จดับริการให้กับประชากรเป้าหมายที่ ไม่ใช่เป้าหมายของโปรแกรมต้องการ เกณฑ์การคดัเลือกจึง
ต้องสามารถน ามาปฏิบติัได้จริง  

นอกจากนี  ้Chen (2005) เสนอตัวอย่างของทฤษฎี โครงการส าหรับ
ประเมินการป้องกัน โรคเอดส์ ดังภาพประกอบ 14 ประกอบด้วย ตัวแบบการกระท า และตัวแบบ
การเปลี่ยนแปลง ในตัวแบบการกระท าจะบอกถึงบริบทของโครงการ เช่น การน าไปใช้ในองค์กร 
ผู้ด าเนินการ องค์การที่เก่ียวข้อง กบัโครงการ บริบททางนิเวศวิทยา โปรโตคอลส่งมอบบริการหรือ
ตวัแทรกแซงของโครงการ และ ประชากรกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ตวัแบบการเปลี่ยนแปลงจะ
อธิบายถึงกระบวนการด าเนินงานของ โครงการที่จะท าให้ทราบถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการ ถ้าโครงการป้องกันโรคเอดส์เพิ่มขีด ความสามารถขององค์กรที่มีชุมชนเป็นฐาน ท าให้
การจดัการให้ค าปรึกษาและระบบการการส่งต่อ ผู้ ติดเชือ้ HIV เพิ่มขึน้ แล้วท าให้การรักษาและการ
ป้องกนัเชือ้ HIV เพิ่มขึน้ 
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ภาพประกอบ 6 ตวัแบบทฤษฎีโครงการการป้องกนัโรคเอดส์ ที่มา: Chen (2005) 

 

จากภาพแสดงถึงโมเดลการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ตัวแทรกแซง 
ตวัก าหนด และผลลพัธ์ โดยถ้าให้ข้อมูลเก่ียวกบัโรคเอดส์ เช่น การทดสอบจากเกม แผ่นพับ และ
ข้อเท็จจริง ท าให้มีความรู้ที่ถกูต้องเก่ียวกบัโรคเอดส์ แล้วมีเพศสมัพนัธ์ที่ปลอดภยั ถ้าการน าเสนอ
ข้อมูลของโรคเอดส์ในเชิงบวก ท าให้วัยรุ่นมีความรู้สึกไม่มีความ มั่นคงแล้วมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภยั ถ้าให้อาสาสมคัรที่เข้าร่วมโครงการเยี่ยมผู้ ป่วย โรคเอดส์ ท าให้มีความเห็นอกเห็นใจกบั
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ผู้ ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ และไม่รู้สึกอ่อนแอต่อโรคเอดส์ ส่งผลต่อ กลุ่มอาสาสมัครที่เข้าเยี่ยมผู้ ป่วย
โรคเอดส์มีความตระหนกัในการใช้ชีวิต และสง่ผลต่อการ มีเพศสมัพนัธ์ที่ปลอดภยั Chen (2005) 

ส าหรับใน การวิจยัครัง้นีใ้ช้การออกแบบทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้นตามทฤษฎี
โครงการ Chen (2005) ที่เสนอไว้ เนื่องจากตวัแบบดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงกลไกการท างานในตวั
แบบการเปลี่ยนแปลง และบรรยาย ให้เห็นถึงบริบทที่จะน าทฤษฎีโครงการที่พฒันาขึน้ไปใช้กบั
กลุม่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมในตวัแบบการกระท า มาใช้ร่วมกบัการการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
ข้างต้น ประยกุต์ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน าสงัคมไร้เงินสด มา
ใช้ในประเทศไทย เพื่อหารูปแบบ แผนงานที่เหมาะกบับริบทของประเทศไทย เพื่อเป็นตวัแบบหน่ึง
ในการพฒันาประเทศสูส่งัคมไร้เงินสด (cashless society) ต่อไป 

 

3. แนวคิดสังคมไร้เงนิสด 
3.1 นิยามของสงัคมไร้เงินสด Cashless Society หรือ Cashless Economy คือ แนวคิดว่า

สงัคมในอนาคตจะพฒันาไปสูก่ารไม่ใช้เงินสด จากการที่เงินมีพฒันาการอยู่เสมอ เช่น การที่มลูค่า
ของเงินไม่จ าเป็นอิงกบัมลูค่าแท้จากแร่เงินหรือทองค า ในยคุต่อมาเงินไมต้่องอ้างอิงจากเงินส ารอง
ของรัฐแต่อิงจากความน่าเชื่อถือของรัฐและขนาดเศรษฐกิจแทน และในอนาคตความส าคญัของ
เงินในรูปแบบสิ่งที่จบัต้องได้จะลดน้อยลงและจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคมในการท าธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจ าวนัแทน ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking บตัร
เครดิต บตัรเงินสด ชิพการ์ด และบตัรเดบิต แนวคิดนีถู้กพดูถึงครัง้แรกในช่วงปี 50s-60s หรือ 60 
กว่าปี มาแล้ว (Wolman, 2013) ในตอนนัน้เงินอิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นเพียงความคิดเพ้อฝันเพราะยงั
ไม่มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมากพอมารองรับ แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้ถกูพฒันา ข้อมลูมีความ
สเถียร จนเงิน สิ่งแทนการแลกเปลี่ยนเดิมกลายเป็นจ านวนตวัเลขในหน้าจอ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
ตวัตนจริง 

สาเหตทุี่ท าให้ความเป็นไปได้ของสงัคมไร้เงินสดกลายเป็นรูปแบบที่เป็นกระแสขึน้มาก็
เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถกูพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ ทัง้สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชนั และ
นวตักรรมที่ถกูพฒันาโดยเหลา่บริษัท FinTech พวกเขาได้สร้างรูปแบบการท าธุรกรรมชนิดใหม่ ซึง่ก็
คือการท าธุรกรรมออนไลน์ขึน้  

ในทางปฏิบติันิยามของประเทศที่เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดจะวดัจาก 2 ตวัชีว้ดัหลกัๆ คือ (1) 
ร้อยละธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด เช่นสิงคโปร์มียอดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 61% สว่นประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 3% (Thomas ,2013) และ (2)การออกเงินสดเทียบกบัขนาดจีดีพี เช่นสวีเดนมีการออกเงิน
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สดเพื่อหมนุเวียนใช้ในประเทศเพียง 1.45% ขณะที่ประเทศไทยมีการออกเงินสดมาใช้เมื่อเทียบกบั
ขนาด GDP ท่ี 9.4% แต่จากงานวิจยัหลายชิน้ เราไม่สามารถใช้เพียงตวัชีว้ดัเพื่ออธิบายสภาพ
สงัคมแบบใหม่นีไ้ด้ เช่น งานวิจยัของ Visa group (2017) ระบวุ่าสงัคมไร้เงินสดจะเกิดขึน้ได้ด้วย
นโยบายหลายกลุม่นโยบาย เช่น (1)เพื่อปพูืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด การออกแบบกฎหมายที่ไม่ขดัต่อ
การเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ระบบแลกเปลี่ยนเงินข้ามประเทศ การมีหน่วยงานที่คุ้มครองความ
ปลอดภยั ความเป็นสว่นตวัของประชาชน (2)กลุม่นโยบายเพื่อน าประเทศเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด เช่น
การยกเลิกการพิมพ์ธนบตัร การแก้ปัญหาการช าระเงินดิจิทลัที่ปลอดภยัส าหรับผู้ที่ไม่มีบตัร
ธนาคาร ไปจนถึง (3)นโยบายรักษาสภาพสงัคมไร้เงินสดไว้เพื่อป้องกนัปัญหาแทรกซ้อนต่าง ๆ ใช้
สิ่งจงูใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมนัน้ มุ่งเน้นการปรับขนาดเทคโนโลยีการช าระเงินใหม่ สง่เสริม
ตลาดที่ยุติธรรมและแข่งขนัได้ส าหรับสถาบนัการเงินทกุแห่ง 

ประเทศที่เป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงินสด ต่างมีนโยบายหลายด้าน มีการแก้กฏระเบียบ
เพื่อให้ทนัการเปลี่ยนแปลงในสภาพสงัคม สง่เสริมเทคโนโลยีต่าง ๆเพื่อรักษาสถานะผู้น า ดงันัน้
สงัคมไร้เงินสด จึงไม่สามารถดไูด้แค่ค่าตวัเลขบางตวั แต่เป็นการสร้างระบบทัง้สถาบนัการเงิน 
ระบบพาณิชย์ การพฒันากฎหมาย ไปจนถึงค่านิยมของประชาชน เพื่อให้เกิดการพฒันาเป็น
สงัคมไร้เงินสดที่ยัง่ยืน จึงต้องศกึษาการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดจากหลายงานวิจยั
และตวัแบบจากหลายประเทศ 

 
3.2 สงัคมไร้เงินสดในต่างประเทศ 

 

 

ภาพประกอบ 7ข้อมลูสดัส่วนการช าระธุรกรรมแบบใช้เงินสดและแบบไม่ใช้เงินสดทัว่โลกแยกตามภมูิภาคปี 
2016  

ที่มา visualcapitalist (Desjardins,2016) 



  28 

ธนาคารกลางสหรัฐประมาณการว่า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2559 ได้เพิ่มสงูขึน้ถงึกว่า 

616,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เพิ่มขึน้กว่า 10 เท่า จากประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2553 

ทัง้นีย้งัพบอีกว่า ขนาดของการเปลี่ยนแปลงการก้าวเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดโดยรวม จากประเทศหนึ่ง
เทียบกบัอีกประเทศหนึ่ง มีความแตกต่างกนัค่อนข้างสงูมากแม้แต่เปรียบในโซนประเทศยโุรป
ด้วยกนั เช่นในขณะที่สวีเดน มีการใช้เงินสดในระบบเพียง 2% ของระบบเศรษฐกิจ สว่นชาว
เยอรมนั มีลกัษณะนิยมและเชื่อถือเงินกระดาษมากกว่า โดยภายในประเทศเยอรมนี มีธุรกรรม
ออนไลน์แบบไม่ใช้เงินสดเพียง 33% ของการท าธุรกรรมทัง้หมด  

ด้าน Bank of International Settlement รายงานว่ามลูค่าการใช้ e-payment ต่อ GDP ใน 24 
ประเทศเพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัจากเฉลี่ย 13% ในปี 2543 เป็นประมาณ 25% ในปี 2560 และที่
ส าคญัพบว่าสดัส่วนการใช้เงินสดต่อ GDP ก็สงูขึน้เช่นกนัจาก 6.8% ในปี 2543 เป็น 9.4% ในปี 
2560 ยกเว้นสวีเดน อินเดีย และจีนที่ใช้เงินสดน้อยลงมาก และที่น่าสนใจคือ คนในกลุม่ประเทศ
พฒันาแล้วใช้เงินสดเพิ่มขึน้มากหลงัเกิดวิกฤตการเงินโลกปี 2551 ซึง่แตกต่างจากคนในกลุม่
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่สดัสว่นการใช้เงินสดต่อ GDP คงที่ราวร้อยละ 7 - 8 การศึกษานีพ้บว่า 
ความไม่แน่นอนของระบบการเงิน เป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้คนในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วถือเงินสด
ไว้เผื่อฉกุเฉินมากขึน้ นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้ที่ต ่ามากจากการด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย
ของธนาคารกลางก็มีผลเช่นกนั เพราะท าให้ต้นทุนการถือเงินสดถูกลง ซึง่เป็นข้อกงัวลหนึ่งที่ท าให้
การเกิดสงัคมไร้เงินสดช้าลงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ 

ประเทศที่มีนโยบายสงัคมไร้เงินสด เป็นกลุม่ประเทศแรกๆคือ ประเทศในกลุม่นอร์ดิก เช่น  
นอร์เวย์ (Norway) ถือว่าเป็นประเทศแรกที่วางแผนจะเลิกใช้เงินสดภายในปี 2030 โดย

ในช่วงต้นปี 2016 ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศนอร์เวย์คือ DNB เสนอให้หยดุวิธีช าระ
เงินในประเทศด้วยเงินสด เพราะการโอนเงินสดมากกว่าคร่ึงหนึ่งในประเทศนอร์เวย์นัน้ไม่ผ่านการ
ควบคมุของธนาคาร เสี่ยงต่อปัญหาการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอ่ืน ๆ สว่นธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่อ่ืน ๆก็ปฏิเสธที่จะรับเงินสด โดยเหลือเพียงสาขาเดียว ที่ Oslo Central Station ท่ี
ยงัให้ลกูค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมอยู่ ถือว่าคนนอร์เวย์มีความกระตือรือร้นในการใช้ Cashless 

เป็นอย่างดีสืบเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การใช้เงินสดที่ต ่ากว่า 5% 

อย่างไรก็ตาม ผู้คดัค้านจ านวนหนึ่งคิดว่าควรมีระบบเงินสดเพื่อความเป็นส่วนตวัและการ
รักษาความปลอดภยั เพราะเทคโนโลยีดิจิตอลอาจจะมีการละเมิดข้อมลูและธนาคารกลางหลาย
แห่งอาจได้รับผลกระทบได้ โดยผู้คดัค้านการใช้ Cashless เชื่อว่าเงินสดจะยงัเป็นเคร่ืองมือการ
ช าระเงินเดยีวท่ีเชื่อถือได้ในกรณีที่ระบบล้มเหลว นอกจากนีก้ารก าจดัเงินสดจะท าให้ทัง้ผู้สงูอายทุี่
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ไม่ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเด็กรุ่นใหม่ใช้งานล าบากย่ิงขึน้ และยงัมองว่าเงินสดเป็น
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จกัคณุค่าของเงิน 

สวีเดน (Sweden) สวีเดนถือว่าเป็นประเทศแรกๆ ของที่เร่ิมใช้ระบบสงัคมไร้เงินสด โดย
ปัจจบุนัสวีเดนมีปริมาณเงินสดที่หมนุเวียนเหลือเพียง 1.4% ลดลงจาก 1.8% ในปี 2015 เนื่องจาก
คนสวีเดนนิยมจบัจ่ายผ่านทาง Mobile Banking และบตัรเดบิตเป็นมากกว่า โดยพบว่าคนสวีเดนมี
บตัรเดบิตสงูถึง 95% ทัง้นีเ้จ้าของร้านค้าต่าง ๆ สามารถปฏิเสธไม่รับเงินสดจากลกูค้าได้อย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย ““In general, the rule of thumb in Scandinavia is: ‘If you have to pay in cash, 

something is wrong,’” จนการใช้เงินสดเป็นเร่ืองที่ผิดปกติในสงัคมสวีเดน “At the offices which do 

handle banknotes and coins, the customer must explain where the cash comes from, according to 

the regulations aimed at money laundering and terrorist” (Mikael Krogerus ,2558) ในช่วงปี 2010 ท่ี
เร่ิมใช้นโยบายสงัคมไร้เงินสดในสวีเดน มีรายงานจากกระทรวงยติุธรรมถึงการตรวจพบความผิด
เก่ียวกบัการฟอกเงินเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการวิเคราะห์ว่า Cashless Society อาจไม่ได้ช่วย
ลดการฟอกเงินลง แต่เมื่อดขู้อมลูในระยะยาว ประกอบกบัดชันี CPI ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International) ได้ให้คะแนนความโปร่งใสกบัสวีเดนเพิ่มมากขึน้ ท าให้
พบว่าจ านวนเคสความผิดคดีเก่ียวกบัการฟอกเงินที่เกิดเพิ่มมากขึน้ เกิดจากระบบตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพขึน้มากกว่าเดิม  

 

 

ภาพประกอบ 8 จ านวนรายงานคดีเก่ียวกบัการฟอกเงินในสวเีดน 2008-2014 
ที่มา Arvidson 2018 
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ระบบการช าระเงินผ่าน Smartphone เป็นอีกหนึ่งนวตักรรมที่คนสวีเดนนิยมใช้ โดยมีผู้ใช้
กว่า 10 ล้านคนซึง่คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าคร่ึงหนึ่งของประเทศ ผู้คนสว่นใหญ่ในประเทศสวีเดน
เห็นตรงกนัว่าระบบ Cash-free trend จะท าให้พวกเขาปลอดภยัจากการลกัทรัพย์มากขึน้ อีกทัง้ผู้ ค้า
ปลีกรายเล็ก ๆ ก็เร่ิมใช้เคร่ืองอ่านบตัรเครดิตที่เชื่อมต่อกบัมือถือกนัมากขึน้ สร้างความ
สะดวกสบายในการซือ้ของ ซึง่พอคนกล้าจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ เงินก็จะหมนุเวียนในประเทศมาก
ขึน้ 

การท่ีคนสวีเดนยอมรับเทคโนโลยีเหลา่นีไ้ด้เร็ว น่าจะเกิดจากพืน้ฐานที่พวกเขามีความ
สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่แล้ว ท าให้การทดลองนวตักรรมใหม่ๆ ได้ง่าย จดุเด่นส าคญัอีกข้อที่ท า
ให้ประเทศสวีเดนใช้ระบบ Cashless อย่างแพร่หลายคือคนสวีเดนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจธนาคาร 
ไม่กลวัเร่ืองการล้วงความลบัหรือการฉ้อโกงที่เก่ียวข้องกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คาดการณ์กนัว่าสวีเดนในปี 2020 จะมีการท าธุรกรรมเงินสดเกิดขึน้เพียง 0.5% ของมลูค่าการช าระ
เงินทัง้หมด  

ต่อมาประเทศในกลุม่ยูโรโซนก็มีการน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดไปปรับใช้ และถือเป็น
ประเทศในกลุม่ผู้น าการเปลี่ยนประเทศสูส่งัคมไร้เงินสด 

เบลเยียม (Belgium)  เบลเยียมเร่ิมนโยบายลดการใช้เงินสดในปี 2533 ปัจจบุนั มีการใช้
จ่ายแบบไร้เงินสดสงูถึง 93% คิดเป็นอนัดบั 5 ของยโุรป โดยคนเบลเยียมกว่า 86% นิยมใช้บตัรเด
บิตในการช าระเงิน โดยรัฐบาลได้ก าหนดวงเงินส าหรับการจ่ายด้วยเงินสดไม่เกิน 3,000 ยโูร ในช่วง
ต้นปี 2018 รัฐบาลเบลเยียมได้ยติุการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการช าระเงินด้วยบตัรในร้านค้า 
เป้าหมายคือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้การ์ดเนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภยัและลดการ
ไหลเวียนของเงินสดคามที่ Kris Peeters รัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศไว้ และเป็นไปตามนโยบายของ 
The European Payment Council (EPC) ซึง่ก าหนดเพดานธุรกรรมที่ต ่ากว่า 15,000 ยโูร ทัง้ใน
ระดบัประเทศหรือระหว่างประเทศ จะต้องโอนถ่าย ช าระเงินส าเร็จภายใน 5 วินาที ซึง่ธนาคาร
เบลเยียมตกลงที่จะเข้าร่วมในโครงการในต้นปี 2019 

Sia Partners ได้รายงานสถานะของการพฒันาสงัคมไร้เงินสดในเบลเยี่ยม ว่าจ านวน 
จ านวนบตัรอิเล็กทรอนิกส์ในเบลเยียม ลดลงเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั ณ ปี 2017 มีเดบิตและเครดิต
ประมาณ 22.2 ล้านใบ (ลดลง 300,000 ใบจากปีก่อน) ซึง่เป็นค่าเฉลี่ยของการถือบตัร 2 ใบ ต่อคน 
ประชาชนในกลุม่อายุ 18 ถึง 39 ปี มีการจ่ายสินค้าด้วยเงินสดน้อยลง คือเฉลี่ยวนัละ 1.0 ครัง้ เมื่อ
เทียบกบัค่าเฉลี่ย 1.2 ส าหรับกลุม่ที่อายมุากกว่า ทัง้นีบ้ตัรช าระเงินยงัคงได้รับความนิยมสงูสดุอยู่  
สว่นแอปพริเคชัน่มือถือ มีวิธีการช าระเงินผ่านมือถือหลายวิธีในเบลเยียม เช่น Bancontact & 
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Payconic และเกือบทกุธนาคารในเบลเยียมจะมีแอปพลิเคชนัธนาคารบนมือถือของตนเอง การ
เพิ่มขึน้ของธุรกิจกลุม่ fintechs เช่น Revolut และ TransferWise ซึง่ท าให้คนเบลเยี่ยมมีทางเลือกมาก
ขึน้ ส าหรับการช าระเงิน 

แอปพริเคชัน่การช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือที่มีการใช้งานมากที่สดุในเบลเยี่ยม คือ แอพ 
Bancontact ซึง่มีธุรกรรมออนไลน์ 53.5 ล้านธุรกรรมในปี 2560 เพิม่ขึน้ 40% เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว 

ในยโุรป, เบลเยี่ยมอยู่อนัดบั 4 ในด้านของร้อยละ ผู้ใช้การช าระเงินมือถือ ในระดบัสากล 
เบลเยี่ยมอยู่ในอนัดบัที่ 10 ทุกวนันีก้ารจ่ายเงินเป็นแบบไร้สมัผสั ไม่ต้องมี PIN (เช่น PayPal, 

Samsung pay, Google Pay และ Apple Pay คือวิธีการช าระเงินใหม่ที่รองรับการช าระเงินแบบไม่
สมัผสัโดยใช้ Near Field Communication (NFC) แต่ยงัไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในเบลเยี่ยม โดยในปี 
2018 การช าระเงินแบบไร้สมัผสัในเบลเยียมมีการใช้ เพียง 4% (เพิ่มขึน้จาก 2% ใน 2016) เทียบกบั 
49% ในเนเธอร์แลนด์ (9% ในปี 2559) ถือว่าเติบโตช้ากว่ามาก ทัง้นี ้คาดว่าการควบรวมกิจการ
ของ Bancontact กบั Payconic ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โทรศพัท์มือถือและการช าระเงินแบบไร้
สมัผสัในเวลาเดียวกนั  

การท าธุรกรรมเงินสดยงัคงเป็นวิธีการช าระเงินยอดนิยมในเบลเยียม ประมาณ 63% ของ
จ านวนธุรกรรมทัง้หมด แต่ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยในยุโรปที่ 78.8% แต่เมื่อค านวนมลูค่าธุรกรรม การ
ช าระเงินสด จะใช้กบัการช าระธุรกรรมที่มีของค่าน้อย โดยมียอดรวมเพียง 32% ของมลูค่าทัง้หมด 
(เทียบกบั 53.8% ในยโุรป) ตามการายงานของ ECB 

ฝร่ังเศส (France) มีสดัสว่นการช าระเงินที่ไม่ใช้เงินสดสงูถึง 56% ในปี 2017 ปริมาณการ
ช าระเงินที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึน้ 7% จากปีก่อน เป็นมากกว่า 22 พนัล้านยโูร ในขณะที่มลูค่ารวม
เพิ่มขึน้ 2% การเพิ่มขึน้นีส้่วนใหญ่ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึน้ของโครงสร้าง e-Payments ในขณะที่
การช าระเงินทางตราสาร เช่น เช็ค และตัว๋เงิน มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 2000 ลดลง 
10% และ 2% ตามล าดบั วิธีการช าระเงินที่เป็นที่นิยมที่สดุในฝร่ังเศสมีการพฒันาระบบช าระเงิน
ผ่านมือถือแบบไร้สมัผสั หรือระบบ M-Pos ที่เป็นที่เคร่ืองรูดบตัรชช าระเงินแบบพกพา(Banque de 

France, 2017) และฝร่ังเศสก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการก าหนดวงเงินส าหรับจ่ายด้วยเงินสดได้ไม่
เกิน 3,000 ยโูร เพื่อกระตุ้นให้คนลดการใช้เงินสดลง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัของฝร่ังเศส กลา่วว่า รัฐบาลจะต่อสู้กบัการใช้เงินสดและ
การไม่เปิดเผยตวัตนในเศรษฐกิจฝร่ังเศส เพื่อป้องกนัการก่อการร้ายและภยัคกุคามอ่ืน ๆ ใน
ขณะเดียวกนัอดีตรัฐมนตรีคลงัและนกัเศรษฐศาสตร์ Larry Summers ได้เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้
เงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐในประเทศ ซึง่เป็นธนบตัรที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายมากที่สดุในโลก 
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เยอรมัน การเปลี่ยนไปสูส่งัคมไร้เงินสดก าลงัได้รับแรงผลกัดนัในเยอรมนี แต่ไม่ได้เป็น
เร่ืองที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนทัว่ไป อ้างอิงจาก Handelsblatt หนงัสือพิมพ์ธุรกิจชัน้น า
ของเยอรมนัรายงานถึงข้อเสนอที่จะยกเลิกธนบตัร 500 ยูโร ในเดือนกมุภาพนัธ์แต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบในการลงมติของรัฐสภาเยอรมนัที่เป็นรัฐบาลผสม และยงัสะท้อนจากการถือครองเงินสด
ของคนเยอรมนัที่สงูเป็นอนัดบัต้นๆของยุโรป 

รัฐบาลได้ผลกัดนัให้สงัคมไร้เงินสดเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ โดยมีเส้นทางตรวจสอบส าหรับการ
ท าธุรกรรมทัง้หมด เช่นตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงินต้องสงสยั เพื่อลดอาชญากรรมการ
ฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ข้อมลูจากธนาคารกลางของเยอรมนี Bundesbank ธุรกรรมที่ใช้เงิน
สดคิดเป็น 74% ของการท าธุรกรรมในประเทศในปี 2017 ชาวเยอรมนัใช้บตัรเดบิตประมาณ 18 
เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรม และบตัรเครดิตเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ 

เวอร์เนอร์ พลมัเป ศาสตราจารย์ด้านประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของมหาวิทยาลยัแฟรงค์
เฟิร์ต กลา่วว่า ชาวเยอรมนัมีเหตผุลทางประวติัศาสตร์บางประการส าหรับความต้องการเงินที่พวก
เขาสามารถสมัผสัได้ เช่น จากปี 1920 การลม่สลายของเงินสกลุ Reichsmark หลงัสงครามโลกครัง้
ที่สอง ท าให้ความไม่ไว้วางใจระบบการเงินยงัฝังลกึอยู่ในวฒันธรรมเยอรมนั 

จากการส ารวจโดยสถาบนัค้าปลีก EHI พบว่าชาวเยอรมนัร้อยละ 64 สงสยัเก่ียวกบัการ
ช าระเงินด้วยสมาร์ทโฟน พวกเขากงัวลเก่ียวกบัข้อมลูและความปลอดภยัของพวกเขา และไม่เห็น
ประโยชน์ใด ๆ จากการซือ้ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ชาวเยอรมนัยงักงัวล เร่ืองความเป็นสว่นตวั เช่น
มองว่า การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการสง่ต่อข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบัการซือ้และ
พฤติกรรมของตน ซึง่ไม่รู้จะไปจบลงตรงไหน  

แต่ทัง้นี ้Markus Braun ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไวร์การ์ด บริษัทพฒันา e-payment 

ชัน้น าในเยอรมนั ให้ความเห็นว่า เทคโนโลยีจ านวนมากมกัจะมีช่วงเวลาสัน้ๆ ในช่วงแรกที่ไม่ได้รับ
การยอมรับ แต่ในท้ายท่ีสดุคนสว่นใหญ่จะปรับตวัได้  

ประเทศพฒันาแล้วในทวีปอเมริกาและออสเตรเลีย เช่น  
แคนาดา (Canada) สดัสว่นการใช้เงินสดต่อ GDP ของแคนาดาค่อนข้างคงที่ใกล้ๆ 3-

4% แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถลดการใช้เงินสดของคนในประเทศได้ โดย
ประชากรกว่า 90% ไม่ใช้เงินสดในการจบัจ่ายซือ้ของแล้ว ปัจจบุนัชาวแคนาดา 88% มีบตัรเดบิต
ใช้ และความนิยมช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟนยงัสงูขึน้เร่ือย ๆด้วย ร้านค้าในแคนาดา 78.1% มีเคร่ือง 
POS หรือเคร่ืองรูดบตัรช าระเงินภายในร้าน 
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การช าระเงินแบบไม่ต้องสมัผสันัน้ได้รับความนิยมอย่างมากในแคนาดาเนื่องจาก
ความสะดวกสบายและความเรียบง่ายในการใช้งาน Contactless เพิ่มขึน้อย่างมากในช่วงสองสาม
ปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้วประมาณสองในสามของชาวแคนาดาระบวุ่าพวกเค้าใช้บตัรเครดิตแบบไร้
สมัผสั โดยใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $ 320 ต่อสปัดาห์  

และมีแนวโน้มที่คล้ายกนัในบตัรเดบิตแบบไร้สมัผสั โดยชาวแคนาดาร้อยละ 50 ใช้
เดบิตแบบไร้สมัผสั แแต่ใช้จ่ายราว 160 เหรียญ วิธีการช าระเงินนีเ้ป็นวิธีที่นิยมใช้แทนการใช้เงิน
สด สว่นชาวแคนาดากลุม่ที่อายนุ้อยลงมา จะชอบการช าระเงินแบบไร้สมัผสับนมือถือมากกว่า 
การใช้เงินสดลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2554 เมื่อบตัรเครดิตและบตัรเดบิตแบบไร้สมัผสัได้รับ
ความนิยม จากผลการส ารวจผู้บริโภคพบว่าร้อยละ 81 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบวุ่าพวกเขายงั
ใช้เงินสดในสปัดาห์ที่แล้ว ทัง้นีคิ้ดตามลูค่า เงินสดคิดเป็นร้อยละ 16 ของมลูค่าการใช้จ่ายราย
เดือนทัง้หมด เมื่อถามว่า ท าไมถึงยงัเลือกที่จะใช้เงินสดและพบว่า เหตผุลหลกัคือ “ ร้านค้าบาง
แห่งยงัรับเงินสดเท่านัน้” บ่งชีว้่าเมื่อพดูถึงการช าระเงินแบบ P2P แม้ผู้บริโภคต้องการช าระเงินโดย
ใช้ตวัเลือกอ่ืน ๆ แต่ไม่สามารถก าหนดลกัษณะของผู้ รับได้ 

ออสเตรเลีย (Australia) การใช้จ่ายแบบไร้เงินสดสงูถึง 86% โดยคนออสเตรเลียกว่า 
79% นิยมใช้บตัรเดบิตในการช าระเงิน พร้อมกบัมีการพฒันาระบบ mobile-based contactless 

payments ที่สามารถขยายฐานใช้เป็น 60% ของผู้ ถือบตัรเดบิตได้ภายใน 12 เดือนที่เร่ิมมีการ
น ามาใช้ 

ในปี 2007 ชาวออสเตรเลียใช้เงินสดเป็น 69% ของการซือ้ขาย สว่นในปี 2013 ลดลง
เหลือ 47% และลดลงต่อเนื่อง 83% ของผู้บริโภคเชื่อว่าธุรกิจที่ไม่รับบตัรเครดิตจะถกูทิง้ให้ล้าหลงั 
การส ารวจ MasterCard ยืนยนัว่าลกูค้าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ (89%) มีมมุมองเชิงลบต่อธุรกิจ 
"เงินสดเท่านัน้" 42% คิดว่าร้านค้าที่ใช้เงินสดเท่านัน้อาจก าลงัท าอะไรที่หลบเลี่ยงกฎหมาย หรือไม่
ต้องการจ่ายภาษี  

สว่นในทวีปเอเชีย มีหลายประเทศที่มีพฒันาการในการเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดท่ีน่าสนใจ 

จีน (China) จีน เป็นประเทศที่มีการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทลัสงูที่สดุใน
โลกปีที่ผ่านมา ผลส ารวจพบว่า 70% ของชาวจีนก้าวเท้าออกจากบ้านโดยไม่พกเงินสด และปี 
2016 ผู้ใช้ระบบ e-payment มีจ านวน 469 ล้านคน คิดเป็น 2 ใน 3 ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนทัง้หมด โดย
เพิ่มจากปีก่อนหน้า 30% โดยยอดช าระเงินผ่าน mobile payment มีมลูค่าก 38.6 ล้านล้านหยวน
หรือเพิ่มขึน้กว่า 200% หลายบทวิเคราะห์มองว่าการที่ e-payment แพร่หลายในจีนเนื่องจาก
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รัฐบาลคลายกฎเหล็กและสนบัสนนุบริษัทในประเทศ จึงท าให้เกิดบริการ e-wallet จากค่ายต่าง ๆ 
แต่ที่ได้รับความนิยมสดุก็ AliPay และ WeChat 

ปัจจบุนัประเทศจีน ร้านค้าประเภทที่มีการใช้ Mobile payment มากที่สดุก็คือร้าน 
Fast-food โดยมีอตัราการใช้ถึง 74% ในขณะที่การใช้เงินสดมีเพียง 16% และบตัรเครดิตเพียง 6% 
(Tencent Research Institute, 2017 ) 

งานวิจยั The Role of Alipay in China โดย Rong Bing Liu (2015) ได้สรุปบทบาทของ
อาลีเพย์ในประเด็นชีวิตประจ าวนัของชาวจีน โดยได้ วิเคราะห์บริบททางสงัคมและวฒันธรรมที่เอือ้
ให้วฒันธรรมการช าระเงินออนไลน์ แพร่หลายอย่างรวดเร็วคือ (1) ในแง่ของบริบททาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค นวตักรรม การช าระเงินรูปแบบดงักลา่วสอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ที่เน้น ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตที่ใช้เทคโนโลยีทนัสมยัน าทาง (2) ในแง่ของ 
ความเชื่อมัน่ การมีระบบป้องกนัที่ปลอดภยั ปกป้องความเป็นสว่นตวัและรักษา ทรัพย์สินของ
ผู้ รับบริการได้ ถือเป็นหวัใจส าคญัของอาลีเพย์ที่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผู้บริโภค (3) ในแง่
ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โดยอาลีเพย์ได้จดับริการ ที่ขยายเชื่อมโยงกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ท าให้มีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกบั ความต้องการผู้บริโภคเสมอ รวมทัง้มีบริการช าระเงินข้าม
ประเทศที่สะดวกสบาย และที่ส าคญัคือความเข้าใจวฒันธรรมท้องถิ่นและเข้าใจความต้องการ
ผู้บริโภค อย่างแท้จริง แนวทางการศึกษาข้างต้นเป็นกรอบส าคญัในการศกึษาสงัคมไร้เงินสดของ 
ประเทศจีนที่เดิมรัฐบาลเคยมีอ านาจรวมศนูย์ในการจดัการควบคมุภาคการเงินอย่างเข้มข้น แต่
ปัจจบุนัอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทลัได้ เปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจและ
สงัคมของจีนไปสูก่ารเปิดกว้างทางการเมืองและ ธุรกิจภาคการเงินได้อย่างไร และเพราะเงื่อนไขใด
กระเป๋าเงินดิจิทลัจึงสามารถ เติบโตแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วในสงัคมจีน 

จีนเป็นตลาดมือถือที่ใหญ่ที่สดุในโลกอยู่แล้ว และยงัเป็นผู้น าในการช าระเงินแบบ
เพียร์ทเูพียร์ 

ประเทศจีนยงัถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้งาน chatbot เพื่อการท าธุรกรรม เป็น chatbot 

SendWyre ซึง่เป็นเทคโนโลยีขึน้อยู่กบั blockchain และ AI และใช้ส าหรับการถ่ายโอนเงินระหว่าง
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกากบัจีน ผ่านแอปพริเคชัน่“ Pengo” เป็น chatbot ที่ให้บริการโอนเงินข้าม
ประเทศ 

ในปี 2560 มีคนจีนมากกว่าสามในสี่ ก าลงัใช้การช าระเงินแบบดิจิทลัแทนการ
จ่ายเงินสด และจ านวนยงัคงเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว 
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ลา่สดุธนาคารกลางจีนและหน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ประกาศว่าพวกเขาต้องการท่ี
จะกระจายการเข้าถึงธุรกรรมการเงินแบบไร้เงินสด กบัประชากรราว 40% ที่ยงัคงอาศยัอยู่ใน
ชนบท 

สถาบนัประมวลผลการช าระเงินทัว่โลก อย่าง Worldpay กลา่วในรายงานการช าระ
เงินโลก 2018 ว่า จีนเป็นประเทศแรกท่ีเน้นการเติบโตของระบบช าระเงินทางโทรศพัท์ เศรษฐกิจ
จีนก าลงัอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างระยะยาวที่ได้เห็นการลดลงของอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ
การเกิดขึน้ของโรงงานมลูค่าสงูที่ผลิตหุ่นยนต์และโดรน 

สิงคโปร์ (Singapore) ปัจจบุนัสิงคโปร์มีการใช้งานบตัรเดบิตและช าระเงินผ่านมือถือ
สงูถึง 80% ของการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั โดยรัฐบาลสิงคโปร์ประกาศชดัถึงแผนพฒันาประเทศ 
"Smart Nation" ซึง่รวมเร่ืองการน าประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดไว้ด้วย โดยจะปรับระบบรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศทัง้หมดให้เป็นระบบไร้เงินสดภายในปี 2563 รวมถึงธนาคาร 7 แห่งในสิงคโปร์
ได้รวมกนัพฒันาระบบการช าระเงินออนไลน์ที่เรียกว่า PayNow mสามารถโอนเงินด้วยหมายเลข
โทรศพัท์และเลขบตัรประชาชนได้เป็นโครงการน าร่อง (สญัหณฐั เศรษฐศกัดาศิริ, 2561) แต่ทัง้นี ้
60% ของการช าระเงินในประเทศยงัใช้เงินสด รองลงมา 14% คือผ่านบตัรเครดิต ผลส ารวจ
ความเห็นจาก PayPal บอกว่า คนสิงคโปร์ชอบช าระเงินแบบเงินสด กว่า 90% อินเตอร์เน็ตแบงกิง้ 
74% และ บตัรเครดิต 61%   มีชาวสิงคโปร์ที่รายงานว่า ออกจากบ้านแบบไม่พกเงินสดเพียง 4% 
เท่านัน้  

เหตผุลที่คนสิงคโปร์ไม่ชอบใช้ระบบ e-payment เป็นเพราะข้อจ ากดัที่ท าให้ไม่สะดวก 
เช่น ต้องดาวน์โหลดหลายแอพฯ หรือพกบตัรหลายใบเพื่อใช้กบัจุดประสงค์ที่ต่างกนั หรือบางทีก็มี
ข้อก าหนดขัน้ต ่าว่าต้องซือ้สินค้า 10-20 เหรียญขึน้ไปจึงช าระด้วยระบบได้ ขณะที่การกดเงินจากตู้  
ATM ท าได้ง่ายและเร็วกว่าจึงท าให้การใช้เงินสดเป็นที่นิยมมากกว่า  

เกาหลีใต้ (South Korea) เกาหลีใต้มีสดัสว่นการใช้จ่ายที่ไม่ใช้เงินสดกว่า 80% โดย
ทางธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศจะต้องลดการใช้เหรียญในประเทศให้หมดไปภายในปี 2563 

ขณะเดียวกนัรัฐบาลยงัมีมาตรการด้านภาษีเพื่อสง่เสริมให้ประชาชนช าระเงินผ่านบตัร มากกว่าใช้
เงินสด ผลส ารวจของธนาคารแห่งเกาหลีใต้ระบวุ่าชาวเกาหลีใต้ ใช้เงินสดน้อยขึน้เนื่องจาก
ประชาชนใช้บตัรเครดิตและเคร่ืองมือช าระเงินแบบดิจิตอลมากขึน้ ครัวเรือนเกาหลีมีเงินสดใน
กระเป๋าเงินเฉลี่ย 78,000 วอน (68.60 ดอลลา่ร์สหรัฐ) ในช่วงเวลาใดก็ได้ในปี 2561 ลดลง 33% 
จากปี 2559  
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BOK ใช้ความพยายามในการยกเลิกเงินสดจากตลาดเพื่อลดต้นทนุในการผลิตสกลุ
เงินใหม่ ธนาคารใช้เงิน 6.17 พนัล้านวอน (5.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อทดแทนธนบตัรและเหรียญ
ที่เสียหายในปี 2562 ภายใต้การด าเนินงานของโครงการน าสงัคมแบบไม่ใช้เงินแบบเหรียญของ 
BOK ท าให้เกิดกิจกรรมทางการเงินที่ผู้บริโภคช าระเงินด้วยเงินสด สามารถฝากเงินทอนแบบ
เหรียญที่ได้จากการซือ้สินค้า โอนลงในการ์ดมือถือแบบเติมเงิน ที่สามารถน ามาใช้ในภายหลงัได้ 

อินเดีย (India) ในปลายปี 2559 ประเทศอินเดีย รัฐบาลมีความเคลื่อนไหวครัง้ใหญ่
ด้วยการ Demonetization หรือยกเลิกธนบตัร 500 รูปีและ 1,000 รูปี ซึง่คิดเป็น 86% ของธนบตัร
ทัง้หมดที่มีการหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจเงินสดของอินเดีย โดยให้ธนบตัรรุ่นเก่าที่ยงัอยู่สามารถ
น าไปแลกเงินรุ่นใหม่และฝากเข้าบญัชีธนาคารได้ โดยให้เวลาอีก 2 เดือน หรือเมื่อสิน้ปี 2559 

รัฐบาลอินเดียยงัออกมาตรการรองรับ เช่น ให้แลกเงินได้แต่ไม่เกิน 4,500 รูปีต่อคนต่อ
วนั ให้ฝากเงินเข้าธนาคารได้ แต่ถอนออกได้ไม่เกิน 20,000 รูปีต่อคนต่อสปัดาห์ ให้ถอนเงินจากตู้
เอทีเอ็มได้แต่ไม่เกินครัง้ละ 2,000 รูปีต่อวนั ต่อมาทางรัฐบาลยื่นข้อผ่อนผนัให้แลกได้ถึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2560 แต่ต้องยื่นความจ านงเบือ้งต้นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเบือ้งต้นเพื่อขอผ่อนผนั และวนัแลก
นัน้ผู้แลกจะต้องมีบตัรประชาชนหรือเอกสารที่เก่ียวข้องแนบไปแสดงตวัด้วย และเพื่อตรวจสอบ
ธุรกรรมต้องสงสยัผู้ที่ฝากเงินสดเข้าธนาคารเกิน 250,000 รูปี จะถกูขึน้รายชื่อเพื่อตรวจสอบ โดยมี
ความเสี่ยงว่าอาจจะต้องจ่ายค่าปรับหากพิสจูน์แล้วว่าโกงภาษีจริง หรือถกูด าเนินคดีหากเป็นเงินที่
ได้มาอย่างผิดกฎหมาย  

ในเดือนแรกหลงัประกาศนโยบาย อินเดียตกอยู่ในสภาวะวิกฤติ ภาพแถวแลกเงิน
จากธนาคาร-ตู้เอทีเอ็มยาวเป็นกิโลเมตรกระจายไปในสื่อทัว่โลก เนื่องจากมีคนอีกหลายร้อยล้าน
คนในประเทศที่ไม่มีแม้กระทัง่บญัชีธนาคาร จึงไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากยอมใช้เวลาวนัละ 4 – 5 
ชัว่โมงต่อแถวเพื่อแลกและถอนเงิน ซึง่มกัประสบปัญหาเงินสดหมดธนาคาร ท าให้กิจการร้านค้า
ต่าง ๆเข้าสูภ่าวะซบเซา เพราะไม่มีเงินหมนุในระบบเพียงพอ สง่ผลกระทบหนกัต่อระบบเศรษฐกิจ
อินเดีย โดยธนาคารโลกได้ออกมาลดระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจอินเดีย (GDP) จากร้อยละ 7.6 
ลงเหลือเพียงร้อยละ 7  

รัฐบาลนายนเรนทรา โมดี อ้างว่าด าเนินนโยบายนีเ้พื่อกวาดล้างเงินผิดกฎหมาย ทัง้
เงินปลอม เงินใต้ดิน เงินที่ได้มาจากการหนีภาษี ฯลฯ ซึง่ล้วนเป็นปัญหาที่อยู่กบัอินเดียมาหลายยุค
สมยั เนื่องจากสงัคมอินเดียใช้เงินสดเป็นหลกั แม้กระทัง่วิธีออมเงินก็ยงัเป็นการเก็บเงินสดไว้ที่
บ้าน จึงไม่แปลกที่จะมีช่องโหว่ให้การกระท าที่ผิดกฎหมายได้ง่าย เช่น หนีภาษี ฟอกเงิน ตลอดจน
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เอาไปใช้สนบัสนนุการก่อการร้าย ข้อมลูจากรัฐบาลอินเดียคาดว่า อินเดียมีเงินนอกกฎหมายใน
ธนบตัร 2 ชนิดนีจ้ านวนมากถึง 1.25 ล้านล้านรูปี  

ทัง้นีม้ีรายงานว่าแม้จะมีผลกระทบต่างมาก แต่ชาวอินเดียสว่นใหญ่ต่างสนบัสนนุ
นโยบายนี ้โดยคนอินเดียเชื่อว่านโยบายนีจ้ะก าจดัเจ้าของเงินผิดกฎหมายทัง้หลายที่เอาเปรียบ
สงัคม เชื่อว่าต่อไปอินเดียจะมีความโปร่งใสในการท าธุรกิจ มีการบริหารที่ปราศจากการคอร์รัปชนั 
นโยบายยกเลิกธนบตัรครัง้นีย้งัน าไปสูป่รากฏการณ์พลิกโฉมสงัคมอินเดียไปสู่ Cashless Society 
โดยคนอินเดียที่ไม่รู้จกัการใช้บตัรเครดิต ไม่มีบญัชีธนาคาร ก็ถกูบงัคบัให้ต้องไปใช้บตัร และใช้
กระเป๋าเงินออนไลน์อย่าง Paytm ซึง่เป็นระบบประเภทเดียวกบั PayPal ของสหรัฐฯ ที่มีการผกูบญัชี
ธนาคารกบัระบบออนไลน์ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ พ่อค้าแผงลอย ช่องเก็บค่าผ่านทาง ไปจนถึงศา
สนสถานวดัโบสถ์ ได้หนัมาใช้ Paytm เป็นสื่อกลางกนัหมด ซึง่บริษัท Paytm ให้ข้อมลูว่าตัง้แต่โมดี
ออกนโยบายยกเลิกธนบตัรเป็นต้นมา มีผู้สมคัรใช้งาน Paytm เพิ่มขึน้กว่า 20 ล้านบญัชี การใช้งาน
สงูขึน้ถึง 5 เท่า ขณะที่มลูค่าการท าธุรกรรมผ่าน Paytm เพิ่มมากขึน้ถึง 200 เปอร์เซ็นต์ 

พร้อมกบัที่อินเดียได้พฒันาโครงสร้างดิจิทลัในประเทศ อินเดียมีพฒันาการธุรกิจ e-
commerce จากตลาดออนไลน์ยกัษ์ใหญ่อย่าง Amazon แล้วยงัมีแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง Flipkart และ 
Snapdeal เพื่อมุ่งสูว่ิสยัทศัน์ ‘New India’ ภายในปี ค.ศ. 2022 ซึง่เป็นปีที่ครบ 75 ปีการได้รับเอกราช
จากองักฤษ  

ญี่ปุ่ น ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (JCB) ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบ
สถานการณ์การเก่ียวกบัการใช้งาน e-payment ด้วยบตัรเครดิตในปี 2016" 

การถือครองบตัรเครดิตของประชาชนในช่วงอาย ุ20 ถึง 60 ปี คือ 84% จ านวนเฉลี่ย 
3.2 ใบ และค่าเฉลี่ยบตัรเครดิตที่มีด าเนินการต่อเนื่องอยู่ที่ 2.0 ใบต่อคน ซึง่ใกล้เคียงกบัปีที่แล้ว 

โดยความเป็นเจ้าของบตัรเครดิตนัน้ลดลงตัง้แต่ปี 2012 ที่ 87.4% หรือประมาณ 3.5 
ใบ โดยในปี 2559 มียอดการถือครองบตัรคงตวัที่ 84% ซึ่งเป็นระดบัเดียวกบัปีที่แล้ว 

อตัราการเป็นเจ้าของบตัรเครดิตส าหรับชายและหญิงในช่วงอาย ุ20 ปี และชาย
ในช่วงอายุ 30 ต ่ากว่าช่วงอายอ่ืุน ๆ โดยมีค่าต ่ากว่า 80% คาดการณ์ว่าเกิดจากการเปลี่ยน
พฤติกรรมไปใช้ระบบ mobile banking มากขึน้ จ านวนการใช้บตัรเครดิตคือ 5.7 ครัง้ต่อเดือน คิด
เป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า 49,000 เยน ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา สว่นความถ่ีการใช้งานเฉลี่ยต่อ
เดือน ส าหรับบตัรเครดิตใบที่สองที่ใช้มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมีนยัส าคญัตัง้แต่ปีที่แล้ว 

เหตผุลในการใช้บตัรเครดิตของคนญ่ีปุ่ น สงูสดุ คือ สามารถใช้กบับญัชีเงินฝากออม
ทรัพย์ธนาคาร/ไปรษณีย์ มีบริการสว่นลดที่ร้านค้าต่าง ๆ และมีบริการในสถานที่ที่มีจุดติดต่อใน



  38 

ชีวิตประจ าวนั ถือเป็นเหตผุลที่ส่งเสริมการใช้ e-payment ทัง้นีม้ีรายงานการใช้บตัรเพื่อ “การช็อป
ปิง้ออนไลน์” เพิ่มมากขึน้ กว่า 37% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ทัง้นีก้ารใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จากผู้ให้บริการยกัษ์ใหญ่ เช่น Rakuten Edy 

,Suica ICOCA ฯลฯ มีอตัราการถือครองของคนญ่ีปุ่ น 81% และอตัราการใช้งาน 66% ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว  

สว่นอตัราการเป็นเจ้าของบตัรเดบิตคือ 14% และการใช้งานเป็น 6% มีแนวโน้ม
สงูขึน้เล็กน้อย จากเหตผุลหลกัในการเข้าร่วมคือ มาพร้อมกบับตัรเงินสดของสถาบนัการเงิน 
(24%) 

รัฐบาลญ่ีปุ่ น ยงัพยายามดงึคนในประเทศให้มาใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก
ขึน้ โดยออกมาตรการกระตุ้น จงูใจการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคจะได้รับเงินคืน 5% 
จากการใช้จ่ายด้วยบตัรเครดิตและแอปพลิเคชนัในโทรศพัท์มือถือ ในช่วงตัง้แต่เดือนตลุาคม 2562 
ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ที่โตเกียวจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก “Tokyo Olympic 

2020 

3.3 การตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายจากสงัคมไร้เงินสด 

ทัง้นีใ้นภาพรวมหลายๆประเทศเมื่อน านโยบายสงัคมไร้เงินสดมาใช้เปรียบเทียบกบั ดชันี 
Corruption Perceptions Index (CPI) ซึง่เป็นเกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) ที่ใช้วดัความโปร่งใส 
พบว่าประเทศที่ใช้สงัคมไร้เงินสดจะอยู่ในกลุม่ที่มีคะแนนปรับเพิ่มมากขึน้ 

และจากรายงาน World Payments Report 2018 ของกลุม่ธนาคาร BNP Paribas ได้รายงาน
ว่าการท าธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดจ านวนมากสามารถให้ประโยชน์กบัสงัคม โดยจดัการกบัปัญหาที่
ท้าทาย เช่น การทจุริต ธุรกรรมใต้ดินโดยธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นเชิงบวกกบั
ดชันีการรับรู้การทจุริต  

ประเทศที่มีการท าธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสดมากขึน้มกัจะมีการรับรู้การทจุริตที่ต ่ากว่า แม้การ
โยกย้ายระบบช าระเงินเป็นแบบดิจิทลัไม่ได้รับประกนัว่าการทจุริตจะถูกควบคมุ แต่อย่างไรก็ตาม
การวิจยัพบว่า เศรษฐกิจดิจิทลัช่วยในการลดโอกาสของการทจุริต ธุรกรรมดิจิทลัจากธนาคารและ 
e-wallets สามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่าการช าระด้วยเงินสดท าให้เจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
ระบผุู้ รับผลประโยชน์และตัง้ค่าสถานะและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสยัง่ายขึน้ยิ่งมีการจ่ายเงินที่
เปลี่ยนเป็นตราสารที่ไม่มีเงินสดมากเท่าไร ก็ยิ่งตรวจสอบเฉพาะการไหลเวียนของเงินสดได้ง่ายขึน้ 
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ภาพประกอบ 9กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมการท าธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสดต่อหวัประชากร กบัดชันี  
Corruption Perceptions Index ที่มา Logoff ,2016 

4.แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 
 

แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาล
ก าลงัพยายามผลกัดนั เพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกบัการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึน้ 
และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงั
จึงได้ริเร่ิมผลกัดนัแนวคิด National e-Payment ขึน้ตัง้แต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา (คณะอนกุรรมการ
ขบัเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2559) 
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ภาพประกอบ 10 แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment  

ที่มา http://www.epayment.go.th/home/app/about-project 
 

แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างขึน้อย่างชดัเจนเมื่อวนัที่ 22 

ธันวาคม 2558 ซึง่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ง
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี ้ซึง่ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกนัไปใน
ห้วงเวลาเดียวกนั ได้แก่ 

4.1 ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 

ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่ เพิ่ มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม โดยการโอนเงินหรือช าระเงินใน
ปัจจุบนัจะต้องใช้หมายเลขบญัชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลกั ท าให้ยากต่อการจดจ าและการ
สื่อสาร แต่การช าระเงินหรือโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ จะสามารถท าได้โดยใช้หมายเลขอ่ืนที่
ผู้ รับ โอนได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน  โดยในระยะแรกจะเร่ิม ต้นจากหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขประจ าตัวประชาชน ซึ่งจะท าให้การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกัน
หรือระหว่างประชาชนกบัภาคธุรกิจสะดวกมากขึน้ ในขณะที่ ท าให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนมีความถูกต้องตรงตัวผู้ รับมากขึน้ ทัง้นี ้ประชาชนสามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์
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ได้ตัง้แต่วันที่  15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ไม่มีก าหนดปิดรับลงทะเบียน และจะสามารถ
ให้บริการโอนเงินระหว่างบคุคลได้ในไตรมาส 1 ปี 2560 

4.2 การขยายการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการวางโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

บตัรเดบิต ได้กว้างขวางขึน้ โดยมีต้นทุนการช าระเงินด้วยบัตรลดลง ทัง้ในส่วนของ การลดภาระ
ของร้านค้าที่รับบตัร และเพิ่มการกระจาย อปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมาก
ขึน้ ทัง้ร้านค้าและหน่วยงานราชการทั่วประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาค
ธุรกิจ โดยการขยาย การใช้บตัรในลกัษณะเช่นนี ้จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินที่สะดวก
ปลอดภยัมากขึน้ให้กบัประชาชน ทัง้นี ้โครงการนีค้าดว่าจะเร่ิมกระจายอปุกรณ์รับช าระเงินตัง้แต่
ต้นปี 2560 เป็นต้นไป 

4.3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการพัฒนาการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 

Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการจดัท า 
รวมทัง้การน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเมื่อมีการช าระเงิน ผ่าน
ระบบ e-Payment ซึง่จะเป็นการช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และขัน้ตอนของภาคเอกชน ในการจดัท า
เอกสารและการช าระภาษี ส าหรับโครงการนีค้าดว่า จะเร่ิมให้สามารถจัดส่งใบก ากับภาษีผ่าน
ระบบ Centrally Signed E-mail ได้ในเดือนมกราคม 2560 ระบบ e-Tax Invoice และ ระบบ e-Receipt 

จะพร้อมใช้ในเดือนมกราคม 2560 และจะสามารถคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาด้วยพร้อยเพย์ ใน
เดือนมกราคม 2560 

4.4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ 

เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงิน
ภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเก่ียวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชน
โดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวสัดิการให้แก่
ประชาชนได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ า้ซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการ
จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค ส าหรับโครงการนีค้าดว่าจะสามารถเร่ิมโอนเงินสวัสดิการประชาชนผ่าน
เลขที่บญัชีธนาคารได้ในเดือนกันยายน 2559 จ่ายเงินสวัสดิการผ่านเลขบตัรประชาชนด้วยพร้อม
เพย์ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 และให้หน่วยงานภาครัฐรับจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทัง้หมดภายในเดือนกนัยายน 2560 
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ดงันัน้แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment จึงเป็นงานหลกัที่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เร่งผลกัดันให้เป็นรูปเป็นร่าง เพราะเป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงินของไทย 
และเป็นการอ านวยความสะดวกให้การด าเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวม รวมทัง้จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคสว่นด้วย  

ซึง่โครงการ e-Payment ภาครัฐประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 
4.4.1 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เป็นการพัฒนา

ระบบฐานข้อมลูกลางที่ท าให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวสัดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่
มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ภาครัฐต้องการให้ความช่วยเหลือได้โดยตรง ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิดความซ า้ซ้อน และลดข้อผิดพลาด รวมทัง้ท าให้ภาครัฐสามารถ
บริหารจดัการและประเมินผลประสิทธิภาพของการจ่ายเงินสวสัดิการและเงินช่วยเหลือเพื่อน ามา
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ น้ต่อไปในอนาคตให้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ป้ระชาชนสามารถใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรประจ าตวัประชาชนเป็นสื่อในการรับเงินสวสัดิการและเงินช่วยเหลือ และยงั
สามารถน าไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือน าไปใช้กับบริการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น ระบบขนส่ง
สาธารณะ ระบบรักษาพยาบาล เป็นต้น 

4.4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กบัสว่นราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และเมื่อหน่วยงานราชการสามารถรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐให้มีความถกูต้อง รวดเร็ว ลด
ความซ า้ซ้อนเพิ่มความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน ลดโอกาสการทุจริต และสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ง่าย ซึง่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการช าระเงินโดยรวมของภาครัฐ 

4.5 โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของระบบ

การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ทุกหน่วยงานราชการร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และออกมาตรการจูงใจ
ประชาชนและผู้ประกอบการ เช่น การให้ส่วนลด/สิทธิพิเศษ/กิจกรรมแคมเปญต่าง ๆ เพื่ อกระตุ้น
การใช้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดและเช็ค (กรมบญัชีกลาง,2559) 

 

เห็นได้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินเก่ียวกบัระบบการ
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ช าระเงินของภาครัฐ (Payment Infrastructure Development) ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบ
วงจร ซึ่งจะใช้รองรับการโอนเงินการรับเงิน และการจ่ายเงินระหว่างภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ ให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึน้อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการ
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax System) การลงทะเบียนผู้ มีรายได้น้อย การบูรณาการระบบ
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน  (Financial Inclusion) 
และการส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) อันจะท าให้ ธุรกรรมทางการเงิน
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ด าเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ การพฒันางานบริการ
ภาครัฐด้านระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นกลไกส าคญัในการยกระดบัคณุภาพชีวิต
ของประชาชน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความมั่นคงให้กับระบบ
บริหารจัดการการเงินการคลัง นอกจากนี ย้ังช่วยสนับสนุนนโยบายอ่ืน ๆ ของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่นนโยบาย Digital Economy โครงการระบบตั๋วร่วม นโยบายกองทุนการ
ออมแห่งชาติ นโยบายการส่งเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนในกรณีต่าง ๆ ของภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านีล้้วนเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(ส านกันโยบายระบบการเงินและสถาบนัการเงิน, 2558) 

 
ทัง้นีก้ระทรวงการคลงัได้จ าแนกประโยชน์ท่่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ e-Payment 

ออกเป็น 4 ด้านด้วยกนั คือ  
1) ประชาชน จะช่วยยกระดบัวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน

ท่ีอยู่ในพืน้ท่่ีห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและบริการ e-Payment ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม พร้อมทัง้ส่งเสริมการขยายการใชบตัรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทน
การใช้เงินสด จากการกระจายจุดรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึงมากย่่ิงขึน้ และการท าให้
การโอนเงินและการรับชาระเงินสามารถท าได้โดยง่าย โดยใชเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท์ เคลื่อนท่่ีหรือหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการใช้เลขที่
บญัชีธนาคารอย่างในปัจจุบนั นอกจากนัน้ ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลจะมีช่องทางการขึน้ทะเบียนท่่ีเข้าถึงได้ง่ายโดยด าเนินการผ่านสาขาของสถา
บนการเงินซึ่งจะมีระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐรวมทัง้ ประชาชนจะสามารถใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือและน าไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าหรือน าไปใช้กับบริการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐตามที่รัฐบาลจะก าหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะและระบบการ
รักษาพยาบาลเป็นต้น) 
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2) ภาคธุรกิจ จะสามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จากการโอนเงินและการรับช าระเงิน
เพื่่อการค้าและการบริการผ่านระบบe-Payment ท่ีครบวงจร ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่่ีเหมาะสม 
รวมทัง้สามารถรับช าระเงินได้หลากหลายรูปแบบขึน้โดยระบบ e-Payment นี ้ท้ายที่สุดแลวจะเข้า
มาทดแทนวิธีการช าระเงินแบบเดิม ๆ ที่ใช้เงินสดหรือเช็ค ซึ่งจะช่วยลดขัน้ตอนกระบวนการและ
เอกสารต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ 

3) ภาครัฐบาล จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลทะเบียนท่่ีครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
สามารถบริหารจัดการเงิน ช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์มั่นใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่าง
ถกูต้อง และลดโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจดัการเงินงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึน้นอกจากนัน้ การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ส่วนส าคัญที่จะช่วยลดต้นทุนของระบบ ผ่านการพัฒนาระบบ e-Tax Invoice ระบบน าส่งข้อมูล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลภาษีท่่ี
ครบถ้วนมากขึน้สามารถน าข้อมลูมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายการบริหารจดัเก็บภาษี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัว่ถึงและเป็นธรรม อนัจะน าไปสู่การบริหารจดัการรายได้ ที่ดีเพื่อนาไปใช้ 
ในการพฒันาประเทศต่อไป 

4) ประเทศในภาพรวม แผนยุทธศาสตร์นีค้าดว่าจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนของ
ระบบเศรษฐกิจใน ภาพรวมได้ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีจาก ประชาชนท่่ีจะสามารถลด
ต้นทุนจากการพกพาเงินสดและหนัมาใช้การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน และมีความสะดวก
มากขึน้จากการเชื่อมโยงของระบบช าระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจาก ภาคการธนาคาร 
ที่จะสามารถประหยัดต้นทุนประมาณ 30,000 ลานบาทต่อปีจากการลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตร 
การบริหารจัดการเงินสดและเช็คและต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินสดที่เก็บไว้ในศนูย์จดัการเงินสด 
จากภาคธุรกิจรวมถึง ร้านคาที่สามารถประหยดต้นทุนประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีจากการลด
ต้นทนุการบริหารจดัเก็บเงินสดและเช็ค และการพิมพ์และจดัสง่เอกสารใบก ากบัภาษี  

นอกจากนัน้ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยงัมีสว่นช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ ทัง้ (1) ด้านขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย (Competitiveness) ซึง่
ประเมินโดย World Economic Forum จากการน าเทคโนโลยีไปใช้ในภาคธุรกิจมากขึน้ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทนุในการดาเนินธุรกิจและจากการปรับปรุงปัจจยัพืน้ฐานด้านสถาบนัของประเทศซึ่งจะช่วย
เพิ่มความโปร่งใสในการใช้งบประมาณลดปัญหาการคอรัปชัน่และลดภาระของภาคธุรกิจจาก
กฎระเบียบภาครัฐ (2) ด้านอนัดบัความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
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ในสว่นของการช าระภาษี และ(3) ด้านดชันีการพฒันามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 
ของ United Nations Development Programmeโดยเฉพาะในมิติด้านความเหลื่อมล า้ในกลุม่ผู้ ท่ี่ีขาด
โอกาสและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จากการท่ีสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวสัดิการได้
อย่างทัว่ถึงและเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึน้ (ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ส านกันโยบายระบบการเงิน
และสถาบนัการเงิน, 2561) 

 

5.ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจยัเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดในไทยและต่างประเทศที่น่าสนใจ 

กรองกมล กรองทอง (2560) ได้ศกึษาถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการใช้บตัรเดบิตแทน 
เงินสดภายใต้ยทุธศาสตร์ National e-Payment ของประเทศไทยที่รัฐบาลมอบให้โดยเปรียบเทียบ 
กบัสิทธิประโยชน์ของสาธารณรัฐเกาหลี ซึง่เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จกบัการน าระบบ Cash 

Receipt System (CRS) มาบนัทกึข้อมลูการท าธุรกรรมการซือ้สินค้าและบริการด้วยบตัร ซึง่ท าให้
กรมสรรพากรเกาหลีสามารถจดัเก็บภาษีจากธุรกรรมผ่านบตัรเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจาก
การศึกษาพบว่า สิทธิประโยชน์ของโครงการใช้บตัรเดบิตแทนเงินสดภายใต้ยทุธศาสตร์ National e-
Payment ของประเทศไทยที่รัฐบาลมอบให้ยงัมีประเด็นปัญหาที่ส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษียงัไม่จงูใจให้ประชาชนและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาเข้าร่วม
โครงการ การก าหนดระยะเวลาในการจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ให้ผู้ เข้าร่วมโครงการโดยมี
ระยะเวลาในช่วง 2-5 ปีท าให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ และระยะเวลาการให้สิทธิ
ประโยชน์ของโครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิตทกุเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นการจงูใจ
ผู้ประกอบการในระยะสัน้ ซึง่ไม่เหมาะสมกบัโครงการใช้บตัรเดบิตแทนเงินสดภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ National e-Payment ของประเทศไทยที่เพิ่งเป็นที่รู้จกัภายในช่วง 2-3 ปี ซึง่ปัญหาทัง้ 3 
ประการ ถือเป็นอปุสรรคส าคญัที่ท าให้โครงการใช้บตัรเดบิตในประเทศไทยยงัไม่ได้รับความนิยม 
และไม่ สามารถประสบความส าเร็จตามที่รัฐบาลคาดหวงั 

ชวิศา พุ่มดนตรี (2559) ได้ศึกษา ปัจจยัที่สง่ผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากผลการวิจยั พบว่า
ปัจจยัที่สง่ผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ กลุม่ตวัอย่างที่มีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และพนกังานองค์การของรัฐ มีแนวโน้มที่จะยอมรับการบริการมากกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มีอาชีพอ่ืน ๆ 
และผู้มีรายได้มากกว่า 55,000 บาท มีแนวโน้มที่จะยอมรับการบริการมากกว่ากลุม่ตวัอย่างที่มี
รายได้น้อยกว่านอกจากนีส้ามารถสรุปพฤติกรรมทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างได้ คือ ณ ปัจจุบนันีย้งัมี
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ประชาชนที่ยงัไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์อยู่พอสมควร โดยเฉพาะกลุม่ที่ไม่ใช่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
และพนกังานองค์การของรัฐ และยงัมีประชาชนไม่เข้าใจเก่ียวกบับริการพร้อมเพย์อยู่พอสมควร 
โดยจากกลุม่ตวัอย่างมีคนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ครบถ้วนอยู่เกือบคร่ึงหนึ่งของกลุม่ตวัอย่าง
ทัง้หมด และกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา มีระดบัการยอมรับการใช้บริการ
พร้อมเพย์ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั  

ณฐัพงศ์ กริยาผล (2559) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั ้ง้ใจในการใช้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานใน กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พบว่า เหตผุลที่จะใช้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ สว่นใหญ่คือไม่มีเวลาเดินทางไปธนาคาร หรือต้องเดินทางบ่อย ซึง่การใช้ 
Electronic Cashผ่าน Smartphone ท าให้สะดวกขึน้ ทัง้นีปั้จจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ใช้สอย ปัจจยั
ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ ปัจจยัด้านความสอดคล้อง ปัจจยัด้านบรรทดัฐานทางสงัคม 
ปัจจยัด้านการรับรู้ความเสี่ยง ปัจจยัด้านคณุค่าทางสงัคม ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือ 
ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงค่าใช้จ่าย ที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการใช้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของพนกังานในกรุงเทพมหานคร 

พฒัน์ พฒันรังสรรค์ (2556) ได้ศึกษาแนวโน้มการเบิกจ่ายค่าสินค้าผ่านระบบการ
ช าระเงินสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) ว่ามีมากขึน้ ท าให้การใช้เงินสดประเภทธนบตัร
และเหรียญกษาปณ์ซึง่ยงัคงมีความจ าเป็นอยู่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงเป็นเร่ืองที่
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจดัให้มีเงินสด เหรียญกษาปณ์ และธนบตัร จะเลือกโครงสร้าง
ชนิดราคาเงินสดที่เหมาะสม ซึง่จากการวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างชนิดราคาเงินสดที่
เหมาะสมของไทย ด้วยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาผลลพัธ์ที่ดีที่สดุ (Simulation – 
Optimization) กรณีของธนบตัร พบว่า ระบบเศรษฐกิจไทยจ าเป็นต้องท าการปรับโครงสร้างดงักลา่ว
อีกวาระหนึ่ง โดยจะเรียกเก็บธนบตัร 50 บาทเข้าคลงัทนัที ออกธนบตัรชนิดราคา 200 บาท ในปี 
2559 ในขณะที่ปี 2564 ให้ยกเลิกเหรียญสลงึ ผลิตเหรียญ 20 บาทออกมาใช้แทนธนบตัร 20 บาท 
และพิมพ์ธนบตัรชนิดราคา 2,000 บาท ออกมาหมนุเวียนในระบบ 

อนชุิต อนชุิตานุกลู (2543) นกัวิชาการสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ได้วิจยั
แนวคิดเงินอิเล็กทรอนิสก์กบัการป้องกนัการฟอกเงินในไทย ว่า การเกิดขึน้ของเงินอิเล็กทรอนิกส์
ซึง่เป็นวิธีการช าระเงินแบบใหม่ได้สร้างความวิตก กงัวลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบด้านการ
ป้องปรามการฟอกเงิน เนื่องจากระบบการช าระ เงินดงักลา่วอาจเป็นช่องทางใหม่ในการฟอกเงิน 
เนื่องจากเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลี่ยนมือได้ง่าย และยากต่อการตรวจสอบ  
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แม้การก ากบัดแูลการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่มี ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ป้องปรามการฟอกเงิน การก ากบัดแูลขัน้ต ่าที่สดุคือการก าหนดให้ ผู้ที่จะออกเงินอิเล็กทรอนิกส์
ต้องขออนญุาตจากรัฐ อย่างไรก็ตามการก ากบัดแูลที่มากกว่านัน้ จ าเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ทัง้นีเ้นื่องจากการก ากบัดแูลการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ให้สามารถป้องปรามการ
ฟอกเงินได้มากที่สดุอาจจะไม่ใช่นโยบายท่ีดีที่สดุต่อสงัคมก็ได้ เพราะ การก ากบัดแูลอาจท าให้
ต้นทนุของการออกและการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์สงูเกินไปหรือการใช้เงิน ขาดความสะดวก จนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่วไม่ได้รับความนิยมหรือขาดความเป็นไปได้ใน เชิงธุรกิจ เช่น การก าหนดให้
ผู้ออกเงินดงักลา่วต้องเก็บประวติัการไหลเวียนของเงินจะเพิ่มต้นทนุในการบริหารการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหากข้อก าหนดนัน้ไม่สมเหตผุล เช่น ให้เก็บข้อมลูการไหลเวียนของเงิน
ลงในลกัษณะเอกสาร เป็นต้น 

งานวิจยัของVISA Group ,(2560) ในชื่อ Cashless Cities Realizing the Benefits of Digital 

Payments ได้ศกึษาความคืบหน้าของสงัคมไร้เงินสดใน 100 ประเทศทัว่โลก ได้จดัให้ประเทศไทย
อยู่ในกลุม่เปลี่ยนผ่าน (Digitally Transitioning)โดยแบ่งปัจจยัชีวดัที่น าไปสู ่cashless เป็น 4 ด้านคือ  

1. Adoption Readiness การเตรียมความพร้อมจากภาคสว่นหลกั  -->  ปานกลาง  
2. Digital Payment usage  การใช้การช าระเงินแบบดิจิทลั  --> ต ่า กรุงเทพฯมีการ

ใช้ Digital paymentเป็นมลูค่าประมาณ 43% ของเงินหมนุเวียนทัง้ระบบ  
3. Unbanked Population  ประชากรที่เข้าไม่ถึงการได้รับบริการจากธนาคาร --> ยงั

มีอยู่จ านวนมากอยู่ 
4. Cultural inclination toward cash ความโน้มเอียงทางวฒันธรรมที่มีต่อเงินสด  --

> ไม่มีข้อมลู 

Vishal Jain ,2560 ได้ศกึษาประเด็นสงัคมไร้เงินสดในโอมาน ในหวัข้อ “Banking Sector In 

Oman: Strategic Issues, Challenges And Future Scenarios” พบว่าคนโอมาน มีความตระหนกัรู้ถึง
ความส าคญัของการใช้ระบบสงัคมไร้เงินสด และมีทศันคติว่าระบบการเงินแบบใหม่ง่ายดาย 
สะดวกสบาย มีความปลอดภยั และลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรม นอกจากนีย้งัได้วิเคราะห์ 
SWOT ของสงัคมไร้เงินสดไว้ดงันี ้

Strengths (S) จดุแข็งของสงัคมที่ไร้เงินสด คือความสามารถในการลดอาชญากรรม เพราะ
การท าธุรกรรมทัง้หมดจะถูกบนัทกึทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการระบแุละตรวจจบัการฉ้อโกง ท าให้
กิจกรรมทางธุรกิจที่โปร่งใสมากขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยให้รัฐบาล ลดต้นทนุการพิมพ์และการเก็บ
รักษาสกลุเงินจริง และช่วยแก้ปัญหาเงินปลอม นอกจากนีรั้ฐบาลสามารถติดตามข้อมลูการเงินได้
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ดีขึน้ ซึง่ช่วยในการระบุตวัผู้ เสียภาษี  
Weaknesses (W) จดุอ่อนของสงัคมที่ไร้เงินสดคือแม้บางประเทศจะมีการท าธุรกรรมเงินสด 

เหลือเพียง 50 % แต่ธุรกรรมทัว่โลกกว่า 85% จะยงัคงใช้เงินสดเป็นหลกั แม้ว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่า
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการช าระเงินที่ง่ายแต่พวกเขาก็ยงัไม่เชื่อในเร่ืองความ
ปลอดภยั การแฮ็ก, การขโมยรหสั และการท าส าเนาของบตัร ในแง่ของต้นทนุในระยะเร่ิมแรก 
ค่าใช้จ่ายของการท าธุรกรรมไร้เงินสดจะสงูกว่าระบบเดิม เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีขัน้สงู เช่นกนั
ว่าไม่ใช่ทกุคนที่ปรับตวัตามเทคโนโลยี คนที่ขาดเคร่ืองมือ และขาดความรู้จะไม่สามารถท า
ธุรกรรมเหลา่นีไ้ด้ 

Opportunities (O) โอกาส โดยจากแนวโน้มของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาถกูลง 
เข้าถึงได้ง่ายขึน้ การแพร่กระจายของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เป็นอนาคตที่ดีส าหรับสงัคมที่ไร้เงิน
สด การพฒันาเหลา่นีม้ีโอกาสมากมาย ทัง้ในแง่ของต้นทุน ความปลอดภยั และความ
สะดวกสบาย นอกจากนีจ้ากการศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่มีทศันคติที่ดีเก่ียวกบัสงัคมที่ไร้เงินสด การ
พฒันาสงัคมไร้เงินสดจะไม่เพียง แต่ช่วยในเร่ืองประโยชน์ของแต่ละบคุคล แต่ยงัช่วยในการสร้าง
สงัคมที่ก้าวหน้า บคุคลสามารถช าระเงินและท าการซือ้ได้ทกุที่ทกุเวลา อาชญากรรมบางประเภท
จะถกูก าจดัให้หมดไป นอกจากนีส้งัคมไร้เงินสด ยงัช่วยลดตวักลางส าหรับมาตรการช่วยเหลือใด 
ๆ ที่รัฐจะมอบให้แก่ผู้ ด้อยโอกาสในประเทศให้สามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือโดยตรงยิ่งขึน้  

Threats (T) ภยัคกุคาม แม้ว่าสงัคมที่ไร้เงินสดจะปทูางส าหรับแนวคิดการปฏิวติัอนาคต 
แต่สิ่งที่น่ากงัวล คือระดบัของการรับรู้ของประชากรบางสว่น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย สว่นใหญ่
ยงัไม่รู้ถึงประโยชน์ของระบบนี ้ธุรกรรมเงินสดจะยงัคงเป็นเคร่ืองมือการช าระเงินหลกั ส าหรับกลุม่
ผู้มีรายได้น้อยความคิดเก่ียวกบัชีวิตที่ปราศจากเงินสดยงัคงเป็นความฝันที่จินตนาการไม่ถึง 
นอกจากนีปั้ญหาที่ส าคญัอ่ืน ๆ ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน การเข้าถึงใช้งานที่ง่าย ความปลอดภยั 
และความเร็ว ซึง่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทัง้หมดของสงัคม ทัง้รัฐบาล, องค์กร,สถาบนัการเงิน และ
ประชาชน ควรมารวมกนั แก้ไขเทคโนโลยี พฤติกรรมต่าง ๆ กฎหมาย ให้มีความปลอดภยัย่ิงขึน้ 

 

สรุปได้ว่า งานวิจยัเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดในไทยและต่างประเทศ ได้วิจยัถึงการยอมรับ
การเข้าสูก่ารน าระบบ e-money มาใช้ในประเทศนัน้ ๆ ส าหรับประเทศไทยปัจจยัต่าง ๆที่สง่ผลต่อ
การเปลี่ยนมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การกระจายตวัของการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์จากเมืองหลวง
กรุงเทพมหานครและหวัเมืองใหญ่ ผลกระทบถึงโครงสร้างของเงินกระดาษในปัจจุบนัที่จะค่อยๆ
ลดการผลิตเงินเหรียญลง ปัจจยัชีว้ดัที่น าไปสูส่งัคมไร้เงินสด ซึง่ยงัมีความจ าเป็นต้องมีการวิจยัใน
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ภาพรวม ถึงพฒันาการสงัคมไร้เงินสดในไทยตามรูปแบบทฤษฎีองค์ประกอบของการเข้าสูส่งัคมไร้
เงินสด 

5.2 งานวิจยัที่ใช้ทฤษฎีโครงการ 
ปิยพงษ์ คล้ายคลงึ ,2556 ได้ศกึษาการพฒันาทฤษฎีโครงการส าหรับประเมิน

ความส าเร็จของการน านโยบายปฏิรูปการศกึษาไปปฏิบติัในสถานศกึษาโดยใช้วิธีอปุนยัและนิรนยั 
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทฤษฎีโครงการและตวับ่งชีส้ าหรับประเมินความส าเร็จของการน า
นโยบายปฏิรูปการศกึษาไปปฏิบติัในโรงเรียนโดยใช้วิธีอปุนยัและนิรนยั และใช้ทฤษฎีโครงการ
ประเมินความส าเร็จของการน านโยบายปฏิรูปการศกึษาไปปฏิบติั ใช้วิธีการสร้างแผนภาพ
โครงการแบบย้อนกลบั (backwards mapping) และการสมัภาษณ์โรงเรียนที่มีผลการประเมิน
คณุภาพแตกต่างกนัจ านวน 4 โรงเรียนผลการวิจยัสรุปว่า ภาพรวมการใช้ทฤษฎีโครงการในการ
ประเมินมีความเหมาะสมระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ของวิธีประเมิน
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมา ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบติัการประเมิน และการใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมิน  

สภุาพร โภคาพานิชย์ (2560) ได้ศึกษาการพฒันาทฤษฎีโครงการส าหรับประเมิน
กระบวนการน านโยบายการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR ไปปฏิบติัใน
สถานศึกษา โดยมีความมุ่งหมายพฒันาทฤษฎีโครงการส าหรับประเมินนโยบายการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ ประกอบด้วย ตวัแทรกแซง 3 ตวั ได้แก่ การสร้างความชดัเจนของนโยบาย การสร้าง
ระบบก ากบัติดตาม การสร้างความร่วมมือ ตวัก าหนดมี 5 ตวั ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 
นโยบาย ความร่วมมือในการออกแบบการจดัการเรียนการสอนตามนโยบาย เจตคติต่อนโยบาย 
การยอมรับนโยบาย และความพร้อมท างานตามนโยบาย และผลลพัธ์มี 1 ตวั ได้แก่ พฤติกรรมการ
สอน ของครูตามนโยบาย จากการประเมินพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัพอใช้ ยกเว้นการยอมรับ
นโยบาย ความพร้อมท างานตามนโยบาย และพฤติกรรมการสอนของครูตามนโยบาย อยู่ในระดบั
ดี 

โสมฉาย บญุญานนัต์ ,2549 ได้ศกึษาการพฒันาทฤษฎีโครงการการปลกูฝังจิตส านึก
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพแบบพหเุทศะ กรณี (multi - site case study 

research) จากกลุม่ตวัอย่างที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกนั โรงเรียนและชมุชนโดยรอบจ านวน 4 แห่ง 
15 กรณีศกึษา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสงัเกต และแบบสมัภาษณ์ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ 
ผลการวิจยัพบว่า โครงการปลกูจิตส านึกต่อ สิ่งแวดล้อมที่ประสบความส าเร็จอย่างยงัยืนต้องมี 4 

องค์ประกอบหลกั ได้แก่ การร่วมมือรวมของภาคี 3 ฝ่าย การปลกูฝังเร่ืองภมูิปัญญาอาชีพใน
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ท้องถิ่นที่เป็นการอยู่อาศยัอย่างพึง่พิงกบัธรรมชาติ และการปลกูฝังให้รู้วิธีอนรัุกษ์พลงังานควบคู่ไป
กบัมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อม 

วิยดา เหลม่ตระกลู ,2546 ศกึษาการพฒันาวิธีการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
ครูตามแนวคิดการประเมินที่ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน โดยใช้ทฤษฎีโครงการของโครงการฝึกอบรม
บคุลากรในโรงเรียนเพื่อจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบด้วย แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกบัสาเหตุ
ของปัญหาที่บุคลากรไม่สามารถจดัท าหลกัสตูร สถานศกึษาได้ การพฒันากิจกรรมของโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อลดหรือขจดัปัจจยัที่เป็นสาเหตขุองปัญหา การน ากิจกรรมของโครงการไปสูก่ารปฏิบติั
เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายของ การอบรม ผลผลิต ผลลพัธ์ และ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างกิจกรรม ของโครงการและผลที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ รวมทัง้ปัจจยัภายนอกที่อาจสง่ผลต่อโครงการฝึกอบรม 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีโครงการสามารถวิจยัได้หลายวิธี เช่น ทางปริมาณ และทางคณุภาพ ใน
สว่นของการเก็บข้อมลูก็มีหลายวิธีด้วยกนั เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึ แบบ
สงัเกต เป็นต้น ส าหรับ ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้ทฤษฎีโครงการ วิเคราะห์การท างานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาใช้ในประเทศไทยจากโครงการต่าง ๆเช่น 
แผนแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment จากงานเสวนาของผู้ เก่ียวข้องและเชี่ยวชาญ รวมถึงการ
วิเคราะห์ เอกสารเก่ียวกบัทฤษฎี กรณีศึกษา และงานวิจยัที่เก่ียวข้องเป็นหลกั ซึง่วิธีการดงักลา่ว
เหมาะสมกบัโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีข้อมลู ทฤษฎีที่ชดัเจนน่าเชื่อถือเพียงพอ สามารถน าไป
วิเคราะห์เป็นตวัแบบตามทฤษฎีโครงการท่ี Chen เสนอไว้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 



  51 

กรอบงานวิจัย 
 ในการวิจยันีใ้ช้แนวคิดการประเมินทฤษฎีโครงการเป็นกรอบในการประเมิน การออกแบบ

แผนยทุธศาสตร์ National E-payment เพื่อผลกัดนัประเทศไทยให้เข้าสูส่งัคมไร้เงินสด 

 

                                                                                            วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 

 
 
 
  
  
  

 
 
 

 
 
 
              

 
 

ภาพประกอบ 11 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ผู้วิจยัจะท าการศกึษาแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานในการสร้างสงัคมไร้เงินสดตามแนวคิด 
นกัวิชาการ ประกอบกบัแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสดในต่างประเทศ เพื่อน าข้อมลูมา
สงัเคราะห์ตวัก าหนด (determinants) ที่น าไปสูก่ารสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายไปสู่
ผลลพัธ์ในการสร้างสงัคมไร้เงินสด หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจะท าการศกึษาแนวคิดพืน้ฐานและการ
ออกแบบแผนยทุธศาสตร์  National e-Payment โดยใช้ตวัแบบการกระท า (Action Model) และตวั

องคก์รปฏิบติั 

(implementing 

organization) 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
(associate 

organization)  

ผูด้าํเนินการ 

(Implementor) 

บริบททางนิเวศวิทยา 
(ecological 

context) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสด ตวัแบบที่เกิดขึน้ในต่างประเทศ  

ตวัแทรกแซง (intervention) → ตวัก าหนด(determinants) →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

ตวัแบบการเปลี่ยนแปลงตามยทุธศาสตร์ National e-payment 

ตวัแทรกแซง (intervention) → ตวัก าหนด(determinants)   

➔ ผลลพัธ์ (outcomes)  สงัคมไร้เงนิสด 

ตวัแบบการกระทาํตามยทุธศาสตร์ National e-payment 
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แบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) ตามทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้น ของ Chen รวมทัง้
น าข้อมลูจากการสงัเคราะห์ตวัก าหนด (determinants) ที่น าไปสูก่ารสร้างสงัคมไร้เงินสดตามหลกั
วิชาการและแนวทางการด าเนินงานในต่างประเทศมาเป็นหลกัในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินทฤษฎีโครงการของแผนยทุธศาสตร์  National e-Payment ว่ามีความสอดคล้องครบถ้วน
ตามหลกัวิชาการอย่างไร  
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บทท่ี 3  
ผลการศึกษาแนวคิดพืน้ฐานพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสังคมไร้

เงนิสด 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการประเมินการออกแบบแผนยทุธศาสตร์ National E-payment โดยใช้
ทฤษฎีโครงการเพื่อประเมินว่าโครงการนีถู้กออกแบบมาโดยมีตรรกะเชิงเหตผุล หลกัการทาง
วิชาการสนบัสนนุซึง่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จของนโยบายหรือไม่ โดยในขัน้แรก ผู้วิจยัจะท าการศึกษา
แนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสดจากแนวคิดของนกัวิชาการและ
แนวทางการสร้างสงัคมไรเงินสดท่ีเกิดขึน้ในต่างประเทศ  

3.1 แนวทางการสร้างสังคมไร้เงนิสดของนักวิชาการ 
แนวคิดด้านการสร้างสงัคมไร้เงินสดได้มีนกัวิชาการไปจนถึงผู้ให้บริการสถาบนัการเงิน

หลายแห่งได้ท าการศกึษาแนวทางการเกิดสงัคมไร้เงินสดในหลายประเทศ โดยประเทศที่เป็นผู้น า
ด้านสงัคมไร้เงินสด ต่างมีนโยบายหลายด้าน มีการแก้กฏระเบียบเดิมให้ทนัการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพสงัคม มีการสง่เสริมเทคโนโลยีต่าง ๆเพื่อรักษาสถานะผู้น า ดงันัน้สงัคมไร้เงินสดเป็นการ
สร้างระบบ ไปจนถึงค่านิยมของประชาชน และเพื่อให้เกิดการพฒันาเป็นสงัคมไร้เงินสดที่ยัง่ยืนจึง
ต้องศึกษาการพฒันาแนวคิดเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดจากหลายงานวิจยั พิจารณาหากลไกการ
ท างานของนโยบายของประเทศต่าง ๆ  

 

Kenneth s. Rogoff (2559) ได้สรุปขัน้ตอนในการเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดไว้โดยต้องมีลกัษณะ 4 

ประการ ดงันี ้
1. การลดการใช้เงินสด สกลุเงินกระดาษทัง้หมดจะค่อยๆหมดไป เร่ิมต้นด้วยธนบตัรที่มี

มลูค่าสงู และลดหน่วยย่อยของเงินลง ในระยะสดุท้ายธนบตัรใบเล็ก ๆ จะถกูแทนที่ด้วยเหรียญที่มี
น า้หนกัมากกว่าและตรวจจบัได้ง่ายกว่ามาก  

การลดธนบตัรขนาดใหญ่ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจต้องใช้เวลานานกว่าสองสาม
ทศวรรษ แต่ก็มีวิธีที่เร็วกว่า ตวัอย่างเช่น รัฐบาลสามารถก าหนดวนัที่หลงัจากที่ธนบตัรหมดอาย ุผู้
ถือธนบตัรสามารถซือ้ตัว๋เงินเพื่อแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารเอกชนหรือที่หน่วยงานของรัฐในระดบั
ภมูิภาค การแลกเปลี่ยนที่ส านกังานของรัฐบาลกลางจะท าได้ฟรีจนถึงจ านวนหนึ่ง หลงัจากนัน้จะ
มีค่าใช้จ่ายในการจดัการและด าเนินการเล็กน้อย อนญุาตให้ธนาคารเอกชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เพื่อครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการท าเอกสารการป้องกนัปลอมแปลงและการรักษาความปลอดภยั 
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และค่อยๆเพิ่มเกณฑ์ก าหนดค่าธรรมเนียมสงูสดุตามระเบียบอีกที การยกเลิกการใช้ธนบตัร
ประเภทใด ๆ ต้องปล่อยระยะเวลาส าหรับการแลกเปลี่ยน เพื่อความสะดวกของประชาชน เช่น ใน
กลุม่ประเทศยโูรโซนที่เปลี่ยนจากสกลุเงินเดิม (เช่น ฟรังก์ - ฝร่ังเศส, ลีร่า – อิตาลี) เป็นเงินสกลุยูโร 
ได้ให้เวลา2-7 ปี ในการให้บริการแลกเปลี่ยนจนแล้วเสร็จ  

นอกจากนีต้้องมีการเตรียมการกบัธนาคารกลางต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลมุบุคคลที่
ต้องการแลกเปลี่ยนเงินในต่างประเทศ ชาวต่างชาติสามารถน าสกลุเงินมายงัประเทศนัน้เพื่อ
แลกเปลี่ยนโดยขึน้อยู่กบัข้อก าหนดการรายงานศลุกากรตามปกติ โดยจ ากดัวงเงินเช่นที่ 10,000 

เหรียญ รัฐบาลยงัสามารถเพิ่มการท างานเชิงรุกมากขึน้ เช่น การขอข้อมลูและรายละเอียดจากใคร
ก็ตามที่น าธนบตัรจ านวนมาก มาแลกกบัเงินที่มีขนาดเล็กลง หรือเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์  

2. การสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง ทกุกลุม่คน รัฐบาลต้องให้ทางเลือกแก่ประชาชนทกุคน
ในการเข้าถึงบญัชีเดบิตการ์ด / สมาร์ทโฟนฟรี รวมทัง้ฟังก์ชัน่พืน้ฐานไม่ว่าจะผ่านธนาคารหรือ
ผ่านทางรัฐบาล ซึง่สามารถเร่ิมด าเนินการได้อย่างมีนยัส าคญัโดยการท่ีรัฐบาลเป็นตวัเร่ิมต้นใช้
การท าธุรกรรมออนไลน์จากรัฐในทกุหน่วยงาน 

โดยหลกัการแล้วไม่จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือใหม่เพื่อเปลี่ยนสูโ่ลกท่ีใช้เงินสดน้อยลง การท า
ธุรกรรมมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นบตัรเดบิตและสมาร์ทโฟนมากขึน้ แต่มีประเด็นหลกั ที่รัฐ
สมควรเข้าไปจดัการ คือ วิธีการให้บริการบุคคลที่มีรายได้น้อย ที่ไม่ได้รับการให้บริการจากธนาคาร 
บคุคลที่ไม่มีบญัชีธนาคาร รวมถึงกลุม่ที่ไม่สามารถการเข้าถึงการให้บริการที่สะดวกสบายได้ จาก
การส ารวจของ FDICในสหรัฐอเมริกามีครัวเรือนมากกว่า 8% ที่ไม่มีการรับฝากเงินในปี 2013 อีก 
20% เป็นกลุม่ผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการธนาคารเลย เพียงใช้บริการอ่ืน เช่น บตัรเติมเงิน คปูองของรัฐ ทัง้นี ้
ชาวอเมริกนัที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า 25% ที่ไม่มีบตัรเครดิต ซึง่พบว่า คนกลุม่นีม้ีค่าใช้จ่ายในการ
เข้าถึงบริการธนาคาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกรรมอาจสงูถึง 10-15% เมื่อเทียบ
กบัมลูค่าธุรกรรมทัง้หมด การเก็บเงินสดไว้ที่บ้านก็เพิ่มโอกาสในการถกูขโมยอย่างมาก ความเสี่ยง
ของการถูกโกงมีมากขึน้นอกภาคการเงินที่มีการควบคมุ  

วิธีแก้ปัญหาระยะยาว คือการให้การเข้าถึงบริการทางการเงินภาครัฐส าหรับคนยากจน 
ท าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสกลุเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเท่าเทียมกนั และในเวลาเดียวกนัก็ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เก่ียวข้องกบัการใช้บริการทางการเงิน โดยหลกัการแล้วการเพิ่มการเข้าถึง
สามารถท าได้ผ่านภาคธนาคารในก ากบัของรัฐในบริการขัน้พืน้ฐาน เช่น บญัชีพืน้ฐานที่สามารถ
อนญุาตในการท าธุรกรรมโดยไม่มีข้อก าหนดด้านยอดคงเหลือขัน้ต ่า และมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
ส าหรับการท าธุรกรรมที่เกินที่ก าหนด การจดัท าบญัชีสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเงินอดุหนนุ
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ส าหรับผู้มีรายได้น้อยควรจะค่อนข้างเรียบง่าย บญัชีเดบิตพืน้ฐานฟรีนีอ้าจถกูมองเป็นค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็น แต่ในข้อเท็จจริงบริบทของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เคร่ืองมือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจ
น ารายได้สทุธิมาสูรั่ฐบาลโดยรวม เนื่องจากการรับภาษีที่สงูขึน้ จากการเข้าถึงข้อมลูผู้มีรายได้เงิน
เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี การลดการใช้เงินสดยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัอาชญากรรม ช่วย
ต่อสู้กบัความเหลื่อมล า้ภายในประเทศ วิธีง่ายๆในการสร้างบตัรเดบิตสากล คือการที่ภาครัฐ
จ่ายเงินเข้าบตัรเล็ก ๆ น้อย ๆ เหมือนกบัที่เดนมาร์กก าลงัท าอยู่ 

และท้ายสดุของการท าระบบการเงินที่ทัว่ถึงคนทุกกลุม่ คือความสะดวกสบายที่แม้แต่เด็ก
ซกัคนหนึ่งก็สามารถน าระบบเงินอิเล็กโทรนิคนีไ้ปใช้ซือ้แอปเปิล้กินเองได้  

3. ความเป็นสว่นตวั ใช้กรอบการก ากบัดแูลและกฎหมาย เพื่อดแูลการเข้าถึงข้อมลูส าคญั
ของผู้ใช้งาน แต่ยงัอยู่ในขอบข่ายการเฝ้าระวงัการโอนจ่ายเงินจ านวนมาก จากการซ่อนตวัจาก
รัฐบาล 

เมื่อยติุการใช้สกลุเงินกระดาษ ปัญหาพืน้ฐานและยากท่ีสดุคือ วิธีการรักษาสมดลุระหว่าง
สิทธิความเป็นสว่นตวัของแต่ละบคุคล กบัความต้องการของรัฐบาลในการบงัคบัใช้กฎหมายเก็บ
ภาษีและต่อต้านการก่อการร้าย มีข้อถกเถียงมากมายเร่ืองความเป็นส่วนตวัของชาวอเมริกนั เช่น
ว่า รัฐบาลมีความสามารถในการดกัข้อมลู ระบบ GPS ในโทรศพัท์และรถยนต์ช่วยให้รัฐบาล
สามารถติดตามอปุกรณ์เหล่านีไ้ด้ ในเมืองใหญ่ๆ เช่นลอนดอนนิวยอร์กและปักก่ิงกล้องรักษา
ความปลอดภยัมีอยู่ทัว่ไป เมื่อรวมกบัการค านวณและฐานข้อมลูที่กว้างขวาง รัฐบาลก็มีขีด
ความสามารถในการบุกรุกความเป็นสว่นตวัมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และไม่เพียงการเฝ้าระวงั
ของรัฐบาลเท่านัน้ ที่ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองความเป็นสว่นตวั การใช้ประโยชน์จากระบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ท าให้ทราบพฤติกรรมการเงินของคณุในทุกฝีก้าว ซึง่อาจท าให้เกิดการซือ้ขาย
แลกเปลี่ยนข้อมลูกนักบักลุม่คนที่สามารถใช้ประโยชน์นีไ้ด้ มีการต่อสู้กนัอย่างใหญ่หลวงในเร่ือง
ความเป็นสว่นตวัเก่ียวกบัเงื่อนไขที่ บริษัทเอกชน สามารถบงัคบัให้เปิดเผยฐานข้อมลูกรรมสิทธ์ิ
ของตนกบัรัฐบาลได้แค่ไหน รัฐบาลสามารถขอข้อมลูเพื่อความปลอดภยัของประเทศ หรือการ
สอบสวนทางอาญาได้เท่าใด ความสมดลุนีพ้ฒันาการในท้ายท่ีสดุจะสง่ผลกระทบต่อทศันคติของ
สงัคม และเร่งให้เกิดธุรกรรมทางเลือกที่ไม่สามารถระบุตวัตนได้ อย่าง cryptocurrencies รัฐบาลทกุ
แห่งก าลงัเผชิญค าถามที่ว่า จะสร้างสมดลุให้กบักฎระเบียบนีอ้ย่างไร  

ในทางทฤษฎีรัฐบาลสามารถเสนอบญัชีเดบิตที่รับประกนัว่าจะเป็นแบบสว่นตวั แต่ในทาง
ปฏิบติั แต่ละประเทศมัน่ใจในรัฐบาลไม่เท่ากนั และเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามแต่ช่วงเวลา รัฐบาล
อาจสร้างระบบที่การท าธุรกรรมที่ไม่ระบชุื่อส าหรับประชาชน เอกชนและออกแบบให้มีข้อจ ากดัใน
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การเข้าถึงของรัฐบาลด้วยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น ข้อมลูภาษีเงินได้ ที่ได้รับการปกป้องอย่างสงูใน
ประเทศสว่นใหญ่  

4. การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ รัฐบาลต้องช่วยอ านวยความสะดวกในการพฒันาจดุ
เชื่อมต่อของโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินเพื่อให้เกิดการหกับญัชีแบบเรียลไทม์ ส าหรับการท า
ธุรกรรมสว่นใหญ่  

นี่คือจุดทางเทคนิค แต่เป็นจุดส าคญั สกลุเงินกระดาษยงัคงเหนือกว่าในการท าธุรกรรม
แบบคนต่อคน (P2P) ช่วยให้สามารถหกัล้างหนีไ้ด้ตามเวลาจริงในปัจจบุนั กลไกการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถท าซ า้ได้ บตัรเครดิตสามญัและบตัรเดบิตใช้เวลาหนึ่งวนัในการเคลียร์
ระบบ ซึง่สร้างความเสี่ยงด้านเครดิตขึน้มา การเรียกเก็บเงินจากบตัรเดบิตที่ป้องกนัด้วย PIN นัน้มี
ความชดัเจนเกือบจะทนัที แม้ว่าในขณะนีพ้่อค้าบางรายในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีทรัพยากรในการ
ด าเนินการเหลา่นี ้หากผู้ซือ้และผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงเคร่ืองอ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิตที่
เพิ่มขึน้ (เช่น Square Cash ปลัก๊อินส าหรับแท็บเล็ตที่อนุญาตให้ผู้ขายบนถนนท าการประมวลผล
บตัรเครดิตได้) ก็จะยงัคงไม่สามารถทดแทนเงินสดได้อย่างสมบรูณ์ แต่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่
ก าลงัเติบโตก าลงัขจดัข้อจ ากดัเหลา่นี ้ยกตวัอย่างเช่น แอปพริเคชัน่ อย่าง Venmo, Google Wallet 

และ Square Cash เสนอความเป็นไปได้ในการอนญุาตให้บคุคลหนึ่งเขียนเช็คไปยงับคุคลอื่นด้วย
การตดัเงินที่รวดเร็วพอสมควร ยงัไม่นบัผู้ เลน่ขนาดใหญ่เช่น WeChat และ Facebook  ตวัเลือก
ธุรกรรม Peer to Peer หรือการท าธุรกรรมระหว่างบุคคล กลุม่เพื่อน มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้
เร็วและดีขึน้  

Arvidsson (2014) ในงานวิจยัเร่ือง A study of turbulence in the Swedish payment system – 
is there a way forward? ได้ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของสวีเดนในการเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดเป็น
ประเทศแรกๆของโลก ซึง่มีรายงานหลายตวัถึงการเกิด ความวุ่นวายในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึง่ท าให้
ภาคการธนาคารของสวีเดนต้องปรับตวัหลายอย่าง เช่น การออกผลิตภณัฑ์เพื่อจูงใจคนในสงัคม
ให้เข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีต้นทนุการช าระเงินต ่ากว่าเงินสดอย่างมีนยัยะส าคญั 
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัต้นทุนและประโยชน์ของสงัคมไร้เงินสด การพฒันาโซลชูัน่เทคโนโลยี
การช าระเงินใหม่ๆในพืน้ที่ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคมที่ต้องปรับให้เกิด
ความเข้าใจถึงการท างานของระบบธนาคาร เมื่อเป็น “ธนาคารไร้เงินสด” ซึง่งานวิจยันีไ้ด้ศกึษา
เก่ียวกบัการปรับตวัเพื่อแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนที่มาพร้อมสงัคมไร้เงินสด ความเปลี่ยนแปลงของ
ธนาคารในระบบดิจิตอลแนวทางการแข่งขนัใหม่ๆ การปรับตวัมาเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบั
การท าธุรกรรมอิกเล็คทรอนิกส์ รัฐบาลของแต่ละประเทศในเขตยูโรและคณะกรรมาธิการสหภาพ
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ยโุรป ต้องท างานอย่างหนกัเพื่อการปรับตวั  
ในปี 2555 ธนาคารที่ใหญ่ที่สดุหกแห่งในสวีเดนได้ร่วมมือกนัเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการ

ช าระเงินมือถือแบบทนัทีเพื่อช่วยให้ลกูค้าช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึน้ แอปพลิเคชนัท่ี
เรียกว่า Swish ได้รับการพฒันาโดยความร่วมมือได้รับการยอมรับและใช้งานโดยทุกคนในสวีเดนซึง่
ในปัจจบุนัธุรกรรมการซือ้สินค้าของชาวสวีเดน 4 ใน 5 จะท าบนระบบอิเล็กทอรนิคส์ โดยเฉลี่ยชาว
สวีเดนจะมีบตัรเดบิท 1 ใบ ต่อ 1 คน อาชญากรรมเก่ียวกบัเงินสดที่ลดลงน าไปสูร่ายงานความรู้สกึ
ปลอดภยัที่มากขึน้ส าหรับพนกังานและลกูค้าของธนาคาร 

และในปี 2018 ได้ศกึษา ปัจจยัทางสงัคมที่หลากหลายมีอิทธิพลต่อการใช้เงินสดในสงัคม
สวีเดน ในงานชื่อ Building a cashless society : the Swedish route to the future of cash payments 
(Arvidsson, 2018) กลา่วถึงรัฐบาลและกฎหมายเก่ียวกบัการให้บริการทางการเงินของสวีเดน ว่า
การเข้าถึงบริการการช าระเงินขัน้พืน้ฐานเป็นความรับผิดชอบของรัฐ บทบาทหลกัของรัฐบาลและ 
ธนาคารแห่งชาติสวีเดน หรือ Riksbank คือการดแูลว่าบริการดงักลา่วจดัท าโดยตลาด ท าให้ตลาดมี
การกระจายอ านาจและเป็นตวัขบัเคลื่อนตลาดซึง่เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่อธิบายถึงการลดลงของเงิน
สดในสวีเดน ในสวีเดน Riksbank ไม่ได้ควบคมุจ านวนเงินสดที่หมนุเวียน ความรับผิดชอบหลกัของ 
Riksbank คือการให้บริการธนบตัรและเหรียญ รวมทัง้การท าลายธนบตัรและเหรียญที่ช ารุดและ
การแลกเงิน 

ด้านงานวิจยัของ VISA Group (2017) ในชื่อ Cashless Cities Realizing the Benefits of Digital 

Payments ได้จ าแนกนโยบายของรัฐบาลในการสง่เสริมสงัคมไร้เงินสดเป็นข้อต่าง ๆ ซึง่สามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุม่ใหญ่ ประกอบด้วย นโยบายเร่ิมต้นเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด นโยบายคงสถานะผู้น า
ทางระบบเงินดิจิตอล และนโยบายที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปตลอดเวลา 

กลุม่แผนปฏิบติัการ/นโยบายเร่ิมต้นเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด เป็นปัจจยัพืน้ฐานส าหรับสร้างให้
เกิดพฤติกรรมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึน้ ได้แก่  

- รัฐบาลสร้างช่องทางการช าระเงินดิจิทลัที่ปลอดภยัส าหรับทกุกลุม่ เช่น ผู้ที่ไม่มีบตัร
ธนาคาร รองรับการเข้าถึงการช าระเงินดิจิทลัที่ปลอดภยั ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม 
โดยอาจจจะสร้างความร่วมมือกบัภาคสว่นต่าง ๆ เช่น ธุรกิจเอกชน สถาบนัการศึกษา เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการใช้งานการช าระเงินแบบดิจิตอล ควบคู่กบัด าเนินการแคมเปญให้ความรู้ทางการเงินกบั
กลุม่เป้าหมายต่าง ๆ เช่น เยาวชน ผู้สงูอาย ุผู้ เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร   

- สนบัสนนุการเพิ่มการช าระเงินดิจิตอล โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงิน
อดุหนนุ  
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- จ ากดัมลูค่าของการท าธุรกรรมเงินสดให้ร้านค้า ผู้ รับช าระเงินสามารถปฏิเสธเงิน
สดที่เกินเพดานได้ ไปจนถึงการพิจารณามาตรการรุนแรงที่เหมาะสม เช่น การยกเลิกการใช้ธนบตัร
มลูค่าสงูจากการหมนุเวียน (เช่น ในอินเดีย) 

- ร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมในการพฒันายทุธศาสตร์ระดบัชาติเพื่อเพิ่มการร่วมมือ
ทางการเงิน  

 
กลุม่แผนปฏิบติัการ/นโยบายเพื่อเข้าสูส่ถานะผู้น าทางระบบการเงินดิจิตอล คือ มาตรการ

ขัน้สงูเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการน าระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ไปจนถึงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสูก่ารยกเลิกการใช้เงินรูปแบบเดิมโดยสิน้เชิง เช่น  

- รัฐบาลสง่เสริมการยกเลิกการช าระเงินรูปแบบเก่า (physical payments) 
-  พฒันาแพลตฟอร์มดิจิทลัออนไลน์ที่ปลอดภยัเพียงระบบเดียว ที่สามารถใช้เป็น

ศนูย์กลางส าหรับการช าระเงินทัง้หมดไปทัง้จ่ายและรับ จากรัฐบาล และน าระบบช าระเงินแบบ
ดิจิทลัที่สะดวก ปลอดภยั เข้าถึงผู้ใช้บริการ มาใช้ภายในส านกังานของรัฐ 

- สร้างสิ่งจงูใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมใหม่ มุ่งเน้นการปรับขนาดเทคโนโลยีการ
ช าระเงินใหม่ รวมถึงนวตักรรมเพื่อการจดัการความเสี่ยงต่าง ๆ สนบัสนนุมาตรฐานความเป็น
สว่นตวัที่ดีที่สดุ 

- สร้างความมัน่ใจว่าผู้ประกอบการในตลาดรายใหม่จะได้รับการเข้าถึงระบบที่เป็น
มาตรฐาน สง่เสริมตลาดที่ยุติธรรมและแข่งขนัได้ส าหรับสถาบนัการเงินทกุแห่ง 

 

กลุม่แผนปฏิบติัการ/นโยบายที่ต้องด าเนินการควบคู่ คือแผนงานที่ต้องด าเนินการ
ตลอดเวลา เพื่อปรับสภาพการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกบัสถาวะแวดล้อมไปจนถึงความ
ท้าทายใหม่ๆ ของการน าระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

- พฒันาหรือลดอปุสรรคทางกฎหมายส าหรับร้านค้าที่รับช าระเงินแบบดิจิทลัc]t สนบัสนนุ
เทคโนโลยสีร้างสรรค์ ที่สามารถรองรับและช่วยแก้ปัญหาการช าระเงินดิจิตอล  

- สนบัสนนุให้เกิดหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพในการคุ้มครองผู้บริโภค  
- ลดอปุสรรคด้านกฎระเบียบต่าง ๆในการท าการค้าข้ามพรมแดน 

 

VISA Group ได้วิเคราะห์ประเทศที่น ารูปแบบสงัคมไร้เงินสดไปใช้ และมีนโยบายท่ีแตกต่าง
กนั ซึง่แต่ละประเทศใช้กลุม่นโยบายแตกต่างตามสภาพแวดล้อม จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และภยั
คกุคามแฝงที่มาพร้อมนโยบายามบริบทของประเทศตน  
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ฤทธิชยั วานิชย์หานนท์ (2561) ได้สรุปปัจจยัผลกัดนัส าคญัในการท าให้ประเทศสวีเดนเข้า
สูย่คุของ Cashless Society เป็น 3 ปัจจยั ได้แก่  

1) ปัจจยัด้านกฎหมาย (Legal) รัฐบาลได้ออกกฎหมายที่เข้มงวดเก่ียวกบัการใช้เงิน
สด ตวัอย่างเช่นหากคณุน าเงินสดไปฝากที่เคาร์เตอน์ธนาคาร คณุก็จะพบกบัค าถามมากมาย 
โดยเฉพาะที่มาที่ไปของเงิน เพื่อเป็นการป้องกนัการฟอกเงินหรือแม้กระทัง่การก่อการร้ายต่าง ๆ 
หรือหากคณุไปโอนเงินที่ธนาคาร แต่ธุรกรรมของคณุเข้าข่ายเป็นธุรกรรมต้องสงสยั หรือทาง
รัฐบาลเรียกว่า “Vague Transactions” คณุก็จะถกูสง่ต่อไปให้ต ารวจและอาจจะต้องไปว่าความกนั
ในชัน้ศาลเลยทีเดียว สิ่งเหล่านีไ้ม่เพียงจะมีผลต่อพฤติกรรมการท าธุรกรรมของประชาชนเท่านัน้ 
แต่จากผลการวิจยัของธนาคาร Credit Suisse พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายดงักลา่ว ยงัมีผล
ไปถึงทศันคติของผู้คนในสงัคมว่า การใช้จ่ายด้วยเงินสดนัน้เป็นเร่ืองที่ไม่ปกติ เป็นที่น่าสงสยั และ
เป็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าเงินสดนัน้จะถกูใช้กบัเร่ืองที่ผิดกฎหมายและไม่
โปร่งใสเท่านัน้ ย่ิงไปกว่านัน้ หากคณุเข้าไปซือ้ของในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทัว่ไปตามท้อง
ถนน และร้านค้าเหลา่นัน้ปฏิเสธที่จะรับเงินสดจากคณุ มนัอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กบัคณุ แต่
คณุไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้ เพราะรัฐบาลอนญุาตให้ร้านค้าต่าง ๆ ปฏิเสธในการรับเงิน
สดได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย 

2) ปัจจยัด้านเทคโนโลยี (Technology) พฒันาการของช่องทางการท าธุรกรรมดิจิตอล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Application ต่าง ๆ บน Smartphone ที่เป็นทางเลือกอนัดีเยี่ยม แทนการใช้เงิน
สด ซึง่นอกเหนือจากสะดวกแล้ว ยงัปราศจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เคยมีอีกด้วย หนึ่งใน 
Application ที่ส าคญัคือ Swish ซึง่เป็น Application ที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคาร 2-3 แห่งใน
ประเทศสวีเดน โดย Application ดงักลา่วสามารถสนบัสนุนการท าธุรกรรมแบบ Real-time เกือบจะ
ทกุที่ทกุเวลา ไม่จ ากดัจ านวนเงินและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตวัอย่างที่สามารถท าให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ Cashless ในประเทศสวีเดนได้อย่างเด่นชดัคือ คณุสามารถซือ้นิตยสาร Stockholm 

ซึง่เป็นนิตยสารเพื่อสงัคมที่ถูกขายโดยคนไร้บ้าน (Homeless) อยู่ตามข้างทางริมถนนได้ด้วยบตัร
แทนการใช้เงินสดด้วยเคร่ือง Card Reader 

และ 3) ปัจจยัทางด้านสงัคม (Social) ท่ามกลางการผลกัดนัของรัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐและการยอมรับของภาคธุรกิจ การเงินการธนาคารต่อกระแส Cashless Society ชาวสวีเดน
สว่นใหญ่ก็พร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีและช่องทางใหม่ๆ ด้วยความมัน่ใจโดยหากมองพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวสวีเดนนัน้ เร่ิมตัง้แต่ในช่วงปี 1990 ที่ปริมาณผู้ ถือครองบตัรเครดิตและเด
บิตพุ่งสงูขึน้อย่างเห็นได้ชดั ท าให้ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบตัรสงูขึน้อย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชดั
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ในช่วงปี 2000 ในขณะที่ปริมาณการถอนเงินจากตู้  ATM ลดลงนอกเหนือจากนี ้ปริมาณผู้ใช้ Mobile 

Banking Application ในช่วงปี 2000 ซึง่ถือว่ามีการใช้งานอย่างแพร่หลายก่อนประเทศอ่ืน ๆ  
 

จากแนวคิดของนกัวิชาการและงานวิจยัของสถาบนัการเงินที่ยกมาข้างต้น จะให้
ความส าคญักบัลกัษณะหรือปัจจยัที่สร้างให้เกิดสงัคมไร้เงินสดคล้ายๆกนั ซึง่สามารถจ าแนกได้
เป็นแนวคิดหลกั ในการเข้าสู่สงัคมไร้เงินสด 4 ด้าน ดงันี ้

 

ตาราง 1 แสดงลกัษณะของสงัคมไร้เงินสดตามแนวคิดต่าง ๆ 

 Kenneth Arvidsson VISA Group ฤทธิชยั 

การลด
การใช้เงิน
สด 

รัฐบาลลดธนบตัรที่มี
มลูค่าสงู และลดหน่วย
ย่อยของเงินลง, 
อนญุาตให้ธนาคารเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมเงิน
กระดาษ  

จงูใจคน สร้างความ

เข้าใจ ยอมรับ 

การออกกฎหมายให้
ร้านค้าสามารถไม่รับ
เงินสด 

Adoption Readiness 
การเตรียมความพร้อม
จากภาคสว่นหลกั
รัฐบาลสง่เสริมการ
ยกเลิกการช าระเงิน
รูปแบบเก่า  

ด้านกฎหมาย 
รัฐบาลออกกฎหมาย
ที่เข้มงวดเก่ียวกบั
การใช้เงินสด ให้
ร้านค้าสามารถ
ปฏิเสธเงินสดได้ 

การสร้าง
ระบบ
การเงินที่
ทัว่ถึงทกุ
กลุม่คน 

สร้างทางเลือกแก่
ประชาชนทกุคนในการ
เข้าถึงบญัชีเดบิตการ์ด / 
สมาร์ทโฟนฟรี ใน
ฟังก์ชัน่พืน้ฐานไม่ว่าจะ
ผ่านธนาคารหรือรัฐบาล 

สร้างระบบ swis 
โดยความร่วมมือ 6 
ธนาคารครอบคลมุ
ทัง้ประเทศ 

Digital Payment 
usage  การใช้การช าระ
เงินแบบดิจิทลั  
Unbanked Population  
ประชากรที่เข้าไม่ถึงการ
ได้รับบริการจาก
ธนาคาร 

ด้านสงัคม การ
ผลกัดนัของรัฐบาล 
หน่วยงานภาครัฐ
และการยอมรับของ
ภาคธุรกิจ ให้คนใน
สงัคมยอมรับทัว่ถึง 

ความเป็น
สว่นตวั 

ก ากบัดแูลใช้และ
กฎหมายเพื่อดแูลการ
เข้าถึงข้อมลูส าคญัของ
ประชาชน ,สร้างระบบ
ธุรกรรมที่ปลอดภยั
ประกนัความเป็น

 สนบัสนนุมาตรฐาน
ความเป็นสว่นตวัที่ดี
ที่สดุ, สนบัสนนุให้เกิด
หน่วยงานการเงินมือ
อาชีพด้านนวตักรรม
และการคุ้มครอง
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สว่นตวั ผู้บริโภค 

การท า
ธรุกรรม
แบบ
เรียลไทม์   

เร่งพฒันาจดุเชื่อมต่อ
ของโครงสร้างพืน้ฐาน
การช าระเงินเพื่อให้เกิด
การหกับญัชีแบบ
เรียลไทม์  

น าเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ให้ระบบช าระเงิน
สะดวกยิ่งขึน้ พฒันา
ช่องทางออนไลน์ 

พฒันาแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัออนไลน์เพียง
ระบบเดียว ที่สามารถ
ใช้เป็นศนูย์กลางส าหรับ
การช าระเงินทัง้หมด 

ด้านเทคโนโลยี
พฒันาการของช่อง
ทางการท าธุรกรรม
ดิจิตอล ,สนบัสนนุ
การท าการท า
ธรุกรรมแบบ
เรียลไทม์   

     

     

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า แนวคิดหลกัๆในการเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดจะแบ่งเป็น 4 ด้าน เช่น

การลดการใช้เงินสด ซึง่ยงัแบ่งเป็นมาตรการจงูใจให้ประชาชนเห็นประโยชน์ เข้าถึงความสะดวก 
ปลอดภยั การประหยดัค่าใช้จ่ายบางสว่น ไปจนถึงมาตรการทางกฎหมายที่พยายามท าให้การใช้
เงินกระดาษแบบเดิมมีความสะดวกลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายที่มากขึน้ การสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง
โดยความร่วมมือจากภาคสว่นต่าง ๆ และเคร่ืองมือใหม่ ๆ ด้านความปลอดภยัที่ยงัมีประเด็น
น่าสนใจคือสมดลุย์ของการเข้าถึงข้อมลูของรัฐกบัความเป็นสว่นตวัของประชาชน ไปจนถึงเร่ือง
ความปลอดภยั ความมัน่คง ซึง่บางงานวิจยัก็มองเร่ืองนีเ้ป็นสิ่งที่หน่วยงานด้านความมัน่คงควร
เป็นผู้ดแูลหลกัมากกว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินทัง้หมด และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ คือ
การน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อพฒันาระบบการช าระเงินที่ดียิ่งขึน้ 

ดงันัน้ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้จึงได้ท าการศกึษาวิจยัเพื่อเทียบเคียงตวัแบบนโยบายสงัคม
ไร้เงินสดในกลุม่ประเทศต่าง ๆ กรณีศกึษาที่น่าสนใจ เปรียบเทียบกบันโยบายที่มีการน ามาใช้ใน
ประเทศไทย โดยศกึษาสงัคมไร้เงินสดของต่างประเทศ เช่น สวีเดน จีน แคนนาดา องักฤษ อินเดีย 
ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบนโยบายท่ีน ามาใช้ของแต่ละประเทศ ตามแนวคิดลกัษณะการเกิด
สงัคมไร้เงินสด 4 ขัน้ตอนของ Rogoff คือ การลดการใช้เงินสด การสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึงทกุ
กลุม่คน ความเป็นสว่นตวั และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์   
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3.2 แนวทางการสร้างสังคมไรเงนิสดที่เกิดขึน้ในต่างประเทศ 
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษากระบวนการของการเกิดสงัคมไร้เงินสดในประเทศต่าง ๆ โดย

พิจารณาความสมัพนัธ์ของตวัแทรกแซง (intervention) ตวัก าหนด (Determinants) และผลลพัธ์ 
(outcomes) ซึง่จะแสดงให้เห็นถึงกลไกการท างานของนโยบายของประเทศต่าง ๆ ตามแนวทางการ
สร้างสงัคมไร้เงินสดของนกัวิชาการ ทัง้ 4 ขัน้ตอนข้างต้น คือ การลดการใช้เงินสด การสร้างระบบ
การเงินที่ทัว่ถึงทกุกลุม่คน ความเป็นสว่นตวั และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์   

 
3.2.1 การลดการใช้เงนิสดในต่างประเทศ  

การลดการใช้เงินกระดาษอาจด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่นที่เห็นในหลายประเทศ 
ซึง่ต้องใช้เวลานานกว่าสองสามทศวรรษในบางแห่ง หรือในบางประเทศรัฐบาลได้ออกกฎหมายท่ี
เข้มงวดเก่ียวกบัการใช้เงินสดซึง่มกัสง่ผลกระทบที่รุนแรงและคาดเดาผลที่จะตามมาได้ยาก ทัง้นี ้
พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเก่ียวกบัการถือเงินสด สง่ผลไปถึงทศันคติของผู้คนในสงัคม
ว่า การใช้จ่ายด้วยเงินสดนัน้เป็นเร่ืองที่ไม่ปกติ เป็นธุรกรรมที่น่าสงสยั คนที่มีเงินสดเก็บติดตวัไว้
มาก มกัถูกโยงกบัเร่ืองที่ผิดกฎหมาย ดงันัน้บางประเทศจึงมีนโยบายบีบทางอ้อมให้คนที่ถือครอง
เงินสดจ านวนมาก ต้องแสดงตวัออกมา 

ทัง้นี ้อตัราสว่นเฉลี่ย ทัว่โลกในการพิมพ์เงินทกุสกลุ เมื่อเทียบกบั GDP คือ 9.6% โดย
ค่าเฉลี่ยของทวีป แอฟริกา เอเชีย และ ยโุรป อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั สว่นอเมริกาเหนือและโอเชีย
เนีย อยู่ในระดบัต ่า และอเมริกาใต้ พึง่พาเงินสดสงูสดุเมื่อเทียบกบั จีดีพี คือประมาณ 16% สกลุ
เงินหมนุเวียนและจีดีพีท่ีเพิ่มขึน้ในทกุทวีปแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องความต้องการเงินสดที่
เพิ่มขึน้ทัว่โลก 
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ภาพประกอบ 12 แสดงการออกเงินสดเทียบกบัขนาดจีดีพี  (2015.) Source: Central bank sources, National 
statistical bulletins. 

 

ทัง้นีป้ริมาณธนบตัรของแต่ละประเทศที่ออกใช้จะถกูพิจารณาในทกุ ๆ ปี โดยจะขึน้อยู่กบั
ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ธนบตัรชนิดราคาต่าง ๆ ของประชาชนในประเทศ เพิ่ม ลด ตาม
อตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ความต้องการเงินสดหมนุเวียนในระบบเพิ่มขึน้ เช่น การลดลงของ
อตัราดอกเบีย้ทัว่ไปที่ท าให้ต้นทนุการถือครองเงินสดต ่าลง (กรณีดอกเบีย้ติดลบในญ่ีปุ่ นและหลาย
ประเทศในกลุม่ยโูรโซน) ลกัษณะเศรษฐกิจที่เป็นศนูย์กลางทางการเงินของภมูิภาค 

และความต้องการธุรกรรมเงินสดที่เพิ่มขึน้จากตลาดเกิดใหม่ นอกจากนีย้งัมีเร่ืองทศันคติ
คนในประเทศ เช่น คนญ่ีปุ่ นมองว่า สงัคมไร้เงินสดควบคมุการใช้จ่ายได้ยาก มคีวามกงัวลเร่ืองการ
ใช้จ่ายเกินตวั และความไม่มัน่ใจในระบบความปลอดภยัของข้อมลู ส่วนคนเยอรมนั ยงัค่อนข้างไม่
ไว้วางใจระบบการเงินและกงัวลเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบุคคลและความปลอดภยั 
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สวีเดน 

      ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 แนวคิดพืน้ฐานการลดการใช้เงินสดในสวีเดน 
ออกแอปพลิเคชนัทางการที่ชื่อว่า Swish Payment  นโยบายการลดการใช้เงินสดในสวีเดน

เร่ิมต้นในปี ในปี 2010 รัฐบาลและธนาคารใหญ่ 6 แห่งในประเทศ ได้เร่ิมด าเนินนโยบายเพื่อให้คน
หนัมาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากย่ิงขึน้ เช่นการหาสิทธิประโยชน์จงูใจธุรกรรมการลดการใช้เงินสด 
เช่น การโฆษณาจงูใจเร่ืองของความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายแฝงของการใช้เงินสดจ าพวกการเดินทาง
เพื่อช าระเงิน การเก็บเงิน จงูใจเร่ืองความปลอดภยั และการตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้เพื่อ ดู
พฤติกรรมการใช้เงิน หรือเพื่อท าบญัชีค่าใช้จ่ายได้ง่าย ความพยายามดงักลา่วได้แรงหนนุเสริม
จาก กลุม่พนกังานธนาคารที่รณรงค์ให้ลดการใช้เงินสดเพื่อลดปัญหาการปล้นธนาคารที่เกิดขึน้
บ่อยครัง้ในช่วงระหว่างปี 2000-2010    ไปจนถึงสหภาพแรงงานคนขบัรถโดยสารสาธารณะที่เห็น
ว่าการลดการใช้เงินสดจะช่วยเพิ่มความปลอดภยัให้กบัพนกังานขบัรถ  

- ออกแอปพลิเคชนัทางการ
ที่ชื่อว่า Swish Payment  

-ยกเลิกการใช้เงินสดในการ
ให้บริการสาธารณะ และ
ออกกฎหมายให้ร้านค้า
ต่าง ๆ สามารถปฏิเสธไม่
รับเงินสดจากลกูค้าได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

-ยกเลิกธนบตัรสวีเดน
รูปแบบเก่า แลกเป็นเงิน
โอนเข้าบญัชีได้เท่านัน้ 

- ร้านค้าแห่งใดที่ต้องการ
รับเงินสดต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบและ
ขึน้ทะเบียนโดยส านกังาน
ภาษีแห่งสวีเดน 

 

 

- การจงูใจให้เกิดการใช้
ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
- การลดความสะดวกการใช้
เงินสด  
-การลดเงินสดนอกระบบ
ธนาคาร 

สง่ผลให้ความต้องการเงินสดใน
ประเทศค่อยๆลดลง เหลือเงิน
กระดาษในระบบเพียง 63 
พนัล้านโครนและ 55 พนัล้านโค
รนในปี 2016 และ 2017 
ตามล าดบั  
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดในประเทศ 
ลดลงเหลือเพียง 1.7% 
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ในปี 2011 รัฐบาลได้ออกแอปพลิเคชนัทางการที่ชื่อว่า Swish Payment เพื่อใช้เป็นสื่อหลกั
ในการรับและจ่ายเงิน ทัง้จากรัฐ ธนาคาร และร้านค้าต่าง ๆที่ร่วมโครงการด้วย  

ยกเลิกการใช้เงินสดในการให้บริการสาธารณะ ปี 2012 มรีายงานว่าธนาคารต่าง ๆใน
สวีเดน มีการปรับตวัอย่างชดัเจน ธนาคารกว่า 900 สาขา จาก 1,600 สาขา ปรับระบบให้
กลายเป็นธนาคารที่ไม่ใช้เงินสด ทัง้ยงัไม่รับเงินฝากในรูปแบบเงินสด ขณะเดียวกนั เร่ิมมีการถอด
ตู้  ATM ในประเทศมากถึง 900 เคร่ือง เนื่องจากความต้องการกดเงินสดลดลงมาก และน าไปสูก่าร
ยกเลิกการใช้เงินสดในการให้บริการสาธารณะและออกกฎหมายให้ร้านค้าต่าง ๆ สามารถปฏิเสธ
ไม่รับเงินสดจากลกูค้าได้อย่างถกูต้องตามกฎหมายในเวลาต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 การออกธนบตัรและเหรียญหมนุเวียนของสวีเดนในประเทศ  
ที่มา Logoff (2016) 

โดยผลที่เกิดขึน้ ในสวีเดนตัง้แต่ปี 2007 เป็นต้นมา จากกฎหมายการลงทะเบียนเงินสด 
ความต้องการเงินสดในประเทศไม่ได้อิงกบัภาวะเงินเฟ้อและการเจริญเติบโตของ GDP อีกต่อไป 
และค่อยๆลดลงเร่ือย ๆจากการน าสงัคมไร้เงินสดมาใช้ และเหลือเพียง 63 พนัล้านโครนและ55 

พนัล้านโครนในปี 2016 และ 2017 ตามล าดบั  
 

 

 

 



  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 จ านวนธนบตัรหมนุเวียนในสวีเดนจ าแนกตามชนิด 
ที่มา Logoff (2016) 

 

การลดการใช้เงินสดในสวีเดน มีการยกเลิกธนบตัรที่มีมลูค่ามากที่สดุเป็นอนัดบัแรก คือ
ธนบตัรมลูค่า 1000 โครน ลดลงกว่า 65% ภายใน 6 ปี ขณะที่ธนบตัรย่อยขนาด 200 โครน 100 โค
รนและต ่ากว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลง 

ยกเลิกธนบตัรสวีเดนรูปแบบเก่า แลกเป็นเงินโอนเข้าบญัชีได้เท่านัน้ ในปี 2016 สวีเดน 
การยกเลิกธนบตัรแบบเก่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของ
สวีเดน ธนาคารจ าเป็นต้องตรวจสอบว่า ธนบตัรรุ่นเก่าที่น ามาแลก เอามาจากไหน ดงันัน้ผู้ ถือ
ธนบตัรต้องอธิบายในใบค าขอ ให้ละเอียดมากท่ีสดุเท่าที่จะเป็นไปได้ 

นอกจากนี ้ธนาคารแห่งชาติสวีเดน Riksbank ได้เพิ่มระเบียบการไถ่ถอนธนบตัรและ
เหรียญ ท าให้ บริษัทหรือผู้ที่รับจดัการแลกเงินสด ไม่สามารถแลกธนบตัรที่ถกูประกาศเลิกใช้งาน 
กบัทางธนาคารได้ เพื่อป้องกนัการเป็นเคร่ืองมือของการฟอกเงิน และ ลดความยากล าบากในการ
พิสจูน์ว่าธนบตัรรุ่นเก่านัน้ไม่ได้เกิดขึน้จากอาชญากรรมหรือกิจกรรมทางอาญา โดยมีค่าใช้จ่าย
การแลกธนบตัร 100 โครนสวีเดน (sek) หรือราว 10 usd เมื่อได้รับค าขอ ธนาคารจะต้องใช้เวลา
ด าเนินการตรวจสอบอีก 3 ถึง 6 สปัดาห์ หลงัจากนัน้ระบบจะท าการโอนเงินไปยงับญัชีธนาคารที่
ระบไุว้ในค าขอ (Sveriges Riksbank, 2018) 
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อย่างไรก็ตามในปี 2018 ธนาคารกลางสวีเดน ได้เพิ่มการผลิตธนบตัรและเหรียญ
หมนุเวียนขึน้ เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี จากความต้องการเงินในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ ธนบตัร
และเหรียญกษาปณ์ของสวีเดนเพิ่มขึน้ 7% ในปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 62.2 พนัล้านโครน (6.5 พนัล้าน
ดอลลาร์) ตามที่ Swedish Civil Contingencies Agency ซึง่เป็นหน่วยงานก ากบัดแูลของ
กระทรวงกลาโหม ซึง่รับผิดชอบเร่ืองที่เก่ียวกบัการคุ้มครองพลเรือนและความปลอดภยัสาธารณะ
ออกมาแนะน าให้ประชาชน ถือครองเงินสดเพิ่มขึน้ เพื่อรับมือกบัเหตฉุุกเฉินที่อาจจะเกิดขึน้ แต่
เมื่อนบัการลดลงตัง้แต่ปี 2550 มลูค่าเงินสดหมนุเวียนในประเทศสวีเดนลดลงประมาณ  45% โดย
ในปี 2018 ชาวสวีเดนที่ใช้ธุรกรรมเงินสดมากกว่า e-payment ในประเทศ ลดลงเหลือเพียง 1.7% 
และลดการพิมพ์ธนบตัรที่มีมลูค่า 1000 โครน ลงจากหมนุเวียนในระบบ 33 พนัล้านโครน เหลือ
ประมาณ 9 พนัล้านโครน (Sveriges Riksbank, 2018) 
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อินเดีย  

           ตวัแทรกแซง (intervention) →  ตวัก าหนด (Determinants) →     ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
 
 

ภาพประกอบ 16 แนวคิดพืน้ฐานการลดการใช้เงินสดในอินเดีย 
 

การยกเลิกธนบตัร 500 รูปีและ 1,000 รูปี ในปลายปี 2559 รัฐบาลอินเดียได้ยกเลิก
ธนบตัร 500 รูปีและ 1,000 รูปี ซึง่คิดเป็น 86% ของเงินสดทัง้หมดที่มีการหมนุเวียนในระบบ
เศรษฐกิจอินเดีย โดยให้ธนบตัรรุ่นเก่าที่ยงัอยู่สามารถน าไปแลกเงินรุ่นใหม่และฝากเข้าบญัชี
ธนาคารได้ โดยให้เวลาอีก 2 เดือน หรือเมื่อสิน้ปี 2559 โดยรัฐบาลอินเดียได้ออกมาตรการรองรับ 
เช่น ให้แลกเงินได้แต่ไม่เกิน 4,500 รูปีต่อคนต่อวนั ให้ฝากเงินเข้าธนาคารได้ แต่ถอนออกได้ไม่เกิน 
20,000 รูปีต่อคนต่อสปัดาห์ ให้ถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มได้แต่ไม่เกินครัง้ละ 2,000 รูปีต่อวนั  

ตรวจสอบการได้มาของเงินที่เสี่ยงผิดกฎหมาย หรือเก่ียวข้องกระบวนการฟอกเงิน ต่อมา
ทางรัฐบาลยื่นข้อผ่อนผนัให้แลกได้ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2560 แต่ต้องแสดงตวัและยื่นความจ านง
เบือ้งต้นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อขอผ่อนผนั และเพื่อตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสยัผู้ที่ฝากเงินสดเข้า

- การยกเลิกธนบตัร 500 
รูปีและ 1,000 รูปี 
Demonetization กวาดล้าง
เงินผิดกฎหมาย ที่ไม่อยู่
ในระบบธนาคาร  
- ตรวจสอบการได้มาของ
เงินที่เสี่ยงผิดกฎหมาย 
หรือเก่ียวข้องกระบวนการ
ฟอกเงิน 

-สร้างเมืองต้นแบบของ
สงัคมไร้เงินสดโฆษณา
เร่ืองของความสะดวก 
ความปลอดภยั ลด
ค่าใช้จ่ายแฝง 

- การให้ประชาชนต้องหาเงิน
สดรูปแบบใหม่มาใช้ หรือใช้
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

-เงินสดนอกระบบธนาคาร
ลดลง การตรวจสอบธุรกรรม
ต้องสงสยั 

 

- การจงูใจให้เกิดการใช้
ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

มีรายงานของการเกิดขึน้ใหม่ของ
บตัรเครดิต เดบิท กว่า 20 ล้าน
บญัชีภายใน 2 เดือน 

เงินที่ประชาชนถือครองกลบัสูร่ะบบ
ธนาคาร ประมาณ 15.28 ล้านล้าน
รูปี คาดว่าเงินสดที่ไม่สามารถแจง
ที่มาทางการเงินได้ หายไปจาก
ระบบ กว่า 1.25 ล้านล้านรูปี 

มีเงินสดหมนุในระบบไม่เพียงพอท า
ให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงจากการ
เติบโต ร้อยละ 7.6 เหลือร้อยละ 7 
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ธนาคารเกิน 250,000 รูปี จะถกูขึน้รายชื่อเพื่อตรวจสอบ โดยมีความเสี่ยงว่าอาจจะต้องจ่าย
ค่าปรับหากพิสจูน์แล้วว่าโกงภาษีจริง หรือถกูด าเนินคดีหากเป็นเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย  

สร้างเมืองต้นแบบของสงัคมไร้เงินสดโฆษณาเร่ืองของความสะดวก ความปลอดภยั ลด
ค่าใช้จ่ายแฝง รัฐบาลอินเดียได้จดัตัง้โครงการที่ชื่อว่า Digital India เพื่อเปลี่ยนให้อินเดียเป็นสงัคม
แห่งดิจิทลั ทัง้นีไ้ด้ก าหนดให้เมือง Chandigarh เป็นเมืองต้นแบบของสงัคมไร้เงินสดของอินเดีย เร่ิม
จากก าหนดให้ต้องท าการจ่ายบิลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และให้สว่นลดในการซือ้สินค้าเพื่อ
กระตุ้นให้มีการท าธุรกรรมทางการเงิน (Global Administrator , 2560) 

 
 

ภาพประกอบ 17 มูลค่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดีย ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง
สิงหาคม 2560 ทีม่า Global Administrator , 2560 
 

ตามข้อมลูจากธนาคารกลางอินเดีย การท าธุรกรรมดิจิตอลเพิ่มสงูสดุทัง้ด้านจ านวน
ธุรกรรมและมลูค่าในเดือนธันวาคม 2016 จากนโยบายยกเลิกธนบตัร ก่อนที่จะลดลงและอยู่ในส
ถาวะทรงตวัหลงัจากเดือนมีนาคม 2017 ข้อมลูของธนาคารกลางอินเดียแสดงให้เห็นว่า รูปแบบ
การช าระเงินแบบดิจิทลัอ่ืน ๆ ยงัไม่ได้รับการยอมรับเท่าท่ีควร เนื่องจากโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์บางสว่นที่ยงัไม่เหมาะสมกบัพฤติกรรมการใช้งานของคนอินเดีย เช่น จ านวน
เคร่ือง pos ในอตัรา 200 เคร่ืองต่อประชากรแสนคน ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบดบัมาตรฐาน
ประเทศที่เป็นสงัคมไร้เงินสด และการยอมรับระบบช าระเงินแบบใหม่ยงัไม่สงูพอให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการช าระเงิน   

แต่ทัง้นีป้ริมาณเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจอินเดียลดลงจาก 12.2% ในปี 2017 มา
อยู่ที่ประมาณ 8.5% ต่อ GDP ในปี 2018  
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จีน 

        ตวัแทรกแซง (intervention) →       ตวัก าหนด (Determinants) →   ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 18แนวคิดพืน้ฐานการลดการใช้เงินสดในจีน 
พฒันาการเจริญเติบโตในภาคเทคโนโลยีสมยัใหม่ ด้วยเศรษฐกิจ New normal ประเทศจีน

มกีารพฒันาระบบสงัคมไร้เงินสดขึน้ อย่างมีอตัราการเติบโตสงูที่สดุในโลก จากการเติบโตของ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจากการพฒันาระบบเศรษฐกิจและทิศทางการเจริญเติบโต ไปสูยุ่ค 
New normal หรือภาวะเติบโตใหม่ ตามทศันะของประธานาธิบดี สี จิ่น ผิง ที่เน้นพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและการเติบโตในระยะยาว  

สง่เสริมการแข่งขนั การเอกชน เพื่อสร้างกลไกดงึคนเข้าสู่การใช้เงินดิจิตอล ท าให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรและโอกาสนีใ้นการแข่งขนั ขยายกลุม่ผู้ใช้ระบบการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ขยายตวัอย่างรวดเร็วตามการเกิดขึน้ของชนชัน้กลางใหม่ และการขยายตวั
ของเขตเมือง และการแข่งขนันีก้็ผลกัดนัให้ Alipay และ Wechat pay เป็นสองก าลงัส าคญัที่ผลกัดนั
จีนไปสูก่ารจีนการลดการใช้เงินสดและไปใช้ระบบ e payment มากขึน้โดยเป็นประเทศที่มีการ
เติบโตของการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทลัสงูที่สดุในโลกปีที่ผ่านมา โดยคนจีนราว ๆ 60% ใช้จ่ายผ่าน 
Mobile Payment รวมเป็นมลูค่าถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2559 และในไตรมาศแรกของปี 2560 
มลูค่าการท าธุรกรรมดิจิทลัพุ่งสงูมากกว่า 2.76 ล้านล้านดอลลาร์  

ปัจจบุนัประเทศจีน ร้านค้าประเภทที่มีการใช้ Mobile payment มากที่สดุก็คือร้าน Fast-food 

โดยมีอตัราการใช้ถึง 74% ในขณะที่การใช้เงินสดมีเพียง 16% และบตัรเครดิตเพียง 6% 

- พฒันาการเจริญเติบโต
ในภาคเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ด้วยเศรษฐกิจ New normal 

 - สง่เสริมการแข่งขนั การ
เอกชน เพื่อสร้างกลไกดงึ
คนเข้าสูก่ารใช้เงินดิจิตอล  
 

- การจงูใจให้เกิดการใช้ระบบ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

- การเติบโตของการใช้จ่ายผ่าน
ระบบดิจิทลัสงูที่สดุในโลก กว่า 
260% ในปี 2560 

- จ านวนธุรกรรมทางมือถือช าระเงิน
ออนไลน์เพิ่มเป็น 527 ล้านเลข
หมาย 

- 52% ของคนจีนใช้เงินสดใน
ชีวิตประจ าวนัคิดเป็นมลูค่าเพียง 
20% หรือต ่ากว่า ในการบริโภคใน
รอบ 1 เดือน 
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รายงานลา่สดุปี 2017 ของ China Internet Network Information Center พบว่าจ านวน
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตของจีนอยู่ที่ 772 ล้านคน ส่วนจ านวนผู้ใช้โทรศพัท์มือถือช าระเงินออนไลน์มี 
527 ล้านคน 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ปริมาณบญัชีผูใ้ช้บริการ social media บนมือถือในจีน 
ที่มา Tencent Research Institute, 2017  

 

ระหว่างปี 2555 ถึง 2559 ความต้องการใช้เงินสดในประเทศในการหมนุเวียนทางเศรษฐกิจ
ต่อจีดีพี ลดลง 13% และปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พุ่งสงูขึน้ การใช้บตัรเครดิต
เพิ่มขึน้ 460% และธุรกรรมผ่านเคร่ือง POS เพิ่มขึน้ 325%  

 (Tencent Research Institute, 2017 )ได้ออกรายงานชื่อ 2017 Mobile Payment 

Usage in China พบว่า 52% ของคนจีนใช้เงินสดในชีวิตประจ าวนัคิดเป็นมลูค่าเพียง 20% หรือต ่า
กว่า ในการบริโภคในรอบ 1 เดือน 74% ของคนจีนระบวุ่าพวกเขาอยู่ได้นานกว่าหนึ่งเดือนโดยมี
เงินสดเพียง 100 หยวน และ 84% รายงานว่าพวกเขายอมรับชีวิตที่ไม่มีเงินสดโดยสิน้เชิงได้ 
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เบลเยี่ยม 

         ตวัแทรกแซง (intervention) →      ตวัก าหนด (Determinants) →   ผลลพัธ์ (outcomes)  

 

ภาพประกอบ 20 แนวคิดพืน้ฐานการลดการใช้เงินสดในเบลเยีย่ม 
เบลเยียมเร่ิมนโยบายลดการใช้เงินสดเป็นที่แรกๆของโลกในปี 1989 ในเบลเยี่ยมธนาคาร

กลางมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายลดเงินสด ปัจจบุนัมีธนาคาร 5 แห่ง ที่ยงัมีเงินสด
ให้บริการประชาชน โดย 3 แห่ง สงักดัธนาคารกลางเบลเยี่ยม และอีกสองแห่ง สงักดับริษัท CIT 

ธนาคารกลางเบลเยี่ยมและสหพนัธรัฐธนาคารมีการประสานความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพฒันาระบบการเงิน โดอตัราเงินสดหมนุเวียน ลดลงจาก 14% ต่อ GDP ในปี 1999 เหลือ
เพียง 4 % ต่อ GDP ในปี 2015 เบลเยี่ยมยงัเป็นประเทศที่ ATM ต่ออตัราสว่นประชากรในจ านวนที่
สงูสดุในโลก 

ยติุการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการช าระเงินด้วยบตัรในร้านค้า ในต้นปี 2018 รัฐบาล
เบลเยียมได้ยุติการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการช าระเงินด้วยบตัรในร้านค้า เป้าหมายคือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้การ์ดเนื่องจากช่วยเพิ่มความปลอดภยัและลดการไหลเวียนของเงินสด
พร้อมทัง้ ออกกฎหมายก าหนดวงเงินส าหรับการจ่ายด้วยเงินสดไม่เกิน 3,000 ยูโรตามที่ Kris 

Peeters รัฐมนตรีเศรษฐกิจประกาศไว้ และเป็นไปตามนโยบายของ The European Payment Council 

(EPC) ซึง่ก าหนดเพดานธุรกรรมที่ต ่ากว่า 15,000 ยโูร ทัง้ในระดบัประเทศหรือระหว่างประเทศ 
จะต้องโอนถ่าย ช าระเงินส าเร็จภายใน 5 วินาที และการยกเลิกธนบตัร 500 ยโูร ตามมติของทางอี
ยดู้วย 

 
 

- ยติุการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ช าระเงินด้วยบตัรในร้านค้า 

- ออกกฎหมายก าหนด
วงเงินส าหรับการจ่ายด้วย
เงินสดไม่เกิน 3,000 ยโูร 

-การยกเลิกธนบตัร 500 ยโูร 

- การจงูใจให้เกิดการใช้ระบบ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- การลดความสะดวกการใช้เงิน
สด 

 

-การลดเงินสดนอกระบบ
ธนาคาร และการตรวจสอบ
ธุรกรรมต้องสงสยั 

ปัจจบุนั มีการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด
สงูถึง 93% ของจ านวนธุรกรรม
ทัง้หมด (ตรวจสอบข้อมลู) 
คนเบลเยียมกว่า 86% นิยมใช้บตัร
เดบิตในการช าระเงิน 
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ประเทศสว่นใหญ่จะมีนโยบายท่ีเป็นการพยายามสร้างแรงจงูใจให้เกิดการใช้ระบบเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม ๆกบัการเพิ่มข้อจ ากดั ลดความสะดวกการใช้เงินสดลง อีกส่วนหนึ่งจะเป็น
นโยบายท่ีสง่ผลให้เกิดการดึงเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคารเพื่อเพิ่มมาตรการตรวจสอบธุรกรรม
ต้องสงสยั ซึง่สามารถจดักลุ่มเป็นตวัก าหนดใน 3 ส่วนด้วยกนั 

 

ตาราง 2 ภาพรวมแนวทางการลดการใช้เงินสดในต่างประเทศ  

ตวัก าหนด ตวัแทรกแซง 

สวีเดน จีน เบลเยี่ยม อินเดีย 

การสร้าง
แรงจงูใจใน
การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิ
กส ์

- การโฆษณาเร่ือง
ของความสะดวก 
ลดค่าใช้จ่ายแฝง
ของการใช้เงินสด 
ความปลอดภยั การ
ตรวจสอบข้อมลูได้ 

- พฒันาการ
เทคโนโลยีการเงิน
ใหม่ ด้วยเศรษฐกิจ 
New normal 

 - สง่เสริมการ
แข่งขนั การเอกชน 
เพื่อสร้างกลไกดงึ
คนเข้าสูก่ารใช้เงิน
ดิจิตอล 

- ยติุการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม
ส าหรับการช าระเงิน
ด้วยบตัรในร้านค้า 

- การสร้างเมืองต้นแบบ
ของสงัคมไร้เงินสด  
- โฆษณาเร่ืองของความ
สะดวก ลดค่าใช้จ่าย
แฝงของการใช้เงินสด 
ความปลอดภยั การ
ตรวจสอบข้อมลูได้   

 

การลด
ความ
สะดวกการ
ใช้เงินสด 
   
 
  

  

- ออกกฎหมายให้
ร้านค้าปฏิเสธการรับ
เงินสด  
-ยกเลิกการใช้เงินสด
ในการให้บริการ
สาธารณะ 

- ตรวจสอบร้านค้าที่
รับเงินสดและขึน้
ทะเบียนโดย
ส านกังานภาษีแห่ง
สวีเดน 

 - ออกกฎหมาย
ก าหนดวงเงิน
ส าหรับการจ่ายด้วย
เงินสดไม่เกิน 3,000 
ยโูร 

- ตรวจสอบการได้มา
ของเงินที่เสี่ยงผิด
กฎหมาย หรือเก่ียวข้อง
กระบวนการฟอกเงิน 

 

การดงึเงิน -ยกเลิกธนบตัร  -การยกเลิกและให้ - การกวาดล้างเงินผิด
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สดกลบัเข้า
ระบบ
ธนาคาร 

สวีเดนรูปแบบเก่า 
แลกเป็นเงินโอนเข้า
บญัชีได้เท่านัน้ 

เจ้าของเงินสดต้อง
เข้าให้ข้อมลูการ
ตรวจสอบเงินสด
ด้วยตวัเอง 

 

แลกคืน ธนบตัร 500 
ยโูร 
  

กฎหมาย ที่ไม่อยู่ใน
ระบบธนาคาร ยกเลิก
ธนบตัร 500 รูปีและ 
1,000 รูปี ให้แลก
ธนบตัรแบบใหม่ 
- ภาคเอกชน ถูก
ตรวจสอบธุรกรรมต้อง
สงสยัผู้ที่ฝากเงินสดเข้า
ธนาคารเกิน 250,000 
รูปี 

 

ภาพรวมการลดการใช้เงินสดในต่างประเทศ 

การลดการใช้เงินสดในต่างประเทศ เป็นการที่รัฐบาลแต่ละประเทศสร้างตวัก าหนด 
(Determinants) ใน 3 สว่นหลกัๆ ด้วยกนั คือ 1.การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 2.การ
ลดความสะดวกการใช้เงินสด และ 3.การลดเงินสดนอกระบบธนาคาร 

1. การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่นที่เคยเกิดขึน้ในสวีเดน นอร์เวย์ 
แคนนาดา เบลเยี่ยม รัฐบาลได้พยายามจงูใจธุรกรรมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ จงูใจให้ใช้ธุรกรรม
ออนไลน์มากขึน้ เช่น การโฆษณาเร่ืองของความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายแฝงของการใช้เงินสด เช่น
การเดินทางเพื่อช าระเงิน การเก็บเงิน ความปลอดภยั การตรวจสอบข้อมลูย้อนหลงัได้เพื่อ ดู
พฤติกรรมการใช้เงิน หรือเพื่อท าบญัชีค่าใช้จ่ายได้ง่าย  

หรือเช่นในประเทศจีน รัฐบาลได้ให้ภาคเอกชนเป็นตวัน าในการจงูใจการใช้เงิน
ดิจิตอล โดยแอปพลิเคชนัช าระเงิน 2 เจ้าหลกั ได้แก่ Alipay และ Wechat pay ได้แข่งขนัทางธุรกิจ
กนัอย่างดเุดือด โดยออกผลิตภณัฑ์และมาตรการจงูใจให้คนมาใช้กระเป๋าเงินออนไลน์อย่าง
แพร่หลาย 

 

2. การลดความสะดวกในการใช้เงินสด เป็นการเพิ่มข้อจ ากดัการใช้เงินสด เช่น ใน
นอเวย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อ่ืน ๆสามารถปฏิเสธที่จะรับเงินสด โดยเหลือเพียงธนาคารเดียว 
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ท่ี Oslo Central Station ที่ยงัให้ลกูค้าใช้เงินสดในการท าธุรกรรมอยู่ รัฐบาลยงัอนญุาตให้ธนาคาร
เอกชน ผู้ให้บริการทางพานิชย์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับเงินสดได้  

ในสิงคโปร์ ตามนโยบาย smart nation ก าหนดให้การบริการภาครัฐเป็นระบบดิจิตอล
ทัง้หมดภายในปี 2563 เช่น การโดยสารรถสาธารณะจะไม่สามารถจ่ายด้วยเงินสดได้ ท าให้
ประชาชนทกุคนต้องเลือกที่จะถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบช าระเงินผ่านมือถืออย่างใดอย่าง
หนึ่งติดตวัไว้ 

สว่นในกลุม่ยูโรโซน ตามข้อก าหนดของ The European Payment Council (EPC) 
ประเทศเช่น เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส มีการจ ากดัการท าธุรกรรมแบบใช้เงินสดไม่เกิน 3000 ยูโร 

หรือการปรับเปลี่ยนโดยทนัทีเช่น การ Demonetization ในอินเดีย การยกเลิกการใช้
ธนบตัรรูปีรูปแบบเก่า กดดนัให้ประชาชนต้องใช้วิธีฝากเงินเข้าสูร่ะบบธนาคาร และใช้เงินออนไลน์
มากขึน้ 

3.การดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร โดยการยกเลิกพนัธบตัรดงึเงินสดกลบัเข้า
ระบบธนาคาร ทัง้นีเ้มื่อดแูนวโน้มทัว่โลก สกลุเงินกระดาษทัง้หมดจะค่อยๆหมดไป และจะเร่ิมต้น
ด้วยธนบตัรที่มีมลูค่าสงู และลดหน่วยย่อยของเงินลง เช่นการยกเลิกธนบตัร 500 ยโูรของกลุม่
ประเทศยโูรโซน การลดลงของธนบตัร 1000 โครนในสวีเดน จาก 33 ล้านใบ เหลือ 9 ล้านใบ ยกเว้น
ที่เกิดขึน้ในอินเดีย ที่มีการผลิตธนบตัร 2000 รูปีขึน้มาให้ประชาชนแลก เพื่อลดธนบตัรเก่าที่อยู่
นอกระบบธนาคารที่ไม่ชดัเจนเร่ืองข้อมลูการหมนุเวียนและผู้ ถือครอง เป็นตวัอย่างการปรับตวัของ
นโยบายลดการใช้เงินสดที่เร็วและมีผลกระทบมาก  

การใช้กฎหมายเพื่อสร้างพฤติกรรมแบบใหม่ที่เกิดขึน้ที่สวีเดน รัฐอนญุาตให้ธนาคาร
เอกชนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการท าเอกสารการป้องกนัปลอมแปลง
และการรักษาความปลอดภยั และแนวโน้มคือจะค่อยๆเพิ่มเกณฑ์ก าหนดค่าธรรมเนียมสงูสดุตาม
ระเบียบ และในปี 2016 สวีเดนยกเลิกธนบตัรแบบเก่าและให้ประชาชนสามารถน าธนบตัรมาแลก
ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของสวีเดน โดยผู้ ถือเงินสดต้องน า
เงินมาแลกด้วยตนเองพร้อมบอกประวติัว่าได้เงินสดมาจากไหน และมีค่าใช้จ่ายการแลกธนบตัร 
100 โครนสวีเดน (sek) หรือราว 10 usd 

ซึง่ในเบือ้งต้น ผลจาการลดการใช้เงินสดในทันทีคือ ในอินเดียมีรายงานของการ
เกิดขึน้ใหม่ของบตัรเครดิต เดบิท กว่า 20 ล้านบญัชีภายใน 2 เดือน สว่นจีน เป็นประเทศที่มีการ
เติบโตของการใช้จ่ายผ่านระบบดิจิทลัสงูที่สดุในโลกปีที่ผ่านมา โดยคนจีนราว ๆ 60% ใช้จ่ายผ่าน 
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Mobile Payment รวมเป็นมลูค่าถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2559 และในไตรมาศแรกของปี 2560 
มลูค่า Mobile Payment พุ่งสงูมากกว่า 2.76 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเติบโตกว่า 5 เท่าจากปีที่แล้ว  

และในระยะยาวการเก็บข้อมลูในสวีเดนตัง้แต่ปี 2007 เป็นต้นมา ดชันีชีว้ดัการลด
การใช้เงินสดอย่างมีประสิทธ์ิภาพคือ ภาพรวมของความต้องการเงินสดในประเทศ จะไม่ได้อิงกบั
ภาวะเงินเฟ้อและการเจริญเติบโตของ GDP อีกต่อไป ซึง่จะค่อยๆลดลงเร่ือย ๆจากการพฒันา
ระบบการเงินใหม่ๆ แม้ในปี 2018 ธนาคารกลางสวีเดน ได้เพิ่มการผลิตธนบตัรและเหรียญ
หมนุเวียนขึน้ เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี จากความต้องการเงินในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ แต่เมื่อ
นบัการลดลงตัง้แต่ปี 2550 มลูค่าเงินสดหมนุเวียนในประเทศสวีเดนลดลงประมาณ  45%  

สว่นการศกึษาของ Arvidsson (2014) เร่ืองการเตรียมการของธนาคารกลางสวีเดนกบั
ธนาคารกลางต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลมุบุคคล องค์กรที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ชาวต่างชาติสามารถน าสกลุเงินมายงัประเทศนัน้เพื่อแลกเปลี่ยนโดยขึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดการรายงานศลุกากรตามปกติ โดยจ ากดัวงเงินและมีระบบที่ท าให้ติดตามดแูลการ
หมนุเวียนของเงินได้ไม่ยาก 

ด้านประเทศจีน เป็นกรณีศึกษาพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์เฉพาะ 2 สว่นด้วยกนัคือ  
1.จีนเป็นประเทศที่เน้นพฒันาระบบช าระเงินรูปแบบใหม่คือ ไม่ขยายการใช้การ์ด แต่

ใช้ Mobile Payment เป็นหลกัแทน ซึง่เป็นไปตามกระแสโลกที่คนรุ่นใหม่ในหลายประเทศท่ีเป็นผู้น า
ด้านสงัคมไร้เงินสด ลดการใช้บตัรเดบิต เครดิต บตัรเงินสดลง และนิยมใช้การช าระเงินผ่านทาง
โทรศพัท์มือถือมากขึน้ สง่ผลให้ยอดรวมการถือครองบตัรในบางประเทศลดลงสวนทางกบัจ านวน 
Mobile Payment ที่เพิ่มมากขึน้ 

2.จีนไม่มีนโยบายการยกเลิกหรือสร้างความไม่สะดวกในการใช้เงินสด เห็นได้จาก
การท่ีธนาคารกลางแห่งประเทศจีนเคยออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆให้
ไม่ปฏิเสธการช าระเงินด้วยเงินสด เนื่องจากมองว่าการปฏิเสธเงินหยวนเป็นการลดเสถียรภาพ
ความมัน่คงของเงินหยวนลง และยงัเป็นการเลือกปฏิบติักบัประชาชนที่ยงัใช้เงินสดเป็นหลกั 
นโยบายการลดการใช้เงินสดของจีนจึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อจูงใจให้คนมาใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ ซึง่ก็ยงัมีการเจริญเติบโตระดบัที่น่าตกใจ 

 
 
 
 



  77 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21ข้อมูลร้อยละการท าธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสดรายประเทศ 
(Thomas ,2013 อ้างถงึใน Vishal Jain ,2017) 

 

โดยภาพรวมในปี 2556 มีประเทศที่มียอดใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เกินกว่า 50% ของ
ธุรกรรมทัง้หมดภายในประเทศ จ านวน 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ เนเธอแลนด์ ฝร่ังเศส สวีเดน 
แคนาดา เบลเยี่ยม และองักฤษ 

 
3.2.2 ระบบการเงนิท่ีทั่วถึง  

เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทกุประเทศแม้จะไม่ได้มีนโยบายสงัคมไร้เงินสดก็ตาม ท่ีต้องสร้าง
ทางเลือกแก่ประชาชนทุกกลุ่มคนในการเข้าถึงระบบการเงิน การธนาคาร เช่น บญัชีทัว่ไป บญัชีเด
บิตการ์ด การช าระเงินผ่านทางสมาร์ทโฟน ในทางนโยบายสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศสามารถเร่ิม
ด าเนินการได้อย่างมีนยัส าคญั คือการท่ีรัฐบาลน าร่องเร่ิมต้นใช้การท าธุรกรรมออนไลน์ในทกุ
หน่วยงานราชการ 

ทัง้นีม้ีประเด็นที่รัฐบาลต้องดแูลเป็นพิเศษ คือ การดแูลกลุ่มบคุคลที่มีรายได้น้อย คนท่ี
ไม่ได้รับการให้บริการจากธนาคาร บุคคลที่ไม่มีบญัชีธนาคาร หรือ ที่เรียกว่ากลุม่ Unbanked คน
กลุม่นีม้ีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการธนาคาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจสงูถึง 10-15% เมื่อเทียบ
กบัมลูค่าธุรกรรมทัง้หมด ท าให้บางคนไม่นิยมมีบญัชีธนาคาร การเก็บเงินสดไว้ที่บ้านก็เพิ่มโอกาส
ในการถูกโจรกรรม ความเสี่ยงจากการถูกโกงยงัมีมากขึน้จากภาคการเงินที่อยู่นอกระบบการ
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ควบคมุจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงันัน้รัฐบาลจึงต้องสร้างการยอมรับระบบการเงินแบบใหม่ ท า
ให้เกิดความร่วมมือของภาคสว่นต่าง ๆ สนบัสนนุให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงธนาคารของกลุม่ 
Unbanked ลดลงอยู่ในระดบัที่ต ่า จนถึงไม่มีค่าใช้จ่ายเลย 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 อตัราการเข้าถึงระบบธนาคารของประชาการโลกจ าแนกรายประเทศ 
ที่มา https://globalfindex.worldbank.org/ 

 

Visa ได้สรุปช่องทางในการพฒันาการเข้าถึงระบบช าระเงิน ให้เกิดทางเลือกที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ เช่น  

1.การพฒันาผลิตภณัฑ์ผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนสาขาของธนาคารด้วยการช่วยให้ผู้คนเข้าถึงการช าระเงินหรือการท าธุรกรรมเบือ้งต้นได้ที่
ร้านค้าที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ ผลิตภณัฑ์การช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ 

2.การใช้บตัรเติมเงิน ที่มีต้นทนุการเก็บรักษาที่น้อยกว่าสมาร์ทโฟนหรืออินเตอร์เน็ต 
เหมาะกบัผู้มีรายได้น้อย หรือพืน้ที่ที่มีความยากล าบาก เช่น ในการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ
ผู้ประสบภยัจากพายเุฮอร์ริเคนในประเทศไนจีเรีย การสนบัสนนุกลุม่สตรีในบางประเทศใน
แอฟริกาโดยมีการมอบบญัชีเงินออมทรัพย์และบตัรเดบิต ให้แก่เจ้าของธุรกิจที่เป็นผู้หญิง การ
จดัท าบตัรเครดิตที่มีความปลอดภยัให้กบัครอบครัวชนกลุม่น้อยในสหรัฐ 
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3.ขอความร่วมมือกบั หน่วยงานท้องถิ่น NGO มหาวิทยาลยั และสถาบนัการเงินต่าง 
ๆ เพื่อเข้าถึงประชากรในถิ่นทรุกนัดาร หรือกลุม่คนที่ต้องดแูลเป็นพิเศษ  

 

เดนมาร์ค 

       ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

ภาพประกอบ 23 แนวคิดพืน้ฐานระบบการเงินทีท่ัว่ถึงในเดนมาร์ค 
กระจายจดุช าระเงินออนไลน์ให้ทัว่ถึงทัง้ประเทศ นอกจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางการช าระเงิน เช่น แอปปริเคชัน่การเงินจากสว่นกลาง การวางระบบเคร่ือง pos ระบบขายหน้า
ร้าน หรือ Point of sale ซึง่เป็นการกระจายจดุช าระเงินออนไลน์ให้ทัว่ถึงทัง้ประเทศโดยมีจ านวนถึง 
137.5 เคร่ืองต่อประชากร 1000 คน  

- กระจายจุดช าระเงิน
ออนไลน์ให้ทัว่ถึงทัง้
ประเทศ และแอปพริเคชัน่
การเงินจากสว่นกลาง 

- ภาครัฐให้บญัชีบตัรเดบิต
พืน้ฐานแก่ประชาชนทกุคน 
ซึง่ใช้ในการลงทะเบียนรับ
สวสัดิการจากรัฐ 

- พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้
ประชาชนมีทางเลือกใช้ บตัร
เดบิต หรือ mobile banking 

ในการเข้าถึงระบบธนาคาร 

- การสง่เสริมให้ประชาชน
ทกุคนมีบญัชีธนาคาร เข้าถึง
ระบบการเงินแบบใหม่ โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ยอดการถือครองบตัรเดบิตใน
ประเทศเพิ่มขึน้เป็น 98% ใน
ปัจจบุนั 

มีประชากรที่ไม่มีบญัชีธนาคาร
เพียง 1 % 
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ภาพประกอบ 24 เคร่ือง POS ต่อจ านวนประชากรเดนมาร์ค 
ที่มา https://www.statista.com 

 

ภาครัฐให้บญัชีบตัรเดบิตพืน้ฐานแก่ประชาชนทกุคน รัฐบาลเดนมาร์กยงัเป็นประเทศ
แรกๆที่มีนโยบายให้บญัชีบตัรเดบิตพืน้ฐานแก่ประชาชนทกุคน ซึง่ใช้ในการลงทะเบียนรับ
สวสัดิการจากรัฐ และมีการท าธุรกรรมด้วยเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดนอกจากการใช้บตัรเดบิท
ที่เป็นการช าระเงินพืน้ฐานแล้ว ด้วยเทคโนโลยีที่มากขึน้และนวตักรรมการช าระเงินแบบใหม่
เดนมาร์กยงัพฒันาช่องทางการช าระเงินใหม่ๆ เช่น แอปพลิเคชนัช าระเงินของทางการ เพื่อใช้เป็น
สื่อหลกัในการรับและจ่ายเงิน ทัง้จากรัฐ ธนาคาร และร้านค้าต่าง ๆที่ร่วมโครงการ ไปจนถึงระบบ
สแกนมือถือแบบไร้สมัผสั   
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จีน 

      ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →   ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 25 แนวคิดพืน้ฐานระบบการเงินทีท่ัว่ถึงในจีน 

 

เพิ่มการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตราคาของมือถือที่ถกูลง มีความพยายามอย่างต่อเนื่องของ
รัฐบาลจีน ในการออกนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัในการสนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชดัคือ แผนพฒันาประเทศห้าปี เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โดยมีเป้าหมายพฒันาเศรษฐกิจโดยการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นระบบ 5G และมีสญัญาณ
อินเตอร์เน็ตครอบคลมุพืน้ที่อาศยัทัว่ประเทศ 

นอกจากการเข้าถึงสญัญาณแล้ว ราคาของมือถือที่ถูกลง ก็ได้เป็นอีกแรงที่ช่วยผลกัดนั
เศรษฐกิจให้คนในทกุชนชัน้ได้เข้าถึงการใช้สมาร์ทโฟน 

แอปพลิเคชนัเป็นอีกหนึ่งตวัช่วยหลกัในการผลกัดนัการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ โดยมี
สองผู้ เลน่หลกัๆ คือ Alipay (ของ Alibaba) และ WeChat Pay (ของ Tencent) ซึง่ผู้ใช้สามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่กด "จ่าย" หรือสแกน QR โค้ด นอกจากนีย้งัสามารถโอนเงิน
ระหว่างบุคคลโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึง่เป็นการก้าวข้ามข้อจ ากดัที่มกัเจอในหลายประเทศ ที่
บริษัททีไ่ม่ได้เก่ียวข้องกบัการเงิน การธนาคาร สามารถเข้ามาออกผลิตภณัฑ์การเงินเพื่อปฏิวติั

- เพิ่มการเข้าถึงสญัญาณ
และความเร็วอินเตอร์เน็ต
เป็นระบบ 5G ใน
แผนพฒันาห้าปี  
- สง่เสริมด้านราคาของมือ
ถือที่ถูกลง 

- นโยบายสง่เสริมการท า
ธุรกรรมออนไลน์ ในชนบท
โดยสง่เจ้าหน้าที่เข้าไป
ช่วยเหลือการขายสินค้า
เกษตรออนไลน์ 

- การสง่เสริมให้ประชาชนได้
เข้าถึงการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อ
เข้าถึงระบบช าระเงินแบบ
ใหม่ โดยเฉพาะกลุม่
เกษตรกรในพืน้ที่ชนบท ใน
การซือ้ ขาย สินค้าออนไลน์ 

- การพฒันาการเข้าถึง
สญัญาณอินเตอร์เน็ตทุก
พืน้ที่  

มีชาวจีนลงทะเบียนกบั ali pay 

กว่า 622 ล้านบญัชี และ 
WeChat pay กว่า 400 ล้านบญัชี 
มีการเติบโตของผู้ใช้ e-payment 

ใหม่ๆอย่างรวดเร็ว 
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การช าระเงินและสินค้าบริการได้โดยได้รับอนญุาตจากรัฐบาลจีน 

นโยบายสง่เสริมการท าธุรกรรมออนไลน์ ในชนบท เมื่อต้นปี 2019 ธนาคารกลางจีนและ
หน่วยงานด้านการเงินอื่น ๆ ประกาศว่าพวกเขาต้องการที่จะกระจายการเข้าถึงธุรกรรมการเงิน
แบบไร้เงินสด กบัประชากรราว 40% ที่ยงัคงอาศยัอยู่ในชนบท โดยประกาศแผนบรูณาการระบบ
ดิจิทลัในชนบท โดยให้เจ้าหน้าที่ในชนบท เพิ่มความพร้อมโครงสร้างพืน้ฐานการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ให้ความรู้เร่ืองการซือ้ ขาย ทางดิจิทลัมากขึน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การขายผลผลิตในชนบท ให้กบัผู้บริโภคในเขตเมือง อีกมมุหนึ่งยงัช่วยให้เกษตรกรซือ้สิ่งที่จ าเป็น
เช่น ปุ๋ ย เคมีภณัฑ์ทางการเกษตร และเข้าถึงสินเชื่อจากระบบธนาคารได้ง่ายขึน้ บริษัท ใหญ่ๆ 
รวมถึงอาลีบาบาและ JD ได้จดัตัง้บริการออนไลน์ที่ช่วยให้เกษตรกรซือ้และขายสินค้าต่าง ๆได้
อย่างสะดวก  

จากข้อมลูของธนาคารกลางจีน ระบวุ่าประชาชนในพืน้ที่ชนบท 66.5% สามารถใช้การ
ช าระเงินทางดิจิทลัได้ เป็นการปรับตวัที่ดีขึน้เมื่อเทียบกบัผู้ใช้การช าระเงินทางดิจิทลั 76.9% ของ
ประชาชนทัง้ประเทศโดยรวม 
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สวีเดน 

      ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

 

 
ภาพประกอบ 26 แนวคิดพืน้ฐานระบบการเงินทีท่ัว่ถึงในสวีเดน 

การรับสวสัดิการจากภาครัฐผ่านทางการยืนยนัตวัผ่านธนาคาร การรับสวสัดิการจาก
ภาครัฐผ่านทางบญัชีธนาคาร คนสวีเดนจะสามารถท าบตัรประชาชนได้เมื่ออายุ 13 ปี โดยเมื่อ
ได้รับบตัรประชาชนแล้ว ชาวสวีเดนสามารถใช้บตัรนีใ้นการยืนยนัตวัตนเพื่อติดต่อกบัหน่วยงาน
ของรัฐและเป็นช่องทางรับสวสัดิการ บริการต่าง ๆ โดยการยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ จะท า
ผ่านทางการเปิดบญัชีธนาคาร เพื่อยืนยนั Bank ID หรือ Mobile Bank ID ซึง่ธนาคารหลกัๆ จะให้
เคร่ืองอ่านบตัรแบบพกพาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย  

การเปิดตวับริการช าระเงินมือถือ Swish การเปิดตวับริการช าระเงินมือถือทางการ Swish 

ของรัฐบาลสวีเดน ช่วยให้สามารถโอนเงินดิจิตอลได้ทนัทีจากคนสู่คน หรือจากคนสูธุ่รกิจ การใช้ 
Swish เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในไม่ก่ีปีที่ผ่านมานบัตัง้แต่เปิดใช้บริการในปี 2014 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ราว 10% เคยใช้แอพสวิช  ส่วนในปี 2018 ผู้ใช้แอพสวิช เพิ่มขึน้มาเป็นประมาณ 60% โดยในพืน้ที่
ชนบทเติบโตช้ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่ประมาณ 50%) 

 การขยายเคร่ืองอ่านสแกนบตัร สแกนมือถือ ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ นอกจากนีท้างการ
สวีเดนยงัพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท่ีส าคญัเช่น  

-การรับสวสัดิการจาก
ภาครัฐผ่านทางการยืนยนั
ตวัผ่านธนาคาร 

- การเปิดตวับริการช าระ
เงินมือถือ Swish พฒันา
ความเร็วเฉลี่ยของ
อินเทอร์เน็ต 

- การขยายเคร่ืองอ่าน
สแกนบตัร สแกนมือถือ ให้
ครอบคลมุทัว่ประเทศ 

- การสง่เสริมประชาชนทกุ
คนมีบญัชีธนาคาร เข้าถึง
ระบบการเงินแบบใหม่ โดย
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

- การสง่เสริมให้ประชาชนมี
ทางเลือกใช้ นวตักรรมต่าง ๆ 
ในการเข้าถึงระบบการเงิน 

ยอดการถือครองบตัรเดบิตใน
ประเทศเพิ่มขึน้เป็น 98% ใน
ปัจจบุนั 

กลุม่ unbanked ในประเทศต ่า
กว่า 1 % 
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ภาพประกอบ 27 จ านวนเคร่ือง POS ต่อประชากร 1000 คน ในสวีเดนปี 2018 
ที่มา https://www.statista.com 

 

เพิ่มปริมาณเคร่ืองช าระเงิน pos เป็น 275.4 เคร่ืองต่อประชากร 1000 คน สว่นความเร็ว
เฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตของสวีเดนสงูเป็นอนัดบัที่ 3 ของโลก โดยมี ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 22.8 Mbps 

(ปี 2016) การถือครองบตัรเดบิตในประเทศท่ี 98% สว่นการถือครองสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 1.27 เคร่ือง
ต่อประชากรหนึ่งคน เป็นปัจจยัความส าเร็จที่ท าให้ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสวีเดน ได้รับ
การยอมรับและเข้าถึงทกุกลุ่มคน 
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ประเทศสว่นใหญ่จะมีนโยบายท่ีสร้างความทัว่ถึงของการเข้าถึงระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยดงึกลุม่คนที่เข้าไม่ถึงระบบที่ยากจะเข้าถึงระบบ พร้อม ๆกบัการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน ซึง่มีทัง้การใช้ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาแอปพริเคชัน่ และการ
เพิ่มการถือครองสมาร์ทโฟนซึง่เป็นช่องทางใหม่กว่าระบบการ์ดเดิม ซึง่สามารถจดักลุม่เป็น
ตวัก าหนดใน 2 สว่นด้วยกนั 

ตาราง 3 ภาพรวมระบบการเงินทีท่ัว่ถึงในต่างประเทศ 

ตวัก าหนด ลกัษณะตวัแทรกแซง 

เดนมาร์ค จีน สวีเดน 

การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน
การช าระเงินให้
ทัว่ถึง  

- ประชาชนมีทางเลือกใช้ 
บตัรเดบิต หรือ mobile 

banking ในการเข้าถึง
ระบบธนาคาร 
- กระจายจุดช าระเงิน
ออนไลน์ให้ทัว่ถึงทัง้
ประเทศ 

- ประชาชนในทกุชนชัน้ได้
เข้าถึงการใช้สมาร์ทโฟน
เพื่อต่อกบัระบบช าระเงิน
แบบใหม่ 
- ประชาชนสว่นใหญ่ในทุก
เขตพืน้ที่ เข้าถึงสญัญาณ
อินเตอร์เน็ต 

 

- ประชาชนมีทางเลือกใช้ 
นวตักรรมต่าง ๆ ในการ
เข้าถึงระบบการเงิน 

- มีแอปพริเคชัน่ทาง
การเงินมาตรฐานจาก
สว่นกลาง 

- การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลมุ 

- การขยายเคร่ืองอ่าน
สแกนบตัร สแกนมือถือ  

การดงึกลุม่คน 
Unbanked เข้าสู่
ระบบธนาคาร 

- ประชาชนทุกคนมีบญัชี
ธนาคาร เข้าถึงระบบ
การเงินแบบใหม่ โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม 

 

- กลุม่เกษตร คนในพืน้ที่
ชนบท ได้รับการสง่เสริม
การซือ้ ขาย สินค้าออนไลน์ 

 

- ประชาชนทุกคนมีบญัชี
ธนาคาร เข้าถึงระบบ
การเงินแบบใหม่ โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม 

 
 

การสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง เป็นการที่รัฐบาลแต่ละประเทศสร้างตวัก าหนด 
(Determinants) ใน 2 สว่นด้วยกนั คือ 1.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้
ทัว่ถึง และ 2.การดงึกลุม่คน Unbanked เข้าสูร่ะบบธนาคาร  

1.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึง ต้องท าควบคู่กนั
ท าหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาการเข้าถึงสญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีครอบคลมุ ความเร็ว
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อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั การขยายช่องทางการเข้าถึงระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขยายเคร่ืองอ่านสแกนบตัร (G4S Cash Solutions, 2018) จากรายงาน World 

Cash Report 2018  ค่าเฉลี่ยของเคร่ืองช าระเงิน POS ในทวีปยโุรปอยู่ที่ 2,570 เคร่ือง ต่อจ านวน
ประชากร 100,000 คน สงูกว่าระดบัโลกโดยเฉลี่ยท่ี 1,500 เคร่ืองต่อ 100,000 คน ส าหรับประเทศ
กรีซ ในปี 2016 มีเคร่ือง pos สงูถึง 5,891 เคร่ือง ต่อจ านวนประชากร 100,000 คน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี โดยผู้ประกอบการที่ท าธุรกรรมผ่านธนาคารและบตัรอิเล็กทรอนิกส์จะ
ได้รับการละเว้นการเสียภาษีจ านวนหนึ่ง ท าให้ผู้ประกอบการไปติดตัง้เคร่ือง POS จนกลายเป็น
ผู้น าในยโุรป และเป็นที่สองในโลกต่อจากปารากวยัเท่านัน้ ( 6,701 เคร่ือง POS ต่อ 100,000 คน) 

 

 

ภาพประกอบ 28 จ านวนเคร่ือง POS ต่อประชากร 100,000 คน ในยุโรป ในปี 2011-2016 
ที่มา G4S Cash Solutions, 2018 

 

ไปจนถึงพฤติกรรมใหม่ของคนรุ่นต่อมาที่นิยมท าธุรกรรมผ่านทางมือถือ ท าให้ความ
ต้องการเคร่ือง pos ไปจนถึงการถือครองบตัรเครดิต เดบิต ในบางประเทศลดน้อยลง การเกิด
แอปพริเคชัน่ช าระเงินของประเทศต่าง ๆ โดยการร่วมมือภาคการธนาคารใหญ่ไปจนถึงระดบั
ธนาคารข้ามชาติ สง่ผลให้ เกิดการขยายเคร่ืองอ่านสแกนบตัร แสกนมือถือ ไปจนถึงการน าร่องฝัง
ชิพการ์ดในผิวหนงั ให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ  

 

2.การดงึกลุม่คน Unbanked เข้าสูร่ะบบธนาคาร โดยมีทัง้นโยบายภาครัฐที่จดัให้การ
เข้าถึงบญัชีธนาคารเป็นสวสัดิการที่ประชาชนทกุคนควรได้รับในลกัษณะสวสัดิการแบบถ้วนหน้า 
กบัการเจาะจงไปให้ความช่วยเหลือแก่กลุม่คนที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในพืน้ที่ชนบท เป็นระบบ
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สวสัดิการสงัคม ใช้ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆเพื่อดึงกลุม่คนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร หรือมี
บญัชีธนาคารแต่เข้าไม่ถึงระบบดิจิตอลให้เข้าถึง คนเข้าถึงช่องทางธุรกรรมออนไลน์มากขึน้ ซึง่ทัง้
สองรูปแบบสง่ผลให้ภาพรวมจ านวนประชาชนกลุม่ Unbanked ลดลงในทกุปี และการเก็บข้อมลู
การเงินประชาชนในระบบก็ครอบคลมุยิ่งขึน้ 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 การเข้าถึงระบบธนาคาร จ าแนกรายทวีป  
ทีม่า G4S Cash Solutions, 2018) 

 

3.2.3 ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย 
มีข้อเป็นห่วงจากรายงานหลายตวัถึงปัญหาเร่ืองความเป็นสว่นตวั เมื่อรัฐใช้นโยบายสงัคม

ไร้เงินสด เนื่องจากโดยระบบนีผู้้ประกอบการธนาคาร และรัฐบาล สามารถเข้าถึงข้อมลูการท า
ธุรกรรมสว่นตวัของประชาชนได้ ท าให้การใช้เงินของประชาชนเหมือนถูกจบัตาดอูยู่ตลอดเวลา 
เหมือนรู้สกึสญูเสียเสรีภาพทางเศรษฐกิจไป และความไว้ใจด้านความปลอดภยั การน าข้อมลู
การเงินทกุอย่างเข้าไปใสใ่นระบบคอมพิวเตอร์ อาจจะท าให้การโจรกรรมข้อมลูสว่นตวัท าได้ง่าย
ขึน้หากมาตราการรักษาความปลอดภยัของระบบการเงินออนไลน์ไม่รัดกมุมากพอ  
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ทัง้นีปั้ญหาที่เป็นพืน้ฐานและยากที่สดุ คือ จะมีวิธีการรักษาสมดลุระหว่างสิทธิความเป็น
สว่นตวัของแต่ละบคุคล กบัความต้องการของรัฐบาลในการใช้สงัคมไร้เงินสดเพื่อประสิทธิภาพการ
เก็บภาษี การป้องกนัธุรกิจใต้ดิน และการต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่างไร มีข้อถกเถียงมากมาย
เร่ืองความเป็นสว่นตวัของประชาชน และไม่เพียงการเฝ้าระวงัของรัฐบาลเท่านัน้ การใช้ประโยชน์
จากระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ท าให้ทราบพฤติกรรมการเงินของทกุคนในทุกฝีก้าว ซึง่อาจท าให้เกิด
การซือ้ขายแลกเปลี่ยนข้อมลูกนักบักลุม่คนที่สามารถใช้ประโยชน์นีไ้ด้ 

ในเร่ืองความปลอดภยัในปีนี ้World Economic Forum จดัเร่ืองภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็น 1 
ใน 5 ความเสี่ยงที่ส าคญัระดบัโลก ซึง่ภาคการเงินเป็นเป้าหมายหลกัของการถกูโจมตี ดงัปรากฏ
ในข่าวอยู่บ่อยครัง้ เช่น กรณีธนาคารยกัษ์ใหญ่แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ถกูขโมยข้อมลูลกูค้ากว่า 83 
ล้านบญัชี เมื่อปี 2557 ไม่เว้นแม้แต่ธนาคารกลางแห่งหนึ่งในเอเชียใต้ ที่ถกูยกัยอกเงินส ารอง
ระหว่างประเทศกว่า 81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการถกูเจาะเข้าระบบการโอนเงินเมื่อปี 2559 
เช่นเดียวกบัอีกธนาคารกลางหนึ่งในอาเซียนที่ประสบเหตคุล้ายกนัเมื่อต้นปี 2562 แต่โชคดีที่พบ
ความผิดปกติได้ทนัเวลา และเมื่อปลายกรกฎาคม 2562 ข้อมลูของลกูค้าบางสว่นของสถาบนั
การเงินในไทย 2 แห่งถกูโจรกรรมแต่ไม่พบความเสียหาย 

จากภยัไซเบอร์ที่มีแนวโน้มจะเกิดมากขึน้ หน่วยงานก ากบัดแูล และองค์กรทัว่โลกจึง
ต่ืนตวักบัการเร่งยกระดบัการจดัการความเสี่ยงด้านความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์อย่างจริงจงั
โดยมีการออกกฎหมาย และแนวทางการก ากบัดแูล เพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว เช่น สหภาพยโุรป
ออกกรอบการดแูลความปลอดภยัไซเบอร์ของภาคอตุสาหกรรมในยุโรป (Directive on Security of 

Network and Information Systems) และกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของพลเมืองสหภาพ
ยโุรป (General Data Protection Regulation) ขณะที่สหรัฐฯ ได้จดัท ากรอบท างานด้านความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ของสหรัฐฯ (National Institute of Standards and Technology Cybersecurity 

Framework) ซึง่เป็นกรอบมาตรฐานสากลที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ ทัว่โลก  
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สวีเดน 

   ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →      ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 แนวคิดพืน้ฐานความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภยัในสวีเดน 
ตัง้หน่วยงานคุ้มครองข้อมลู ความเป็นสว่นตวั Swedish Data Protection Authority 

หน่วยงานคุ้มครองข้อมลูของสวีเดน (Datainspektionen ในภาษาสวีเดน) ถูกตัง้ขึน้ในปี 1973 เป็น
หน่วยงานรัฐบาลของสวีเดนภายใต้กระทรวงยุติธรรมเพื่อปกป้องความเป็นสว่นตวัของบคุคลใน
สงัคม ท าหน้าทีห่น่วยงานตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้แน่ใจว่ามีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภยัด้านไอทีและที่ปรึกษากฎหมายของ
หน่วยงาน นอกจากนีห้น่วยงานยงัมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญเมื่อรัฐบาลเตรียมร่าง
บทบญัญัติทางกฎหมายใหม่ว่ามีสว่นใดที่อาจกระทบความเป็นสว่นตวัของประชาชนหรือไม่ 

ภาคการธนาคารเสริมระบบรักษาความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีใหม่ ด้านความปลอดภยั 
ในสวีเดน อาชญากรบนโลกไซเบอร์ถูกพบเพิ่มขึน้ มีตวัเลขการพยายามเจาะระบบของธนาคารที่
มากกว่าเดิมหลงัน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ แต่ธนาคารในสวีเดนเองก็เสริมระบบความปลอดภยั
ด้วยทีมผู้ เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระดบัสงู ปัญหาความปลอดภยัจึงตกไปอยู่กบัผู้ใช้มากกว่า ทัง้
การถกูโจมตีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน โดยรัฐบาลได้ประสานกบัธนาคาร ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์กบัผู้ใช้เพื่อระวงัตวัมากยิ่งขึน้ นอกจากนีย้งัมีการใช้การยืนยนัตวัตน

- ตัง้หน่วยงานคุ้มครอง
ข้อมลู ความเป็นส่วนตวั 

- ภาคการธนาคารเสริม
ระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
รัฐบาลประสานกบัธนาคาร 
ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัทาง
อิเล็กทรอนิกส์กบัประชาขน
เพิ่มระบบกรอกรหสัสว่น
บคุคลในธุรกรรมทัว่ไป 

 

- การมีหน่วยงานกลาง
โดยเฉพาะท าหน้าที่
ตรวจสอบป้องกนัการละเมิด
ความเป็นสว่นตวัของ
ประชาชน  
- การใช้ระบบและเทคโนโลยี
ป้องกนัการล้วงข้อมลูทัง้จาก
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ไม่หวงัดี 

ความไว้ใจและการเปิดรับ
เทคโนโลยีสงูมาก ประชาชนมี
การระวงัป้องกนัตน และเลือก
วิธีการเข้าถึงระบบธนาคารด้วย
วิธีต่าง ๆ เช่น บตัรเดบิต หรือ 
mobile banking 

ส านกังานภาษีแห่งสวีเดนเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ประชาชน
ชาวสวีเดนไว้วางใจมากท่ีสดุ 
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนต้องกรอกรหสัสว่นบุคคล (Personal Identification Number – PIN) 
อีกชัน้หนึ่งเพื่อความมัน่คงปลอดภยัในการท าธุรกรรมดิจิทลั ไปจนถึงการเชื่อมต่อโทรศพัท์มือถือ 
เพื่อสง่รหสัแบบใช้ยืนยนัตวัตนครัง้เดียว หรือ one time password ซึง่มีความปลอดภยัสงู ก็เป็น
เทคโนโลยีท่ีใช้กนัแพร่หลาย 

สวีเดนยงัมีระบบการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพและมัน่คง
ปลอดภยั โดยสวีเดนเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของรัฐ (Government Secure Intranet) และมี
การสง่ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ระดบัรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นฐานข้อมลูส ารอง และกระจายความเสี่ยงลดความเสียหายหากถูก
โจมตี 

ด้านส านกังานกรณีฉกุเฉินพลเรือนของสวีเดน หรือ The Swedish Civil Contingencies 

Agency ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล ได้เตือนให้ประชาชนถือเงินสดที่เป็นหน่วยย่อยเอาไว้ 
เพื่อใช้จ่ายในกรณีทีเกิดปัญหาฉกุเฉินขึน้ เช่น เกิดปัญหาไฟดบั เทคโนโลยีเกิดความล้มเหลว หรือ
การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายผ่านการโจมตีทางไซเบอร์โดยรัฐบาลบางประเทศ หรือในกรณีที่เกิด
สงคราม 
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สหรัฐอเมริกา 

   ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →      ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

ภาพประกอบ 31 แนวคิดพืน้ฐานความเป็นส่วนตวัและการรักษา
ความปลอดภยัในสหรัฐ 

หน่วยงานด้านความมัน่คง และระบบการเงินการธนาคารได้สร้างระบบปฏิบติัการแยก
เพื่อป้องกนัการแฝงตวัในโปรแกรม ใช้นวตักรรมเพื่อสร้างความมัน่ใจในการท าธุรกรรมต่าง ๆว่าจะ
ไม่ถกูโจมตีจากผู้ไม่หวงัดี Clarke & Knake (2010) ได้เขียนเร่ืองยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศจาก
ภยัไซเบอร์และสงครามไซเบอร์ โดยอ้างอิงถึงเหตกุารณ์ในช่วงประมาณปี 2004 ท่ีประเด็นเร่ืองของ
ความปลอดภยัไซเบอร์ยงัค่อนข้างถกูมองข้าม ผลิตภณัฑ์ยคุใหม่อย่างซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อนัเป็น
สินค้าของบริษัทไมโครซอฟท์ ซึง่เป็นเจ้าตลาด ถกูวิจารณ์ว่ามีการดแูลเร่ืองความปลอดภยั
ค่อนข้างต ่า เนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อขายจ านวนมาก ส่งผลให้ขณะนัน้ไมโครซอฟละเลยเร่ืองของ
ระบบรักษาความปลอดภยั จนไฟแนนเชียล เซอร์วิส ราวนด์เทเบิล ซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรม
ธนาคารและการเงินในสหรัฐ ได้ออกมาแสดงความกงัวลเร่ืองของความปลอดภยัไซเบอร์ และมอง
หาระบบปฏิบติัการใหม่ๆ หลงัจากมีรายงานว่าปัญหาซอร์ฟแวร์แบบเก่า มีช่องโหว่ให้ถูกแทรกแซง
จนสร้างความเสียหายให้กบัอตุสาหกรรมธนาคารเหลา่นีก้ว่าหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ต่อปี 

 
 

- หน่วยงานด้านความ
มัน่คง และระบบการเงิน
การธนาคารได้สร้าง
ระบบปฏิบติัการแยกเพื่อ
ป้องกนัการแฝงตวัใน
โปรแกรม 

- รัฐบาลตัง้คณะกรรมการ
เพื่อการคุ้มครองเสรีภาพ
พลเรือนและสิทธิสว่น
บคุคล 

- ใช้นวตักรรมเพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการท าธุรกรรมต่าง 
ๆว่าจะไม่ถกูโจมตีจากผู้ไม่
หวงัดี 
- มีหน่วยงานภาครัฐ มี
ตวัแทนจากหลายวิชาชีพท า
หน้าที่ดแูลการท างานของ
รัฐบาลไม่ให้ละเมิดความ
เป็นสว่นตวัของประชาชน 

สหรัฐ เป็นประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับว่า มีระบบรักษาความ
ปลอดภยัไซเบอร์ดีที่สดุในโลก 
(และโดนโจมตีบ่อยที่สดุด้วย 
เช่นกนั) 
-สหรัฐมีการตรวจสอบการ
สญัจรในอินเตอร์เน็ตของ
ประชาชนโดยบริษัทเอกชนซึ่ง
ยืนยนัว่าเป็นการตรวจสอบ 
“แพทเทิร์น” ของภยัคกุคาม
แบบข้อมลูดิจิตอลเท่านัน้ 
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หน่วยงานด้านความมัน่คงไปจนถึงระบบการเงินการธนาคารบางส่วนจึงได้สร้าง
ระบบปฏิบติัการแยก ซี่งมีราคาสงูกว่ามาก ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชนัสว่นใหญ่ของเพนตากอนถูกสัง่
ท าโดยอาศยับริษัทคู่สญัญาที่ไว้วางใจได้เพียงไม่ก่ีรายเท่านัน้ ต่อมาภายหลงัการลงมาเลน่ใน
ตลาดซอฟต์แวร์แอปพลิเคชนัของ แอปเปิล ยนูิกซ์ และลีนกุซ์ กดดนัให้เจ้าตลาดเดิมอย่างไมโคร
ซอฟต้องเร่งพฒันางานของตนด้วย สง่ผลให้ตลาดมีการพฒันาเกิดระบบที่ปลอดภยัมากขึน้ใน
ราคาที่ถกูลง  

ในสมยัของประธานาธิบดี จอร์ช ดบัเบิลย ูบชุ และ บารัค โอบามา การจดัการกบัภยัไซ
เบอร์ อยู่ในรูปแบบมุ่งเน้นการป้องกนัระบบของรัฐบาล และการสร้างกองบญัชาการไซเบอร์ใน
กองทพัขึน้มา เกิดเป็นยทุธศาสตร์เชิงป้องกนั ด้วยการรักษาความปลอดภยัของแบ็กโบน หรือ 
บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือไอเอสพี ระดบั top 10 ของสหรัฐ ซึง่ให้บริการการเชื่อมต่อที่ถือ
เป็นแกนหลกัของอินเตอร์เน็ตทัง้ประเทศ เช่น เอทีแอนด์ที, เลเวลทรี, คิวเวสต์ และสปรินต์  

การตรวจสอบการจราจรในแบ็กโบนนัน้ก่อให้เกิดปัญหาในทางนโยบาย 2 ประเด็นคือ 
สว่นปัญหาเชิงเทคนิค การตรวจสอบจะท าให้การจราจรเหลา่นัน้ชะลอช้าลงเพื่อมองหามลัแวร์ ซึง่
เป็นเร่ืองที่กระทบผู้ใช้งานประชาชนสว่นใหญ่ ส่วนปัญหาเชิงนโยบายคือ ไม่มีประชาชนคนไหน 
อยากให้รัฐบาลสามารถเข้าถึงอีเมลหรือค าขอเข้าถึงหน้าเว็บใด ๆของพวกเขา 

ประเด็นในเชิงเทคนิคสามารถแก้ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพิ่มความเร็วในการสง่ผ่าน
ข้อมลูออนไลน์ สว่นปัญหาในเชิงนโยบาย มีการออกแบบระบบตรวจจบัที่จะมองหาสิ่งที่ถกู
ก าหนดไว้แบบอตัโนมติัเท่านัน้ ระบบจะไม่มองหาคีย์เวิร์ด แต่เป็นเพียงการตรวจสอบที่ถกูก าหนด
ไว้ลว่งหน้าว่าเป็นรูปแบบของตวัเลข 0 และ 1 ในแพทเทิร์นที่ถกูบนัทกึไว้ว่ามีอนัตราย เรียกว่า 
“ลายมือชื่อ” หรือ “ซิกเนเจอร์" ของซอฟต์แวร์เหลา่นัน้ซึง่ถกูผลิตโดยแฮกเกอร์ หรือกลุ่มก่อความไม่
สงบและทางการสหรัฐมีข้อมลูเบือ้งต้นอยู่แล้ว หากค้นพบการโจมตี ระบบจะ “แบล็กโฮล” แพ็ก
เก็ตชดุนัน้ คือดดูข้อมลูออกมาไว้แล้วโยนไปใน คกุข้อมลูไซเบอร์ เพื่อ กกักนัข้อมลูชุดนัน้เอาไว้ 
และแยกออกมาต่างหากส าหรับการน าไปวิเคราะห์หรือท าลายในภายหลงัต่อไป เพื่อให้คน
อเมริกนัพอใจว่าระบบตรวจสอบแพ็กเก็ตเชิงลกึดงั กลา่วไม่ใช่การ “สอดแนม” จากผู้ปกครอง
ประเภท “บ๊ิกบราเธอร์"  

รัฐบาลตัง้คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเสรีภาพพลเรือนและสิทธิสว่นบุคคล เพื่อลด
ปัญหาความไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระบบดงักลา่วนัน้ถูกมอบให้บริษัทดแูลด้านความปลอดภยัของ
เอกชนระดบัเทียร์ 1 หรือ ไอเอสพี ทัง้หลายเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัเอง ไม่ใช่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ยิ่งไปกว่านัน้กระบวนการเหลา่นีย้งัภายใต้การก ากบัดแูลของ คณะกรรมการเพื่อการ
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คุ้มครองเสรีภาพพลเรือนและสิทธิสว่นบคุคล (Privacy and Civil Liberties Protection Board) ก่อตัง้
โดยรัฐสภาสหรัฐ ซึง่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระภายในสาขาบริหารของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อให้
ค าแนะน าแก่ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่สาขาบริหารอาวโุสคนอ่ืน ๆ และก ากบัดแูลการท างาน
ด้านการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและ
เสรีภาพในสหรัฐจะไม่ถกูแทรกแซง และบรรดาไอเอสพี่หรือรัฐบาลจะไม่สอดแนมประชาชนอย่าง
ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดและต้องออกรายงานแจ้งสถานการณ์ความปลอดภยัไซเบอร์ และการ
ท างานต่าง ๆแก่สาธารณะในทกุปี 

ในด้านการป้องกนัภยัในภาคการเงินการธนาคาร นอกจากจะก าหนดให้ไอเอสพีป้องกนั
ระดบัมลัแวร์แล้ว แนวคิดของฝ่ายความมัน่คงในสหรัฐ ยงัสนบัสนนุให้รัฐบาลออกกฎเกณฑ์บงัคบั
ให้สถาบริการทัง้หลาย อาทิ ธนาคารต่าง ๆ ต้องท าสญัญากบัผู้ให้บริการพืน้ที่จดัการข้อมลูและ
ศนูย์รับฝากเก็บข้อมลูต่าง ๆ ให้ด าเนินการติดตัง้ระบบการป้องกนัข้อมลูส าคญั ในศนูย์ที่ให้บริการ
รับฝากข้อมลู หรือดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดต่าง ๆ ซึง่กระจายกนัอยู่ในหลายพืน้ที่ทัว่ประเทศ สถาบนั
ขนาดใหญ่หลายแห่งควรมีเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง หรือไม่ก็ซ้อนทบักนัขึน้เป็นชัน้ ๆ ปิดล็อกอยู่
ภายในห้องที่มีความปลอดภยัสงู ซึง่จะกลายเป็นแนวป้องกนัชัน้ที่สองของการป้องกนัการโจรกรรม
และภยัไซเบอร์ ยิ่งไปกว่านัน้ผู้ด าเนินการศนูย์รับฝากข้อมลูหรือบริษัทด้านความปลอดภยัไอที 
สามารถตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ เหลา่นัน้หลงัจากท่ีมนัวิ่งผ่านไป ศนูย์เก็บข้อมลูสามารถให้บริการ
จดัการด้านความปลอดภยัมองหาพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติของข้อมลูซึง่อาจเกิดขึน้จากมลัแวร์ที่
ไม่เคยพบเห็นกนัมาก่อนได้ การตรวจสอบดงักล่าวนีแ้ตกต่างออกไปจากการสกดัมลัแวร์ที่รู้จกักนั
แล้วซึง่ติดเข้ามากบัข้อมลู การบริหารจดัการความปลอดภยัจะมองหารูปแบบของพฤติกรรมต้อง
สงสยัและผิดปกติของแพ็กเก็ตข้อมลูตลอดเวลา ด้วยการท าเช่นนี ้พวกเขาค้นพบการโจมตีที่
ซบัซ้อนมากขึน้ 

การให้ผู้ให้บริการการจดัการ ความปลอดภยั ท าหน้าที่กลัน่กรองข้อมลูบนอินเตอร์เน็ต
ท านองนีใ้ห้ ศาลก็จะปลอดจากภารกิจที่ต้องท าในกระบวนการเพื่อคุ้มครองสิทธิยิ่งขึน้ รัฐบาลยงั
สามารถสร้างกลไกที่เอือ้ต่อการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับรู้ขัน้ตอนกระบวนการท างานเพื่อ
การป้องกนัต่าง ๆ เป็นการยืนยนัว่าข้อมลูที่เป็นสว่นบคุคลและสิทธิเสรีภาพของพลเมืองยงัคงได้รับ
การคุ้มครองเป็นอย่างดี ระบบนีแ้ตกต่างจาก ระบบที่ใช้แนวป้องกนัชัน้เดียวซึง่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
และเป็นผู้ด าเนินการ เป็นระบบป้องกนัหลายชัน้และเป็นระบบหลายผู้ให้บริการต่างร่วมดแูล ซึง่จะ
กระตุ้นให้เกิดนวตักรรม และการแข่งขนัขึน้ในหมู่บริษัทไอทีเอกชน เครือข่ายของรัฐบาลกลาง
จ านวนหนึ่งก็สามารถจะประสานงานกบัผู้ ให้การป้องกนัด้านไอทีภาคเอกชนเหล่านี ้กบัศนูย์
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ปฏิบติัการด้านเครือข่าย (Network operation Centers-NOCs) ของสถาบนัส าคญัๆ ที่เอกชนเป็น
เจ้าของเพื่อประสานงานด้านการป้องกนัร่วมกนั เพื่อให้สิ่งเหลา่นีเ้กิดขึน้ รัฐบาลอาจจ าเป็นต้อง
ก่อตัง้เครือข่ายเพื่อการสื่อสารระหว่างเอ็นโอซีขึน้เป็นอีกนโยบายหนึ่ง 

 

เอสโทเนีย 

   ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →      ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 32แนวคิดพืน้ฐานความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภยัในเอสโทเนีย 

มีระบบ pin 2 ชัน้ ส าหรับข้อมลูส าคญั การยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอสโทเนีย 
ไม่สามารถใช้เฉพาะเลขประจ าตวัประชาชนได้ประชาชนต้องกรอกรหสัสว่นบคุคล (Personal 

Identification Number – PIN) อีกชัน้หนึ่งเพื่อความมัน่คงปลอดภยัในการท าธุรกรรมดิจิทลัของ
ภาครัฐและเอกชน โดยรัฐบาลจะแจกรหสัสว่นบคุคลให้ประชาชนทกุคนคนละ ๒ ชดุ เรียกว่า PIN1 
และ PIN2 โดย PIN1 ใช้ส าหรับ 

ยืนยนัตวัตนเพื่อเข้าใช้บริการดิจิทลัของรัฐและเอกชน สว่น PIN2 ใช้ส าหรับการลงลายมือ
ชื่อดิจิทลั (Digital Signature) ในเอกสารต่าง ๆ 

รัฐบาลใช้ระบบการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อส ารองข้อมลู ป้องกนัการ
เข้าถึงข้อมลูส าคญัอื่น เอสโตเนีย มีระบบการเชื่อมโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มี
ประสิทธิภาพและมัน่คงปลอดภยั โดยเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตของรัฐ (Government 

- มีระบบ pin 2 ชัน้ ส าหรับ
ข้อมลูส าคญั 

- รัฐบาลใช้ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมลูระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเพื่อ
ส ารองข้อมลู ป้องกนัการ
เข้าถึงข้อมลูส าคญัอื่น น า
ระบบ block chain มาใช้ ใน
การท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

- การตรวจสอบการท างาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อข้อมลู
ของตนได้โดยตรง และ
สามารถฟ้องได้หากเป็นการ
ดงึข้อมลูที่ไม่สมควร 

- การใช้ระบบและเทคโนโลยี
ป้องกนัการล้วงข้อมลูทัง้จาก
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ไม่หวงัดี 

เอสโทเนียอยู่ในอนัดบัที่ 6 ตาม
ดชันี International e-Government 

Rankings 2016 และอยู่ในอนัดบั
ท่ี 9 ตามดชันี Global 

Cybersecurity Index 2015 
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Secure Intranet) และมีการสง่ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ เรียกว่า X-Road โดย
เอสโตเนียมีกฎหมายเฉพาะที่ก าหนดมาตรฐานในการจดัท าฐานข้อมลูและการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง คือ Databases Act 1997 ต่อมากฎหมายฉบบันีถู้กยกเลิกและถกู
รวมเข้าเป็นสว่นหนึ่งของ Public Information Act 2001 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี 2016 หลกัการ
ส าคญัของกฎหมายฉบบันี ้คือ หน่วยงานต้องไม่จดัท าฐานข้อมลูซ า้ซ้อนกนัรวมทัง้ฐานข้อมลูแต่
ละด้านต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ชดัเจน ท าให้เกิดการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
และเอาผิดได้หากข้อมลูส าคญัของประชาชนหลดุออกมา 

ชาวเอสโตเนียสามารถเข้าดขู้อมลูสว่นบคุคลของตนเองที่เก็บไว้ตามฐานข้อมลูของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บที่รวบรวมบริการดิจิทลัภาครัฐที่ https://www.eesti.ee/eng โดย
เลือกวิธีการยืนยนัตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยรหสั pin สว่นบุคคล ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัสามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานใดที่เข้ามาดขู้อมลูส่วนบุคคลของตนบ้าง ในกรณี
ที่ชาวเอสโตเนียรู้สกึว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดเข้ามาดขู้อมลูสว่นบุคคลของตนโดยไม่มีเหตผุล
อนัสมควร สามารถเรียกร้องค าชีแ้จงจากรัฐบาลได้ โดยมีหลกัเกณฑ์ว่า ถ้าสง่เร่ืองผ่านช่องทาง
ดิจิทลัจะได้รับค าชีแ้จงภายใน ๕ วนั แต่ถ้าติดต่อทางไปรษณีย์จะได้รับค าชีแ้จง ภายในหนึ่งเดือน 

ถ้าค าชีแ้จงดงักลา่วไม่มีเหตผุลอนัสมควร ประชาชนสามารถฟ้องร้องเพื่อให้มีการ
ด าเนินคดีหรือด าเนินการทางวินยัแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนัน้ได้ 

ด้านความปลอดภยั ทกุหน่วยงานจะมี Security Server เพือ่ป้องกนัภยัคกุคามไซเบอร์และ 
Adapter Server ที่ช่วยในการเชื่อมโยงฐานข้อมลูที่แตกต่างกนัของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกนัได้อีกทัง้สามารถบนัทึกประวติัการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างกนั (Log) ไว้ตลอดไป นอกจากนี ้ส านกังานสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียยงัมี
หน้าที่ดแูลความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของประเทศและแก้ไขสถานการณในกรณีที่ระบบ
สารสนเทศของประเทศถูกโจมตี การกระจายความรับผิดชอบด้านการจดัท าและดแูลฐานข้อมลูไป
ยงัหน่วยงานต่าง ๆ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้หน่วยงานเชื่อมต่อกนัผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใด ๆ 
ก็ได้ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร เป็นวิธีหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงจากภยัคกุคามไซเบอร์ 
เพราะแม้ว่าเครือข่ายหนึ่งหรือฐานข้อมลูใดฐานข้อมลูหนึ่งถกูโจมตี ฐานข้อมลูอื่นจะยงัคง
ปลอดภยั ช่วยให้สามารถจ ากดัความเสียหายได้ 
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ประเทศสว่นใหญ่จะมีนโยบายเป็น 2 ส่วนคือ การรักษาความปลอดภยัจากภยัคกุคาม
ภายนอก ด้วยการน าเทคโนโลยีต่าง ๆมาใช้ และการสร้างความไว้วางใจด้วยการป้องกนัภายในคือ
การรักษาความเป็นส่วนตวัของประชาชน ซึง่จะเป็นการตัง้หน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือออกแบบ
ระบบที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ซึง่สามารถจดักลุม่เป็นตวัก าหนดใน 2 สว่นด้วยกนั 

 

ตาราง 4 ภาพรวมการรักษาความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั 

ตวัก าหนด ตวัแทรกแซง 

สหรัฐอเมริกา เอสโทเนีย สวีเดน 

การมีระบบ 
หน่วยงานที่
น่าเชื่อถือท าหน้าที่
ตรวจสอบป้องกนั
การละเมิดความ
เป็นสว่นตวัของ
ประชาชน 

- ตัง้หน่วยงานภาครัฐ มี
ตวัแทนจากหลายวิชาชีพ
ท าหน้าที่ดแูลการท างาน
ของรัฐบาลไม่ให้ละเมิด
ความเป็นสว่นตวัของ
ประชาชน 
- สง่ต่องานให้เอกชนโดยมี
หน่วยงานรัฐคอยดแูล 
 

- ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อข้อมลูของ
ตนได้โดยตรง และ
สามารถฟ้องได้หากเป็น
การดงึข้อมลูที่ไม่สมควร 
 

- การมีหน่วยงานกลาง
โดยเฉพาะท าหน้าที่
ตรวจสอบป้องกนัการ
ละเมิดความเป็นสว่นตวั
ของประชาชน ประชาชน
รู้สกึได้รับการคุ้มครอง
ความเป็นสว่นตวัที่ดี  

การใช้ระบบและ
เทคโนโลยีป้องกนั
การล้วงข้อมลู ให้
ความรู้ประชาชน 

- ใช้นวตักรรมเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในการท า
ธุรกรรมต่าง ๆว่าจะไม่ถกู
โจมตีจากผู้ไม่หวงัดี 
 

- การใช้ระบบและ
เทคโนโลยีป้องกนัการ
ล้วงข้อมลูทัง้จาก
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ไม่หวงั
ดี 
  

- การใช้ระบบและ
เทคโนโลยีป้องกนัการล้วง
ข้อมลูทัง้จากเจ้าหน้าที่รัฐ
และผู้ไม่หวงัดี 
 

 
 

ภาพรวมการรักษาความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวัในต่างประเทศ เป็นการที่รัฐบาลแต่
ละประเทศสร้างตวัก าหนด (Determinants) ใน 2 สว่นด้วยกนั คือ 1.การมีระบบ หน่วยงานที่
น่าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชน 2.การใช้ระบบและ
เทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน การป้องกนัภยัไซเบอร์ ป้องกนัการก่อ
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วินาศกรรมทางการเงินในสหรัฐ ถกูมองว่าเป็นเร่ืองความมัน่คงมากกว่าการเป็นลกัษณะหนึ่งของ
การเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด แต่การเพิ่มความปลอดภยัก็เป็นหลกัประกนัความน่าเชื่อถือในเร่ืองของ
การท าธุรกรรมในประเทศ  

การรักษาสมดลุย์ของการเข้าถึงข้อมลูของรัฐและความเป็นสว่นตวั กบัความต้องการของ
รัฐบาลในการใช้สงัคมไร้เงินสดเพื่อประสิทธิภาพการเก็บภาษี การป้องกนัธุรกิจใต้ดิน และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย เป็นประเด็นที่ถกเถียงอย่างหนกัในสหรัฐและหลายประเทศในยุโรป โดยแต่
ละรัฐบาลจะมีแนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือคล้ายๆกนั เช่น  

(1) การมีระบบ หน่วยงานที่น่าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็น
สว่นตวัของประชาชน การตัง้หน่วยงานกลางท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็น
สว่นตวัของประชาชน Swedish Data Protection Authority หน่วยงานคุ้มครองข้อมลูของสวีเดน มี
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและกรอบการดแูลความปลอดภยัไซเบอร์ของ
ภาคอตุสาหกรรมในยุโรป (Directive on Security of Network and Information Systems) และกฎหมาย
เพื่อคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยโุรป (General Data Protection Regulation) หรือ
หน่วยงาน Privacy and Civil Liberties Protection Board คณะกรรมการเพื่อการคุ้มครองเสรีภาพพล
เรือนและสิทธิสว่นบคุคล ในสหรัฐ ที่ท าหน้าที่คล้ายกนัมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและกรอบ
ท างานด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของสหรัฐฯ (National Institute of Standards and 

Technology Cybersecurity Framework)  
(2) การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน การใช้ระบบ

และเทคโนโลย ีป้องกนัการล้วงข้อมลูเช่นในอเมริกาจะมีการใช้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภยัของ
เอกชนหรือ เอเอสพี มาท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูต้องสงสยัแทน การมีระบบส ารองข้อมลู ไปจนถึง
การน าเทคโนโลยี block chain มาใช้ ซึง่แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจเต็มก็แทบเป็นไปไม่ได้ที่
จะเปลี่ยนแปลงข้อมลูเพื่อปกปิดการล้วงข้อมลูโดยไม่ทิง้หลกัฐานไซเบอร์ 

 

3.2.4 การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์  
ธุรกรรมแบบเรียลไทม์ เป็นความพยายามจะลดข้อด้อยการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ในยุค

แรกๆ การท าธุรกรรมให้ส าเร็จต้องใช้เวลาตัง้แต่ 1 นาที ไปจนถึง 1 วนั ซึง่นอกจากจะไม่สะดวกแก่
ผู้ใช้งานแล้ว ยงัท าให้เกิดช่องว่างที่เสี่ยงที่ธุรกรรมจะล้มเหลว (เช่น การโยกเงิน ปัญหาเร่ืองอตัรา
แลกเปลี่ยนกรณีโอนเงินข้ามประเทศ) ท าให้หลายประเทศน าโดยสถาบนัการเงิน และภาคธุรกิจ
การเงินได้พยายามพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการรับ จ่ายเงิน การเช็คยอดเงินได้ตามจริงและ
สามารถท าธุรกรรมได้ทนัที 
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หน้าที่ของรัฐบาลในการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ คือการอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาจดุเชื่อมต่อของโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพสงู มีความเสถียรเพื่อให้เกิดการ
หกับญัชีแบบเรียลไทม์ในทกุที่ ส าหรับการท าธุรกรรมทุกธุรกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา 
และกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ไปถึงทกุกลุม่คน อีกสว่นหนึ่งคือการรักษาสมดลุย์ระหว่าง
ความรวดเร็วกบัธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบ การให้เงินสามารถเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็วท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อเสถียรภาพของรัฐ แต่ละประเทศจึงมกัมีการก าหนดวงเงินสงูสดุที่สามารถโอนได้แบบ
เรียลไทม์ 

ในยคุแรกรัฐบาลหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงินสด ได้พยายามเพิ่ม
ความสามารถในการเข้าถึงเคร่ืองอ่านบตัรเครดิตและบตัรเดบิต แต่เทคโนโลยีการช าระเงินที่ก าลงั
เติบโตก าลงัขจดัข้อจ ากดัเหลา่นี ้ยกตวัอย่างเช่น Square Cash ปลัก๊อินส าหรับแท็บเล็ตที่อนญุาต
ให้ผู้ขายบนถนนท าการประมวลผลบตัรเครดิตได้, Google Wallet และ apple wallet ไปจนถึงผู้ เลน่
ขนาดใหญ่เช่น WeChat และ Facebook ท าให้ตวัเลือกธุรกรรมพืน้ฐานที่มีปริมาณและความยากใน
การเผยแพร่ที่สดุอย่างธุรกรรม Peer to Peer หรือการท าธุรกรรมระหว่างบุคคล มีแนวโน้มที่จะ
แพร่กระจายได้เร็วและมีความเสถียรมากขึน้  
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ฝร่ังเศส 

    ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →     ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

ภาพประกอบ 33แนวคิดพืน้ฐานท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในฝรั่งเศส 
ภาครัฐแจกเคร่ือง POS แบบพกพา ซึง่ท าให้ร้านค้าสามารถตดัเงินได้ทนัที การขยายตวั

ของ mPOS ในฝร่ังเศส โดยเจาะกลุม่ไปที่ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่พึง่เร่ิมต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่า
เคร่ือง และมีการแข่งขนัเพื่อลดค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรมให้ต ่าที่สดุ ท าให้เคร่ือง mPOS ได้แพร่
ขยายอย่างรวดเร็ว  

การเข้าถึงระบบการเงินที่รวดเร็วและมีความเสถียรที่สงู สว่นการเพิ่มความเร็วธุรกรรมทาง
การเงินระหว่างประเทศ มีการพฒันาอย่างต่อเนื่องของบริษัทการเงินข้ามชาติ เช่น บริการ gpi 

(global payments innovation) ซึง่เป็นบริการใหม่จาก SWIFT บริษัทสญัชาติเบลเยี่ยม ที่เข้ามา
ให้บริการกบัธนาคารสว่นใหญ่ในฝร่ังเศส โดยระบบ gpi ช่วยให้ธนาคารสามารถให้บริการช าระเงิน
ระหว่างประเทศได้รวดเร็วขึน้ โปร่งใสขึน้ และติดตามธุรกรรมได้ดีขึน้ด้วยเคร่ืองมือที่เรียกว่า gpi 

Tracker ระบบติดตามที่ช่วยให้ธนาคารสามารถแจ้งสถานะการช าระเงินแก่ฝ่ายบริหารเงินของ
องค์กรได้ในแบบทนัที (real -time) และสามารถแจ้งสถานะของการช าระเงิน ตัง้แต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง (end- to-end)  

ออกกฎหมายจ ากดัวงเงินในการท าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการยืนยนั
ธุรกรรมเมื่อมีการฝากเงินเข้าบญัชีผู้ รับผลประโยชน์เป็นที่เรียบร้อย ด้วยเวลาตัง้แต่ 1 วินาที จนถึง

- ภาครัฐแจกเคร่ือง POS 

แบบพกพา ซึง่ท าให้ร้านค้า
สามารถตดัเงินได้ทนัที  
- การเข้าถึงระบบการเงินที่
รวดเร็วและมีความเสถียรที่
สงู 

- ออกกฎหมายจ ากดัวงเงิน
ในการท าธุรกรรมการเงิน
ระหว่างประเทศ 

- การสร้างช่องทางการช าระ
เงินทนัที ในธุรกรรมแบบ
บคุคลสูบุ่คคล จนถึงระดบั
ธุรกิจข้ามชาติ 
- การจ ากดัเพดานการโอน
เงินในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ในธุรกรรมที่ต ่ากว่า 
15,000 ยโูร 

แนวโน้มการท าธุรกรรมแบบ
ทนัทีพุ่งสงูขึน้จาดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

ธุรกรรมที่ต ่ากว่า 15,000 ยโูร 
ทัง้ในระดบัประเทศหรือระหว่าง
ประเทศ จะต้องโอนถ่าย ช าระ
เงินส าเร็จภายใน 5 วินาที 
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ภายใน 1 วนั แล้วแต่ความซบัซ้อนของธุรกรรม การแลกเปลี่ยนมากกว่า 2 สกลุเงิน หรือ ธุรกรรมที่
เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของ The 

European Payment Council (EPC) ซึง่ก าหนดเพดานธุรกรรมที่ต ่ากว่า 15,000 ยโูร ทัง้ใน
ระดบัประเทศหรือระหว่างประเทศ จะต้องโอนถ่าย ช าระเงินส าเร็จภายใน 5 วินาที 
 

จีน 

   ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants)      →      ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

ภาพประกอบ 34แนวคิดพืน้ฐานท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในจีน 
การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นระบบ 5G มีสมาร์ทโฟนราคาถกู รัฐบาลจีนได้เร่งเพิ่ม

ความเร็วอินเตอร์เน็ตเป็นระบบ 5G ซึง่ท าให้การเข้าถึงสญัญาณรวดเร็ว ครอบคลมุ ประกอบกบั
ราคาของมือถือที่ถูกลง ท าให้จีนเป็นประเทศน าร่องการท าธุรกรรมในมือถือ ผ่านแอปพลิเคชนั
เอกชนต่าง ๆ  

สนบัสนนุนวตักรรมทางการเงินออนไลน์ ของเอกชน ควบคมุธุรกรรมมลูค่าสงู โดยมีสองผู้
เลน่หลกัๆ คือ Alipay (ของ Alibaba) และ WeChat Pay (ของ Tencent) ซึง่ผู้ใช้สามารถท าธุรกรรมได้
อย่างสะดวกสบาย เพียงแค่กด "จ่าย" หรือสแกน QR โค้ด นอกจากนีย้งัสามารถโอนเงินระหว่าง
บคุคลโดยไม่มีค่าธรรมเนียม Tencent ยงัประกาศว่าสามารถรับประกนัการจดัการธุรกรรมโอนข้าม
ประเทศได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง  
 

 

- การเพิ่มความเร็ว
อินเตอร์เน็ตเป็นระบบ 5Gมี
สมาร์ทโฟนราคาถูก 

- สนบัสนนุนวตักรรมทาง
การเงินออนไลน์ ของ
เอกชน ควบคมุธุรกรรม
มลูค่าสงู 

- สร้างระบบการท าธุรกรรม
ได้อย่างรวดเร็ว  
-การสแกน QR โค้ด โอนเงิน
ระหว่างบุคคลโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม ในธุรกรรมไม่
เกิน 1000 หยวน ตาม
ข้อก าหนดบริการบริษัท 

ความสามารถในการช าระเงิน
แบบ p2p ได้ทนัที หรือโอนข้าม
ประเทศได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 

ชัว่โมง 
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สวีเดน 

      ตัวแทรกแซง ( intervention)   →   ตัวก าหนด  (Determinants)      →       ผลลัพ ธ์ 

(outcomes) 
 

 

ภาพประกอบ 35แนวคิดพืน้ฐานท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในสวีเดน 
 

การมี  Mobile Pay ที่สามารถใช้ช าระเงินได้ที่ ร้านค้าหรือกับบุคคลทั่วไปได้ทันที  การ
เปิดตัวบริการช าระเงินมือถือ Swish ช่วยให้สามารถโอนดิจิตอลได้ทนัทีจากคนสู่คนและเพื่อธุรกิจ
จากการรท าธุรกรรมในมือถือผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในไม่ก่ีปีที่ผ่านมา โดยในปี
แรกๆของการเปิดให้บริการ ปี 2014 ผู้ตอบแบบสอบถามราว 10% ตอบว่าเคยใช้แอพสวิช ส่วนใน
ปี 2018 เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 60%  และในพืน้ที่ชนบทท่ีประมาณ 50%  

ออกกฎหมายจ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรม  Swish ยังรับประกันความสามารถในการ
ช าระเงินแบบ p2p ได้ทันทีในธุรกรรมไม่เกิน 1000 โครน เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบธุรกรรม
การเงินต้องสงสยั 

 
 
 
 
 
 
 

- การมี  Mobile Pay ท่ี
สามารถใช้ช าระเงินได้ที่
ร้านค้าหรือกบับคุคลทัว่ไป
ได้ทนัที  
- ออกกฎหมายจ ากดัวงเงิน
ในการท าธุรกรรมตาม
มาตรการตรวจสอบ
ธุรกรรมการเงินต้องสงสยั 

- พฒันาระบบการท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว  
- มกีฎหมายรับประกนัการ
ท าธุรกรรมในจ านวนไม่เกิน 
1000 โครน 

ความสามารถในการช าระเงิน
แบบ p2p ได้ทนัทีในธุรกรรมไม่
เกิน 1000 โครน 
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ประเทศสว่นใหญ่จะมีนโยบายการเพิ่มความเร็วโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินให้ดียิ่งขึน้ 
นอกจากความทัว่ถึง และในราคาที่เหมาะสม ท าให้การช าระเงินสามารถท าได้ทนัที  

อีกส่วนหนึ่งจะเป็นนโยบายการออกกฎหมายหรือมีระเบียบจ ากัดวงเงินในการท า
ธุรกรรมการเงินทัง้ในและระหว่างประเทศ เพิ่มเพิ่มการตรวจสอบและรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสามารถ
จดักลุม่เป็นตวัก าหนดใน 2 สว่นด้วยกนั 

 

ตาราง 5 ภาพรวมการการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในต่างประเทศ 

ตวัก าหนด ตวัแทรกแซง 

ฝร่ังเศส สวีเดน จีน 

โครงสร้างพืน้ฐาน
การช าระเงินที่มี
คณุภาพ 
ประชาชนสามารถ
ท าธุรกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว 

- ประชาชนมีช่องทาง
เข้าถึงการช าระเงินทนัที 
แม้แต่ในธุรกรรมแบบ
บคุคลสูบุ่คคล 
  

- น าเทคโนโลยีมาใช้ให้
ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว  
- สนบัสนนุนวตักรรมทาง
การเงินออนไลน์ ของ
เอกชน 
 

- เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต 
มือถือคณุภาพสงูในราคา
ไม่แพง ประชาชนสามารถ
ท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว  
 

การมีระเบียบ
รับประกนัการท า
ธรุกรรมในจ านวน
หน่ึง 

- การโอนเงินในประเทศ
และระหว่างประเทศได้
รวดเร็ว ในธุรกรรมที่ต ่า
กว่า 15,000 ยโูร 
 

- มกีฎหมายรับประกนัการ
ท าธุรกรรมในจ านวนไม่เกิน 
1000 โครน 
 

- สแกน QR โค้ด โอนเงิน
ระหว่างบุคคลโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม ในธุรกรรม
ไม่เกิน 1000 หยวน ตาม
ข้อก าหนดบริการของ 
WeChat 

 

การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในต่างประเทศ เป็นการที่รัฐบาลแต่ละประเทศสร้างสร้าง
ตวัก าหนด (Determinants)  ใน 2 ส่วนด้วยกนั คือ 1.โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพ 
ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและ 2.การมีระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมใน
จ านวนหน่ึง 

1.โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพ ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อสร้างสมดลุย์ระหว่างการตรวจสอบและความรวดเร็ว เพิ่มเติมจากการเข้าถึงระบบการเงินที่
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ทัว่ถึง การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์จะต้องมีโครงสร้างพืน้ฐานระบบช าระเงินที่มีประสิทธิภาพใน
ราคาที่ไม่แพง เพื่อก าหนดลกัษณะของผู้จ่ายเงิน และผู้ รับเงิน ที่มีศกัยภาพตรงกนัจนเกิดธุรกรรม 
Peer to Peer หรือการท าธุรกรรมระหว่างบุคคลได้ และการน านวตักรรมใหม่มาใช้เช่นการเกิดขึน้
ของ การโอนเงินบนมือถือ วิธีการช าระเงินแบบใหม่ๆ เช่นการอ่าน QR code การอ่านซิพการ์ด การ
โอนเงินข้ามประเทศโดยใช้ crypto currency เป็นตวักลาง ผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆของบริษัทผู้
ให้บริการการช าระเงินข้ามชาติ เป็นต้น 

2.การมีระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวนหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งคือความสมดลุย์
ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่น่าสงสยั ซึง่มกัมีมลูค่าธุรกรรมที่มาก ไปจนถึงเสถียรภาพ
ทางการเงินของภาคการธนาคารหากมีเงินไหลออกเป็นจ านวนมากในเวลาสัน้ ไปจึงถึงเสถียรภาพ
ทางการเงินในระดบัประเทศ จึงเกิดระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมมลูค่าในจ านวนหนึ่ง ท่ี
ก าหนดมลูค่าเหมาะสมกบัการท าธุรกรรมของคนสว่นใหญ่ในประเทศ และจดัระเบียบเพื่อการดแูล
ธุรกรรมที่มีมลูค่าสงู 
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สรุปแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแนวทางการสร้างสังคมไร้เงนิสด 
จากการศกึษาแนวทางการสร้างสงัคมไร้เงินสดของนกัวิชาการ และแนวทางการสร้าง

สงัคมไร้เงินสดที่เกิดขึน้ในต่างประเทศพบว่า เป็นการสร้างสงัคมไร้เงินสดตามแนวคิดของ
นกัวิชาการ สามารถสรุปได้ 4 องค์ประกอบหลกั คือ การลดการใช้เงินสด การสร้างระบบการเงินที่
ทัว่ถึงทกุกลุม่คน ความเป็นส่วนตวั และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์  และเมื่อศกึษาแนวทางการ
สร้างสงัคมไร้เงินสดที่เกิดขึน้ในต่างประเทศในแต่ละองค์ประกอบ สามารถสรุปตวัแทรกแซง 
ตวัก าหนด และผลลพัธ์จากแต่ละองค์ประกอบของสงัคมไร้เงินสด ในตาราง 6 
ตาราง 6 จากแนวคิดสงัคมไร้เงินสดและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
ตวัก าหนด    
(Determinants) 

ตวัแทรกแซง 

(intervention) 
ผลลพัธ์ 

(outcomes) 
ผลลพัธ์สดุท้าย 
(Ultimate 

outcomes) 
การลดการใช้เงินสด 

- การสร้างแรงจงูใจใน
การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

- การลดความสะดวก
ในการใช้เงินสด 

 
 
 

- การลดเงินสดนอก
ระบบธนาคาร 

 

- การโฆษณาเร่ืองของความ
สะดวก ลดค่าใช้จ่ายแฝงของ
การใช้เงินสด ความปลอดภยั 
การตรวจสอบข้อมลูได้ 

- การยุติการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม 

- การออกกฎหมายให้ร้านค้า
สามารถปฏิเสธการรับเงินสด  
- ยกเลิกการใช้เงินสดในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- ตรวจสอบการได้มาของเงิน
ที่เสี่ยงผิดกฎหมาย หรือ
เก่ียวข้องกระบวนการฟอก
เงิน 
- การตรวจสอบเงินนอก
ระบบ ดงึเงินสดกลบัเข้า
ระบบธนาคาร การยกเลิก
ธนบตัรเก่า ธนบตัรที่มีค่าสงู  

 

- การเพิ่มขึน้ของ
ธุรกรรมไม่ใช้เงินสดใน
ประเทศ 

 
 
 

- ลดความต้องการเงิน
หมนุเวียนในระบบ 

 
 

 
- การถือครองเงินสด
นอกระบบธนาคาร
ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงัคมไร้เงินสด 
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สงัคมไร้เงินสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการเงินที่ทัว่ถึง 

- การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึง 

 
 
 
 

- การดงึกลุม่คน 
Unbanked เข้าสูร่ะบบ
ธนาคาร 

 

- ประชาชนมีทางเลือกใช้ 
บตัรเดบิต หรือ mobile 

banking ในการเข้าถึงระบบ
ธนาคาร กระจายจุดช าระเงิน
ออนไลน์ให้ทัว่ถึงทัง้ประเทศ 

 
 

- การสง่เสริมประชาชนให้
ได้รับบญัชีบตัรเดบิตพืน้ฐาน
จากภาครัฐหรือสง่เสริมเป็น
พิเศษในกลุม่ที่เข้าถึงระบบ
การเงินได้ยาก 

 

- การเข้าถึงอปุกรณ์
ช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
บตัรเดบิต เว็บไซต์
ธนาคาร หรือ สมาร์ท
โฟนเพิ่มขึน้ 

- กลุม่ unbanked ใน
ประเทศลดลง 

ความเป็นสว่นตวั  
-การมีระบบ หรือ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ป้องกนัการละเมิด
ความเป็นสว่นตวัของ
ประชาชน 

 

- การใช้ระบบและ
เทคโนโลยีป้องกนัการ
ล้วงข้อมลู ให้ความรู้
ประชาชน 

 
 
 
 

 

- การตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ
และเป็นอิสระเพื่อการ
คุ้มครองเสรีภาพพลเรือน
และสิทธิสว่นบุคคล ลดการ
ท างานจากภาครัฐ 

 
 

ภาครัฐ ภาคการเงินธนาคาร
เสริมระบบรักษาความ
ปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
การ ให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์
กบัประชาชน 

 

 

 

- ประชาชนมีความ
ไว้ใจการตรวจสอบการ
ท างานภาครัฐ รู้สกึ
ได้รับการคุ้มครอง
ความเป็นสว่นตวั 

 
 

- ประเทศได้รับการ
ยอมรับว่ามีความ
ปลอดภยัไซเบอร์อยู่ใน
ระดบัสงู 
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ธรุกรรมแบบเรียลไทม์ 

-โครงสร้างพืน้ฐานการ
ช าระเงินที่มีคณุภาพ 
ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

  
 
 
 
 

-การมีระเบียบ
รับประกนัการท า
ธรุกรรมในจ านวนหนึ่ง 

 

- การเพิ่มความเร็วโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงิน ในราคา
ที่เหมาะสม น าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว  
- สนบัสนนุนวตักรรมทาง
การเงินออนไลน์ ของเอกชน 

 

- การออกกฎหมายหรือมี
ระเบียบจ ากดัวงเงินในการ
ท าธุรกรรมการเงินระหว่าง
ประเทศ 

 

 

- การท าธุรกรรม
ความสามารถในการ
ช าระเงินแบบ p2p ไป
จนถึงระหว่างประเทศ
ได้ทนัที 
 
 
 
 

- ธุรกรรมที่ต ่ากว่า
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด สามารถโอน
ช าระเงินภายในเวลาที่
สัน้ที่สดุการตรวจสอบ
การท าธุรกรรมแบบ
เรียลไทม์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงัคมไร้เงินสด 

 

1. การลดการใช้เงนิสด พบว่า แนวทางการด าเนินงานในต่างประเทศสะท้อนให้เห็นถึง
ตวัก าหนด (Determinants) เพือ่น าไปสูก่ารลดการใช้เงินสดได้ใน 3 กลไกหลกั คือ  

1.1 การสร้างแรงจูงใจในการใช้เงนิอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตวัแทรกแซงไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณาเร่ืองของความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ความปลอดภยั การเห็นข้อมลูการใช้เงิน
ย้อนหลงั บางประเทศ เช่นในประเทศจีน ภาคเอกชนเป็นตวัน าในการจงูใจการใช้เงินดิจิตอล ด้วย
การแข่งกนัลดราคาออกโปรโมชัน่จงูใจให้คนมาใช้กระเป๋าเงินออนไลน์ ส่วนรัฐบาลเพียงมีหน้าที่
สง่เสริมระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การจงูใจให้เกิดการใช้
ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับ E-payment เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นพืน้ฐานที่สดุของการเข้าสูส่งัคม
ไร้เงินสด คือการใช้ระบบธุรกรรมแบบใหม่โดยความสมคัรใจไม่ว่าจะเป็นการ เห็นถึงข้อดีต่าง ๆ 
หรือการสง่เสริมการขายจากการแข่งขนัของผู้ประกอบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประชาชนใช้
ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในชีวิตประจ าวนัก็จะท าให้มีการเพิ่มขึน้ของธุรกรรมไม่ใช้เงินสดใน



  107 

ประเทศ ท าให้ประชาชนมีการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ซึง่เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดั
เบือ้งต้นที่ส าคญั 

 

1.2 การลดความสะดวกในการใช้เงนิสด ให้การใช้เงินสดมีเงื่อนไขมากกว่าเงินอิ
เล็กทรอนิสก์ ซึง่ในหลายประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงินสดได้พฒันาไปถึงขัน้ ทัง้ธนาคาร 
ร้านค้าสามารถปฏิเสธที่จะรับเงินสดหรือให้บริการเงินสด ไปจนถึง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับ
เงินสดได้ นอกจากนีก้ารลดความสะดวกของเงินสดยงัมีเร่ืองของ การจ ากดัการบริการภาครัฐให้
เป็นระบบดิจิตอลทัง้หมด ซึง่ท าให้ประชาชนทกุคนต้องเลือกที่จะถือวิธีการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
อย่างใดอย่างหนึ่งติดตวัไว้ และการจ ากดัการท าธุรกรรมแบบใช้เงินสดไม่ให้สงูเกินไป ซึง่เป็นการ
สร้างตวัก าหนด (Determinants) คือการลดความสะดวกการใช้เงินสด ท าให้ประชาชนต้อง หนัมาใช้
เงินอิเล็กทรอนิกส์ในบางกิจกรรม เช่นการซือ้อาหารในห้างสรรพสินค้า การเดินทางด้วยระบบ
ขนสง่สาธารณะ การช าระเงินกบัสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึง่เมื่อการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แพร่หลายแล้ว อาจพฒันาเป็นการยกเลิกการรับช าระเงินด้วยเงินสดในธุรกิจเอกชน ซึ่งจะเป็น
ตวัเร่งให้ประชาชนลดการใช้เงินสดอีกทางหนึ่ง ท าให้ความต้องการเงินหมนุเวียนในระบบลดลง 

1.3 การดึงเงนิสดกลับเข้าระบบธนาคาร สามารถท าได้ทัง้การลงทะเบียนธนบตัร
ในสวีเดน การยกเลิกพนัธบตัรรูปแบบเก่าเช่นในอินเดียและสวีเดน หรือการยกเลิกธนบตัรมลูค่าสงู
และให้ผู้ ถือครองน ามาแลกเงินหน่วยย่อยลงได้ที่ธนาคาร เช่นการยกเลิกธนบตัร 500 ยโูร ของ
ประเทศกลุม่ยโูรโซน เพื่อลดมลูค่าในการน าธนบตัรที่หมนุเวียนนอกระบบธนาคารไปใช้ในธุรกรรม
ใต้ดิน การฟอกเงิน การค้ามนษุย์ การก่อการร้าย และยงัเป็นการดงึเงินกระดาษเข้าสูธ่นาคาร และ
ลดเงินกระดาษที่หมนุเวียนในระบบลง  ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การลดเงิน
สดนอกระบบธนาคารเป็นการตรวจสอบเงินนอกระบบภายในประเทศ ซึง่ช่วยในการปราบปราม
ธุรกิจผิดกฎหมายต่าง ๆ ท าให้การตรวจสอบทางการเงินมีขอบเขตที่แคบลง และในระยะยาวยงั
ช่วยลดต้นทนุแฝงในการใช้เงินกระดาษลง ซึง่เฉลี่ยมีมลูค่าราว 0.7% ของ GDP จากการถือครอง
เงินสดนอกระบบธนาคารลดลงและลดอตัราหมนุเวียนของเงินในระบบ 

 

2.การสร้างระบบการเงนิที่ทั่วถึง มีตวัก าหนด (Determinants) หลกัใน 2 สว่นด้วยกนั คือ  
2.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงนิอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง เช่น การ

พฒันาการเข้าถึงสญัญาณอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลมุ การขยายช่องทางการเข้าถึงระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขยายเคร่ืองอ่านสแกนบตัร เคร่ืองช าระเงิน การครอบครองสมาร์ทโฟน 
แอปพริเคชัน่ธนาคาร เพื่อการท าธุรกรรมผ่านทางมือถือ การถือครองบตัรเครดิต เดบิต ซึง่เป็นการ
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สร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินเคร่ืองอ่านบตัร 
เคร่ืองแสกน แอปพริเคชัน่ ระบบอินเทอเน็ต ให้เข้าถึงทุกกลุม่ประชากรตามความเหมาะสม โดย
ในช่วงเร่ิมแรกบตัรเดบิตและเคร่ืองอ่านบตัรได้รับการสง่เสริมเพราะมีต้นทนุการดแูลที่ต ่ากว่าระบบ
อินเทอเน็ต ต่อมาเมื่อโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสื่อสารดีขึน้ท าให้เกิดยุคการใช้สมาร์ทโฟนและ
แอปพริเคชัน่ทางการเงินที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ 

2.2 การดึงกลุ่มคน Unbanked เข้าสู่ระบบธนาคาร โดยแนวทางมีทัง้นโยบายแบบ
สวสัดิการแบบถ้วนหน้า (welfare for all) ท่ีภาครัฐที่ให้ทกุคนเข้าถึงบญัชีธนาคารเป็นสวสัดิการ ท่ี
ประชาชนทกุคนควรได้รับ กบัลกัษณะสวสัดิการสงัคม (social welfare) ทีใ่ห้ความช่วยเหลือแก่กลุม่
คนที่ด้อยโอกาส หรืออยู่ในพืน้ที่ชนบท ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การสง่เสริม
ประชาชนให้ได้รับบญัชีบตัรเดบิตพืน้ฐานจากภาครัฐ หรือสง่เสริมเป็นพิเศษในกลุม่ที่เข้าถึงระบบ
การเงินได้ยาก ซึง่ทัง้สองกลุ่มนโยบาย ต่างมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ ประชาชนทุกคนเข้าถึงระบบ
การเงินแบบใหม่ซึง่ท าให้ต้องเข้าถึงระบบธนาคารไปโดยปริยาย สะท้อนจากดชันีผู้ เข้าไม่ถึงระบบ
ธนาคาร หรือ กลุม่ unbanked ในประเทศลดลง  

3.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว เป็นการที่รัฐบาลแต่ละประเทศสร้าง
ตวัก าหนด (Determinants) ใน 2 สว่นด้วยกนั คือ  

3.1 การมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกันการละเมิดความ
เป็นส่วนตัวของประชาชน ซึง่เป็นการป้องกนัภายใน เช่น การล้วงข้อมลูของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ประโยชน์อ่ืนใด หรือการที่รัฐไม่สามารถรักษาสมดลุย์ของการเข้าถึงข้อมลูและความเป็นสว่นตวั
ของประชาชน จึงควรมีหน่วยงานกลางที่มีอ านาจเฉพาะและชดัเจน ท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนั
การละเมิดความเป็นสว่นตวั คุ้มครองข้อมลูของประชาชน ออกแนวทางปฏิบติัที่ภาครัฐพงึกระท า 
ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การตรวจสอบที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระเพื่อการ
คุ้มครองเสรีภาพพลเรือนและสิทธิสว่นบคุคล และลดการท างานจากภาครัฐ ซึง่ผู้ตรวจสอบการ
ท างานเพื่อป้องกนัการละเมิดสิทธ์ิเป็นไปได้ทัง้ หน่วยงานในก ากบัรัฐบาลหรือเอกชนท่ีได้รับมอบ
อ านาจ การดงึภาคประชาสงัคมมีสว่นร่วมในกระบวนการตรวจสอบ การให้ประชาชนมีสิทธ์ิ
ตรวจสอบการใช้ข้อมลูของตนจากการกระท าของภาครัฐโดยตรง โดยประเทศที่มีระบบตรวจสอบที่
ชดัเจน มีประสิทธิภาพ ก็จะได้รับการยอมรับในเร่ืองการป้องกนัสิทธ์ิเสรีภาพของประชาชนและ
เป็นปัจจยัสง่เสริมการน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาใช้ 

3.2 การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกันการล้วงข้อมูล ให้ความรู้ประชาชน 
เป็นการป้องกนัภยัจากภายนอก ในบางงานวิจยัมองว่าเป็นเร่ืองของความมัน่คง แต่การเพิ่มความ
ปลอดภยัก็เป็นหลกัประกนัความน่าเชื่อถือในเร่ืองของการท าธุรกรรมในประเทศ นอกจาการ
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ป้องกนั ยงัมีระบหรือเทคโนโลยีที่ช่วยเร่ืองของการบรรเทาความเสียหายจากการถกูโจมตี หรือ
ระบบตรวจจบัการกระท าที่อาจเป็นอนัตรายต่อระบบป้องกนั ไปจนถึงการป้องกนัที่ตวัผู้ใช้งาน
ระบบ หรือประชาชนสว่นใหญ่ให้ระวงั มีความรู้ความเข้าใจการรักษาความปลอดภยัทางไซเบอร์
ของตนเองซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ ภาครัฐ ภาคการเงินธนาคารเสริมระบบ
รักษาความปลอดภยัด้วยเทคโนโลยีใหม่ การให้ความรู้ด้านความปลอดภยัทางอิเล็กทรอนิกส์กบั
ประชาชน เพราะความไม่เชื่อมัน่ในระบบการเงินแบบใหม่ หรือระบบที่ถกูโจมตีโดยอาชญากรไซ
เบอร์อยู่เสมอ จะท าให้ประเทศมีการเติบโตของสงัคมไร้เงินสดที่ช้าลง 

4.การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ เป็นการท่ีรัฐบาลแต่ละประเทศสร้างตวัก าหนด 
(Determinants) ใน 2 สว่นด้วยกนั คือ  

4.1 คุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคุณภาพ  ประชาชน
สามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมจากโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่ทั่วถึง เนื่องจาก
จดุแข็งของเงินสดคือการช าระเงินได้ทนัที เงินอิเล็กทรอนิกส์จึงต้องพฒันาความรวดเร็วของการท า
ธุรกรรม เพื่อความสะดวกของประชาชนและลดความเสี่ยงการท าธุรกรรมที่ ต่าง ๆเช่นเร่ืองอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือการฉ้อโกง ซึ่งเป็นการสร้างตัวก าหนด (Determinants) คือ การเพิ่มความเร็ว
โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน ในราคาที่เหมาะสม ให้มีคุณภาพที่สูงขึน้จากการพัฒนาระบบให้
ทัว่ถึง  ทัง้ในการท าธุรกรรมจากบุคคลสู่บุคคล ไปจนถึงการท าธุรกรรมระหว่างประเทศให้สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึน้ 

4.2 การมีระเบียบรับประกันการท าธุรกรรมในจ านวนหน่ึง เพื่อสร้าง
สมดุลย์ระหว่างการตรวจสอบและการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์  เป็นการรักษาความสมดุลย์
ระหว่างความสะดวกรวดเร็วและการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่น่าสงสยั ซึ่งมกัมีมลูค่าธุรกรรมที่
มาก จึงเกิดระเบียบรับประกันการท าธุรกรรมมูลค่าในจ านวนหนึ่งที่สามารถท าธุรกรรมได้ทันที 
ขณะเดียวกนัการพฒันาขึน้ของระบบข้อมลู ท าให้การตรวจสอบสามารถท าได้แบบเกือบ real time 
เช่นกัน ซึ่งเป็นการสร้างตัวก าหนด (Determinants) คือ การออกกฎหมายจ ากัดวงเงินในการท า
ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงิน 
เสถียรภาพทางการเงินของภาคการธนาคารหากมีเงินไหลออกเป็นจ านวนมากในเวลาอนัสัน้ กับ
การช าระเงินได้ทันที แต่ละประเทศและผู้ ให้บริการจึงมีการก าหนดมูลค่าท่ีเหมาะสมกับการท า
ธุรกรรมของคนสว่นใหญ่ในประเทศ  
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ National E-

Payment ตามตัวแบบการกระท า (Action Model) 

ในบทนีไ้ด้ศกึษาในส่วนของประเทศไทยที่ใช้แผนยทุธศาสตร์ National E-payment 5 

โครงการ เป็นนโยบายเร่ิมต้นในการน าประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด โดยใช้การประเมินตามทฤษฎี
โครงการ เพื่อ พยายามอธิบายการออกแบบโครงการ ตามตวัแบบการกระท า (Action Model) ที่
แสดงการออกแบบโครงการว่าสามารถสร้างตวัแทรกแซงที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้  
โดยใช้การวิเคราะห์ตวัแบบตามทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้นตามโมเดลของ Chen (2005) ที่
เสนอไว้ เนื่องจากตวัแบบดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงแผนงานเชิงระบบในตวัแบบการกระท า ว่ามกีาร
วางแผนงาน การจดัเตรียมหน่วยงาน ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการสนบัสนนุจากองค์กรต่าง 
ๆ เพื่อให้บรรลตุามความต้องการของโครงการหรือไม่ ซึง่ตวัแบบการกระท ามีลกัษณะเป็นกิจกรรม
หลกัที่จ าเป็นต้องท าให้บรรลคุวามส าเร็จ ที่เชื่อมต่อกบัตวัแทรกแซงตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด 
โดยการน าโครงการแทรกแซงตามตวัแบบการกระท าที่กล่าวไว้ข้างต้น ไปใช้ในการวิเคราะห์ผลที่
ตามมา ซึง่จะสง่ผลโดยส าคญัต่อตวัแบบการเปลี่ยนแปลงที่จะวิเคราะห์ในบทต่อไป 

ผู้วิจยัจะวิเคราะห์เป็นรายโครงการตามแผน National E-payment ทัง้หมด 5 โครงการ 
ประกอบด้วย 

4.1 การประเมินโครงการระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay ตามตัวแบบ
การกระท า 

โครงการพฒันาระบบการช าระเงินแบบ Any ID หรือ Prompt pay เป็นโครงการพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินของประเทศไทยให้สามารถรองรับการโอนเงินระหว่างธนาคารโดย
ใช้หมายเลขหรือรหสัใด ๆ หรือที่เรียกว่า Any ID ที่ก าหนด ในการระบผุู้ รับโอน เช่น หมายเลข
โทรศพัท์เคลื่อนที่ เลขประจ าตวัประชาชน เลขที่บญัชีธนาคาร หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Wallet ID) หรืออีเมล์แอดเดรส ในการลงทะเบียนผ่านสถาบนัการเงินหรือผู้ให้บริการช าระเงิน
เพื่อผกูกบับญัชีธนาคารหรือ e-Wallet โดยในระยะแรกจะเร่ิมจากการใช้หมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่
และเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชนก่อน ซึง่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้เป็นพืน้ฐานของบริการทางการเงินต่าง ๆ ในอนาคตซึง่ต่อมาโครงการนีไ้ด้เปลี่ยน
ชื่อเพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึน้เป็นโครงการ Prompt pay 

โดยมีวตัถุประสงค์โครงการ 
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- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เงินสด 

- เป็นพืน้ฐานของการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมทุกรูปแบบในภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 

ตามหลกัการและเหตผุล เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั โดยการโอนเงินผ่าน พร้อมเพย์ เช่น เลขที่บตัรประชาชน และเบอร์
โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงันี  ้

1. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานกลาง รูปแบบการช าระเงินแบบ 

พร้อมเพย์ (เช่น internet banking Mobile Banking และ ตู้  ATM) และมาตรฐาน
กลางอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ออกหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อก ากบัดแูลผู้ให้บริการช าระเงินแบบ พร้อมเพย์ 

3. พิจารณาแนวทางการลดต้นทนุการใช้ระบบการช าระเงินแบบ พร้อมเพย์ 

 

ประเมินโครงการระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay ตามตวัแบบการกระท า
ในครัง้นี ้เป็นการประเมินเก่ียวกบั การจดัเตรียมหน่วยงาน ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการ
สนบัสนนุจากองค์กรต่าง ๆ ว่าสามารถบรรลตุามความต้องการของโครงการ สามารถสร้างตวั
แทรกแซงที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้หรือไม่ โดยมีผลการประเมินดงันี ้

 
 

องคก์ร รัฐบาลออกแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชาํระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ  

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง มีความร่วมมือ ภาค
การเงินการธนาคาร กสทช. และผูใ้ห้บริการ 
e-wallet   

ผูป้ฏิบติังาน กระทรวงการคลงั 
และธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นแม่งานร่วมกนั ให้ธนาคา
พาณิชยรั์บลงทะเบียน 

  บริบท มกีารใชม้ือถือ อินเตอร์เน็ต
สูง ภาคการเงินค่อนขา้งแขง็แรง 
แนวโนม้สังคมสูงอาย ุทาํให้การ
ยอมรับเทคโนโลยีเกิดไดย้ากขึ้น 

 

 ประชากร ตั้งเป้าท่ีประชาชนทั้ง
ประเทศเขา้ถึง any id เพ่ิมความ
ความสะดวกในการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ ลดการใชเ้งินสด 

 การแทรกแซง มีการลงทะเบียน
โดยธนาคารของรัฐและธนาคาร
พานิชยร์ะบบ any ID ตามฐาน
ผูใ้ชบ้ริการ  
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ภาพประกอบ 36 Action model โครงการระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay 
 

องค์กรปฏิบติั 

รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในปี 2559 ให้มีคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 23 คน และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เร่งด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ฯ นี ้ซึง่ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกนัไป
ในห้วงเวลาเดียวกนั โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลงัได้ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เป็น
แม่งานร่วมกนัวางแผนพฒันาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยดงึทัง้ภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมด าเนินโครงการต่าง ๆ  

 
 

 

ภาพประกอบ 37คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ National e-payment 
ที่มา http://www.epayment.go.th/home/app/committee 
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ผู้ด าเนินการ  
กระทรวงการคลงั เป็นผู้ด าเนินการก ากบัดแูล ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง

ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากบัดแูล ตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคารต่าง ๆใน

การพฒันาระบบการช าระเงินและรับลงทะเบียน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ต่าง  
ๆ กว่า 6,000 สาขา โดยการดแูลของสมาคมธนาคารไทย 

 

องค์กรที่เก่ียวข้อง 

ภาคการเงินการธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ มีการแข่งขนักนัให้คน
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของตนเอง ขณะเดียวกนัก็ยงัร่วมมือกนัลดค่าธรรมเนียมการโอนระหว่าง
ธนาคาร ธนาคารหลายแห่งได้หนัมาพฒันาระบบโมบายแบงกิง้ให้ใช้งานง่าย และตอบโจทย์
ผู้ใช้งานมากขึน้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความมัน่ใจผู้ใช้งานผ่านโมบายแบงกิง้ด้วยการ
คุ้มครองเงินสงูสดุถึง 1 แสนบาท ครอบคลมุ 4 กรณี ได้แก่ กรณีโทรศพัท์หาย ถกูขโมย ถกูขโมย
เอกสารส าคญัสว่นตวั บตัร ระบบมือถือถูกเจาะแฮก และกรณีถกูไวรัส หรือโปรแกรมขโมยข้อมลู 
หรือ กสิกรไทย ที่สามารถขอหนงัสือค า้ประกนัธุรกิจผ่านบล็อกเชน ได้เป็นรายแรก สว่นของ
สมาคมธนาคารไทย ท าหน้าที่ในสว่นของการศกึษา การแผนงานด้านการพฒันาการนวตักรรมต่าง 
ๆ เช่น เทคโนโลยกีารช าระเงินผ่านพร้อมเพย์ในประเทศ 

สมาคมธนาคารไทย มีการศึกษาปรับปรุงระบบเอทีเอ็มไทยให้เป็นรูปแบบ ไวท์ เลเบล 
(White Label) หรือ เอทีเอ็มป้ายขาว เป็นระบบเอทีเอ็มที่ไม่แบ่งแยกว่าเป็นเอทีเอ็มของธนาคารใด ที่
รับบตัรของทกุธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม ช่วยสถาบนัการเงิน ลดต้นทนุและประหยดัค่าใช้จ่าย 
เพิ่มการกระจายทรัพยากรไปยงัพืน้ที่ห่างไกล ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินมากขึน้ 
ส าหรับการช าระเงินแบบพร้อมเพย์ผ่าน ตู้  ATM แต่ทัง้นีม้ีข้อกงัวลว่าเมื่อต้นทนุเอทีเอ็มถกูลง 
ค่าธรรมเนียมกดเงินสดข้ามธนาคารก็จะปรับลดลง ซึง่เป็นปัจจยัสนบัสนนุการใช้เงินสด ซึง่ขดักบั
นโยบายลดเงินสดหลกั 

ภาคเอกชน การขยายตวัของ ธุรกิจ e-Wallet Prompt pay โดยออกผลิตภณัฑ์และมาตรการ
จงูใจให้คนมาใช้กระเป๋าเงินออนไลน์มากขึน้ โดย 4 เจ้าใหญ่ "True Money Wallet ร่วมกบั WeCard 

จากจีน" "Rabbit LINE Pay" "mPAY จากค่าย AIS" และ "Samsung Pay" มีการออกโปรโมชัน่ สว่นลด 
แต้มสะสมเพื่อจงูใจคนให้มาใช้ระบบช าระเงินแบบใหม่ 

ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
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แห่งชาติ (กสทช.) ร่วมมือกบั ธปท. ยกระดบัการก ากบัดแูลบริการช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ ใน
หลายด้าน ได้แก่ ยกระดบัมาตรฐานกระบวนการพิสจูน์ตวัตนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมกรณีที่
ลกูค้าขอออกซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกนัการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ในการใช้ 
Mobile Payment และพร้อมเพย์ เช่น ระบบ Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 
ตรวจสอบเจ้าของหมายเลขมือถือเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ การ
เชื่อมข้อมลูระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสมาคมผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telco) กรณีผู้ใช้พร้อม
เพย์ยกเลิกหมายเลขมือถือ และการก าหนดกรอบการก ากบัดแูลเงินที่เติมมือถือ (Airtime) ที่ใช้
ส าหรับบริการโทรคมนาคมและบริการช าระเงิน รวมถึงการผลกัดนัให้มีการลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลงร่วมเก่ียวกบัระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
และสมาคมธนาคารไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูลกูค้าผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างกนัเมื่อ
วนัที่ 2 พฤษภาคม 2560 

 

บริบททางนิเวศวิทยา 

 

ภาพประกอบ 38การใช้งานระบบดิจิตอลในประเทศไทย 
ข้อมลูจาก https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017/ 

 

ปัจจบุนัการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือ (Mobile Internet) กลายมาเป็น
ปัจจยัพืน้ฐานของสงัคมไทย และพฤติกรรมการใช้ Social Media ของคนไทยมีผลต่อการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตท่ีเพิ่มมากยิ่งขึน้ และไม่ได้จ ากดัอยู่แค่ในหมู่คนรุ่นใหม่ แต่ยงัขยายไปถึงกลุม่ผู้ใหญ่-

https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017/
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ผู้สงูอาย ุโดย Kepios เปิดเผยผลส ารวจจ านวนผู้ใช้สื่อดิจิทลัในทวีปเอเชียของปี 2017 พบว่า 
จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย ประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากรผู้ใช้งาน Social 

Media ไทย ประมาณ 46 ล้านคน 44 ล้านคนใช้จาก mobile หรือ 67% ของประชากร จ านวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย เพิ่มขึน้ 39% จากปี 2016 (ที่ 38 ล้านคน) จ านวนผู้ ใช้งาน mobile ไทย 
90.94 ล้านเลขหมาย และ 98% เป็นระบบบรอดแบรนด์ (3G, 4G) ท าให้การเข้าถึงธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ สว่นผลส ารวจของ (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) 
หรือ ETDA พบว่า ตลาด e-Commerce ของประเทศมีมลูค่าเพิ่มสงูขึน้ต่อเนื่อง จาก 2.76 ล้านล้าน
บาทในปี 2560 เป็น 3.15 ล้านล้านบาทในปี 2561 หรือโตขึน้ 14.04%  

สว่นมลูค่า B2C (Business to Consumer) ซึง่ลกูค้าเป็นผู้บริโภคโดยตรงของไทยสงูเป็น
อนัดบัที่ 1 ของอาเซียน และเมื่อเทียบมลูค่าระหว่างปี 2560 กบัปี 2561 พบว่า มีมลูค่า B2C เพิ่ม
ถึงกว่า 1 แสนล้านบาท สว่นหนึ่งมาจากความเชื่อมัน่ในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment การขนสง่ที่
รวดเร็ว ท าให้คนหนัมานิยมซือ้ของออนไลน์สงูขึน้  

จากผลส ารวจของวีซา สาขาประเทศไทย ปี 2560 รายงานว่า การขยายตวัทางการลงทนุ
ในธุรกิจ e-Commerce ประเทศไทย พบว่าคนไทยในช่วง Gen X อาย ุ33-47 ปี จะมีการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์สงูสดุ โดยมีการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ และการท าธุรกิจและธุรกรรมออนไลน์เป็น
สว่นใหญ่ในขณะที่กลุม่ Baby Boomer อาย ุ54 ปีขึน้ไป พบว่ามีการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
มากขึน้ด้วยเช่นกนัโดยเฉพาะการซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมที่พกัต่าง ๆส าหรับการเดินทางและ
ท่องเที่ยว แต่ทัง้นีจ้ากการที่ประเทศไทยเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุท าให้นวตักรรมใหม่ๆได้รับการยอมรับ
ช้าลงจึงต้องมีการปรับรูปแบบบริการให้มีความสะดวก เข้าถึงได้ง่ายและมีความปลอดภยัสงู  

ทัง้นีใ้นเมืองที่เป็นมหานคร (Metropolis) อย่างกรุงเทพฯ ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยคุสงัคมไร้
เงินสดไปแล้ว 41% ภาคธุรกิจได้รับประโยชน์จากสงัคมดิจิทลันีคิ้ดเป็นมลูค่า 2.2 พนัล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือ 72,113 ล้านบาท โดยมีเหตผุลหลกัจากการน าเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ 
ท าให้ลดเวลาในการบริหารจดัการ รวมถึงการท างานด้านเอกสารลงได้อย่างมาก สว่นการศึกษา
เร่ืองทศันคติการช าระเงินของผู้บริโภค วีซา รายงานว่า 94% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่
จะใช้ Mobile Wallet แทนเงินสดมากขึน้ หากมีมาตรการรักษาความปลอดภยัที่น่าไว้วางใจ รวมถึง
ข้อเสนอจงูใจและบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น สว่นลด และการสะสมแต้ม 

ด้านกฎหมายประเทศไทยมีกฎหมายธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นประเทศแรกๆ 
ในแถบอาเซียน โดยมีการน าแม่บทกฎหมาย e-Commerce Law ของสหประชาชาติมาปรับใช้และ
ร่างเป็นกฎหมายของประเทศไทยชื่อว่า พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ประกาศใช้ครัง้แรกใน
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ปี พ.ศ.2544 โดยเป็นกฎหมายที่รองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีผลทางกฎหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการประกอบธุรกรรมใด ๆ ทางออนไลน์ ตลอดจนข้อความยืนยนัการซือ้ขายทาง E-mail Line 

หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ นัน้ ให้สามารถใช้เป็นหลกัฐานได้ทางกฎหมายได้  
การท างานของตวัแทรกแซง 

มีการออกแบบโครงการพร้อมเพย์ เพื่อช่วยให้ประชาชน ภาครัฐ และธุรกิจ สามารถโอน
เงินด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ เลขบตัรประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุคล หรือ e-Wallet ID ได้สะดวก 
รวดเร็ว และต้นทนุต ่า ระบบพร้อมเพย์ ยงัพฒันาต่อยอดให้เกิดบริการใหม่ ๆ เช่น บริการช าระบิล
ข้ามธนาคาร (cross-bank bill payment) ซึง่ประชาชนสามารถจ่ายบิลที่ทกุธนาคารที่ให้บริการการ
ช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ที่สะดวกรวดเร็วแทนเงินสด 

โดยในระยะเร่ิมแรกมี 5 ขัน้ตอนประกอบด้วย 
1) การพฒันาระบบส าหรับให้ประชาชนมาลงทะเบียน Any ID กบับญัชีเงินฝาก แล้ว

เสร็จในเดือนกรกฎาคม 2559 

2) การพฒันาระบบส าหรับให้บริการจ่ายสวสัดิการโดยใช้เลขประจ าตวัประชาชน
แล้วเสร็จในเดือนกนัยายน 2559 

3) การพฒันาระบบส าหรับให้บริการช าระเงินผ่านเบอร์โทรศพัท์ในเดือนตลุาคม 
2559 

4) การพฒันาระบบส าหรับให้บริการช าระบิลด้วย Any ID ในเดือนตลุาคม 2559 

5) การพฒันาระบบส าหรับการเรียกเก็บเงิน เพื่อรองรับ e-Commerce ในเดือน
ธันวาคม 2559 

 

โครงการ prompt pay ยงัมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน
ของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวสัดิการจาก
ภาครัฐสูป่ระชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคมุดแูล ให้ภาค
การเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เปิดให้คนลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารตน 
ขณะเดียวกนัก็ยงัร่วมมือกนัลดค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร รวมถึงการสง่เสริมการใช้
บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต ่าแทนการใช้เงินสด จึงให้แต่ละธนาคและได้มีการติดตัง้
อปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (เคร่ือง Electronic Data Capture : EDC) ทัง้สิน้จ านวน 
768,103 เคร่ือง 

บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ก าหนดค่าธรรมเนียมของธนาคารตามวงเงินที่โอน เช่น  
- วงเงินโอนไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีทกุรายการ 
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- วงเงินโอน 5,001 – 30,000 บาท  รายการละ 2 บาท 

- วงเงินโอน 30,001 – 100,000 บาท  รายการละ 5 บาท 

- วงเงินโอน 100,001 – วงเงินสงูสดุที่ก าหนด รายการละ 10 บาท 

ในระยะต่อมา เดือนตลุาคม 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารพาณิชย์
ผู้ให้บริการ ได้ร่วมกนัขยายวงเงินการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ internet 

banking และ mobile banking เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถโอนเงินในแต่ละ
รายการได้สงูขึน้ ไม่ต้องแยกท ารายการหลายครัง้ สอดคล้องกบัความต้องการใช้งาน และช่วย
สนบัสนนุการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจการเงินของประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ โดย 
ธนาคารพาณิชย์จะทยอยเพิ่มวงเงินสงูสดุในการโอนเงิน ตามระดบัการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมของแต่ละธนาคาร จากวงเงินเดิมที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการเป็นไม่เกิน 
699,999 บาทต่อรายการ  

ภาคการธนาคารยงัลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการช าระเงินด้วย E payment ใน
ร้านค้า นอกจากนีธ้นาคารหลายแห่งได้หนัมาพฒันาระบบโมบายแบงกิง้ให้ใช้งานง่าย และตอบ
โจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความมัน่ใจผู้ใช้งานผ่านโมบายแบงกิง้ด้วยการ
คุ้มครองเงินสงูสดุถึง 1 แสนบาท ครอบคลมุ 4 กรณี ได้แก่ กรณีโทรศพัท์หาย ถกูขโมย ถกูขโมย
เอกสารส าคญัสว่นตวั บตัร ระบบมือถือถูกเจาะแฮก และกรณีถกูไวรัส หรือโปรแกรมขโมยข้อมลู 
หรือ กสิกรไทย ที่สามารถขอหนงัสือค า้ประกนัธุรกิจผ่านบล็อกเชน ได้เป็นรายแรก 

มกีารน าระบบ Unstructured Supplementary Service Data (USSD) ตรวจสอบเจ้าของ
หมายเลขมือถือเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์มาใช้ และเชื่อมข้อมลู
ระหว่างธนาคารพาณิชย์ และสมาคมผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telco) กรณีผู้ใช้พร้อมเพย์ยกเลิก
หมายเลขมือถือ และการก าหนดกรอบการก ากบัดแูลเงินที่เติมมือถือ (Airtime) ที่ใช้ส าหรับบริการ
โทรคมนาคมและบริการช าระเงิน รวมถึงการผลกัดนัให้มีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงร่วมเก่ียวกบั
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร
ไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูลกูค้าผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างกนั 

 

ประชากรเป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายคือประชากรทัง้ประเทศโดยสร้างช่องทางการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
พืน้ฐานในกลุม่ผู้มีบญัชีธนาคาร ทัง้นีจ้ากแผนยทุธศาสตร์การช าระเงินรายงานว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกๆที่เข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุท าให้คาดว่าการยอมรับเทคโนโลยีในคนบางกลุม่จะท าได้ยาก
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กว่าประเทศอ่ืน มีรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารใด ๆ
เลย อยู่ที่ประมาณ 2.7% ซึง่บางสว่นของกลุม่คนที่ไม่ประสงค์จะเข้าถึงระบบธนาคารได้ให้เหตผุล
ว่า ไม่จ าเป็นกบัชีวิต ซึง่เป็นกลุม่คนที่นโยบายจะเข้าถึงได้ยาก 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay ตามตวัแบบ
การกระท า (action model) 

จากการวิเคราะห์ระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay โดยพิจารณาจาก
กลไกการออบแบบโครงการตาม Action Model พบว่า การด าเนินงานมีการวางแผนให้โครงการ any 

ID หรือ Prompt pay เป็นโครงการน าร่องในการร่วมมือกบัภาคสว่นต่าง ๆในแผนยทุธศาสตร์ใหญ่
ประกอบด้วยผู้มีอ านาจของหน่วยงานรัฐ เอกชน และผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบช าระเงินต่าง ๆ เพื่อ
พฒันาช่องทางการช าระเงินพืน้ฐานให้กบัประชาชนทุกคนอย่างครบถ้วน รวมถึงดแูลเร่ืองของการ
พฒันาระบบ การเพิ่มการเข้าถึง และเร่ืองของความปลอดภยั มีการขอความร่วมมือธนาคารรัฐ
และธนาคารพาณิชย์ในการลงทะเบียน ซึง่ได้รับความร่วมมืออย่างดี เนื่องจากธนาคารต่าง ๆก็
ต้องการขยายกลุม่ลกูค้าให้บริการการเงินแบบใหม่ ด้านกลุม่เป้าหมายประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ดีโดยมียอดลงทะเบียนในปี 2559 ถึง 31 ล้านคน จนถึงปัจจุบนัมีผู้ลงทะเบียน 
Prompt pay แล้ว 46 ล้านคน หรือคิดเป็น 76% ของคนไทยทัง้ประเทศ และแบบนิติบคุคล 65,000 

ราย ซึง่เป็นการให้คนทุคนสามารถเข้าถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน จงูใจด้วยความสะดวก ได้
มาตรฐาน และมีค่าธรรมเนียมที่ลดลง แต่ทัง้ในในเร่ืองของบริบทแวดล้อมพบว่าระเบียบการเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการกดเงินสดจากตู้  ATM มีการร่วมมือกนัลดค่าธรรมเนียมการกด
เงินสดจากตู้  ATM ลง ไปจนถึงการกดจากตู้ ข้ามธนาคารได้ไม่มีค่าธรรมเนียม ซึง่ไม่ได้สะท้อน
ต้นทนุการบริหารเงินสดของธนาคารที่แท้จริง คือ ธนาคารเรียกเก็บค่ารักษาบญัชีซึง่รวมค่าบริการ
ของธนาคารอ่ืน ๆ และมาสนบัสนนุการให้บริการกดเงินจากตู้  ATM แทน ซึง่ท าให้การเข้าถึงเงินสด
เพิ่มขึน้และจะท าให้แรงจงูใจการใช้ Prompt pay ลดลง เป็นเร่ืองที่ต้องแก้ไขระเบียบปฏิบติัต่อไป 
สว่นในภาพรวมอาจกลา่วได้ว่า การออกแบบระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay นี ้
สามารถน าให้โครงการบรรลวุตัถุประสงค์ที่ต้องการในตวัแบบการเปลี่ยนแปลงได้ 

4.2 การประเมินโครงการการขยายการใช้บัตรตามตัวแบบการกระท า 
สนบัสนนุให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เข้าถึงบริการทางการเงิน/การช าระเงินได้อย่าง

แพร่หลาย สง่เสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต ่าแทนการใช้เงินสดเพื่อสง่เสริมการ
เข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที่ห่างไกล รวมทัง้การกระจาย
อปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น เคร่ือง EDC เคร่ืองรูดบตัรมือถือ 
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(MPOS) และ Mobile Application ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพืน้ที่ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการช าระเงินให้กบัประชาชน และเป็นช่องทางในการสง่ข้อมลูการซือ้ขายและภาษี
ให้กบักรมสรรพากร 

โดยก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์โครงการ 

- เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที่ห่างไกล 

- ลดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ใช้บตัร และลดต้นทนุในการบริหารจดัการระบบการช าระ
เงินของประเทศไทยเพื่อความสะดวกของธุรกิจ 

ตามหลกัการและเหตผุล สง่เสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มจดุรับบตัร/จดัรับช าระ
เงินให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

1. ผลกัดนัการออกบตัรเดบิตตาม Local Card Scheme จากผู้ให้บริการในพืน้ที่เพื่อ
ช่วยลดค่าธรรมเนียม 

2. ก าหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานชิปการ์ด และเคร่ืองรับบตัร 

3. ทบทวนโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

4. กระจายจุดรับช าระเงินและเคร่ืองรับบตัร 

ปัจจบุนับตัรเดบิตมาตรฐานชิปกลางทกุใบใช้เครือข่ายของสมาคมธนาคารไทย (Thai 

Bankers’ Association: TBA) เป็นเครือข่ายเอทีเอ็มเรียกว่า ATM Pool TBA ซึง่วิ่งผ่านวงจรใหม่ โดยใช้ 
Local Switching เครือข่าย ITMX (Interbank Transaction Management and Exchange) ธุรกรรมที่ท า
ผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มจะสง่ไปประมวลผลผ่านบริษัทศนูย์ประมวลผล จ ากดั (Processing Center 

Company Limited: PCC) ซึง่ปัจจบุนัคือบริษัท National ITMX  
ประเมินโครงการการขยายการใช้บตัรตามตวัแบบการกระท าในครัง้นี ้เป็นการประเมิน

เก่ียวกบั การจดัเตรียมหน่วยงาน ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการสนบัสนนุจากองค์กรต่าง ๆ 
ว่าสามารถบรรลตุามความต้องการของโครงการ สามารถสร้างตวัแทรกแซงที่สง่ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายได้หรือไม่ โดยมีผลการประเมินดงันี ้
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Action model 

 
ภาพประกอบ 39action model โครงการการขยายการใช้บตัร 

 
องค์กรปฏิบติั 

ภายในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในปี 2559 มีการด าเนินการเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน  

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากบัดแูลและรักษา
เสถียรภาพระบบการช าระเงิน ด้วยการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการช าระเงิน ซึง่ได้แก่ การสนบัสนุนให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางช าระเงินที่สะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุม่ รวมถึงมีมาตรฐานและการ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นยทุธศาสตร์ที่ด าเนินการควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบ 
Prompt Pay 
 

ผู้ด าเนินการ  
คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) 8 คน ซึง่มีผู้ว่าการธปท. เป็นประธาน มี

หน้าที่ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัระบบการช าระเงินของประเทศ รวมถึงระบบการหกับญัชีระหว่าง

องคก์ร รัฐบาลออกแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชาํระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ  
 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคการเงินการ
ธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชยข์นาด
ใหญ่ และภาคเอกชนมีบทบาท
สาํคญั ,การขยายระบบอินเตอร์เน็ต 

ผูป้ฏิบติังาน คณะกรรมการระบบ
การชาํระเงิน (กรช.) ซ่ึงมีผูว่้าการ
ธปท. เป็นประธาน มหีนา้ท่ี
กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัระบบ
การชาํระเงิน 

  บริบท การใชง้านอินเทอร์เน็ตผา่น
โทรศพัทม์ือถือสูง การเขา้ถึงธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ิมสูงขึ้น ธุรกิจ e-
Commerce เติบโตดี  ประชากร ไดรั้บผลการพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานการชาํระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนมากในเขตชุมชน 

 

 การแทรกแซง การขยายจุดรับชาํระ
เงินทัว่ประเทศการติดตั้งเคร่ือง EDC 
แก่ร้านคา้และหน่วยงานภาครัฐทัว่
ประเทศ การลดค่าธรรมเนียม การ
เพ่ิมเคร่ือง POS เพ่ิมระบบชิปการ์ด 
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สถาบนัการเงิน ให้สอดคล้องกบัพฒันาการของภาคธุรกิจและพฒันาการด้านเทคโนโลยีการช าระ
เงิน ภายใต้แผนกลยทุธ์ระบบการช าระเงินปี 2555-2559  

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ก ากบัดแูลระบบการช าระเงินรวมไปถึงเร่ืองของ
ความปลอดภยั รวดเร็วของระบบ ร่วมกบัธนาคารพานิชย์ 14 แห่งในไทยให้บริการบญัชีเงินฝาก
เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขัน้พืน้ฐาน หรือบญัชีเงินฝากพืน้ฐานเพื่อผู้มีรายได้น้อย เนื่องจาก
จากข้อมลูพบว่าในปี 2559 มีคนกว่า 30% เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน และไม่ได้ใช้
บริการเงินฝาก จึงมีการสง่เสริมเฉพาะกลุม่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการเงินได้สะดวกด้วยต้นทนุ
ที่ต ่ากว่า พร้อมกบัธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการกระจายเคร่ือง Pos ETC ในพืน้ที่ต่าง ๆทัว่
ประเทศ 

องค์กรที่เก่ียวข้อง  
สมาคมธนาคารไทย ด้วยการสนบัสนนุจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จดัตัง้กลุม่

ความร่วมมือสถาบนัการเงิน ภายใต้ชื่อศนูย์ประสานงานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยี
สารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector Computer Emergency Response Team 

(TB-CERT) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อยกระดบัความร่วมมือให้ภาคสถาบนัการเงินดแูลความมัน่คง
ปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือภยัคกุคามไซเบอร์ และร่วมกบั
สถาบนัการศกึษาจดักิจกรรม Cybersecurity Bootcamp ให้นกัศึกษาฝึกรับมือกบัภยัไซเบอร์จาก
สถานการณ์จ าลอง เพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงสร้างเครือข่ายการสรรหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดงักล่าว ซึง่ขาดแคลนมากในปัจจบุนั 

เมื่อต้นปี 2562 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สพธอ.หรือ ETDA สงักดั
กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ได้จดัตัง้ ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building 

Centre ขึน้ในไทย โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกบุคลากรในอาเซียนกว่าพนัคน ภายในปี 2564 เพื่อให้
รองรับต่อความต้องการในอนาคต 

ภาคการเงินการธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่การสง่เสริมการเข้าถึง
บริการช าระเงิน เช่นช่องทางโทรศพัท์มือถือ (Mobile payment) การเปิดบญัชีธนาคารฟรีของ
ผู้สงูอายแุละผู้มีรายได้น้อย 

ภาคเอกชน ในการช่วยสง่เสริมและพฒันาการท าธุรกรรมช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Payment) ในธุรกิจรายย่อย เพิ่มการใช้งาน e-Wallet prompt pay  

หน่วยงานด้านต่างประเทศ มีการเตรียมความพร้อมส าหรับ AEC เพื่อให้มีโครงสร้าง
พืน้ฐานที่พร้อมรองรับการช าระเงินกบัประเทศในกลุม่อาเซียน เพื่อสนบัสนนุให้ภาคธุรกิจและ
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ประชาชนสามารถท าธุรกรรมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (Cross-Border 

Electronics Payments) 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนมุติั หลกัการร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า พ.ศ. …. ตามที่ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) 
เสนอ และให้สง่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ
ส านกังานอยัการสงูสดุไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้  และครม.สัง่ให้
ส านกังานปปง.รับความเห็นของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมไปพิจารณาด าเนินการต่อ 
คมุเข้ม “สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของ พระราชบญัญัติป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ต้องด าเนิน ซึง่มีทัง้หมด 9 อาชีพ ประกอบด้วย  

1.ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการด าเนินการการให้ค าแนะน า หรือบริษัทที่ปรึกษา
ทางการเงิน การลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่มิใช่สถาบนัการเงิน  

2.ผู้ประกอบการอญัมณี เพชร พลอย ทองค า  
3.ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซือ้รถยนต์  
4.นายหน้าหรือตวัแทนซือ้ขายอสงัหาริมทรัพย์  
5.ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าและวตัถโุบราณ  
6.ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกบัสินเชื่อสว่นบุคคล  
7.ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกบับตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์  
8.ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกบับตัรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน   
9.ผู้ประกอบอาชีพเก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

ทัง้ 9 อาชีพ มีหน้าที่ตามกฎหมายคือ ประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงิน โดยต้องระบุตวัตนและพิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า รวมทัง้ท าความเข้าใจเก่ียวกบั
ลกัษณะธุรกิจของลกูค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจดัการหรือการเป็นเจ้าของ หากพบกว่า
ลกูค้ามีความเสี่ยงสงูจนอาจเป็นเหตใุห้สถาบนัการเงินและผู้ประกอบการ 9 อาชีพ ถกูใช้เป็น
เคร่ืองมือในการฟอกต้องปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อนัควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง. กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มี
มลูค่าตัง้แต่ 5 หมื่นบาทขึน้ไป สถาบนัการเงินผู้สง่ค าสัง่โอนและสถาบนัการเงินผู้ รับค าสัง่โอนต้อง
ด าเนินการสง่และรับข้อมลูของผู้ โอนและผู้ รับโอนพร้อมค าสัง่โอนเงิน โดยต้องจดัให้ค าสัง่โอนเงินมี
ข้อมลูของผู้ โอนและผู้ รับโอนหากไม่ปฏิบติั มีบทลงโทษ ตัง้แต่ หากไม่รายงานการท าธุรกรรม ไม่
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จดัให้ลกูค้าแสดงตนก่อนการท าธุรกรรม ไม่เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงตนและบนัทกึ
ข้อเท็จจริงให้ครบเวลา10 ปี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 1 หมื่น
บาท ตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่ หากรายงานการท าธุรกรรมอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้อง
แจ้ง ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตัง้แต่ 5 หมื่น ถึง 5 แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หาก
ฝ่าฝืนการห้ามเปิดเผยข้อมลูของลกูค้า หรือ เปิดเผยความลบัในราชการเก่ียวกบัการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญัติฟอกเงิน ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทัง้
จ าทัง้ปรับ 

ด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ราชกิจจานเุบกษา
เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลว่า การเก็บรวม
รวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใด จะท าได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมลูได้ให้ความ
ยินยอมไว้ โดยการขอความยินยอมต้องท าเป็นหนงัสือ อาจจะท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ต้องมีแบบหรือมีข้อความที่เข้าใจได้ ใช้ภาษาอ่านง่าย ให้เจ้าของข้อมลูมีอิสระในการตดัสินใจว่า
จะยินยอมให้เก็บข้อมลูหรือน าข้อมลูไปใช้ได้หรือไม่ โดยไม่เป็นเงื่อนไขในการให้บริการ 

การขอความยินยอมต้องแจ้งวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการ
เปิดเผยข้อมลูให้เจ้าของข้อมลูทราบด้วย และผู้ควบคมุข้อมลูจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมลูเฉพาะตามวตัถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ส าหรับเจ้าของข้อมลูที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้ว และ
เจ้าของข้อมลูสามารถเปลี่ยนใจถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ขณะเดียวกนัก็ก าหนดข้อยกเว้นไว้ 
โดยเฉพาะกิจการส าคญัๆ ของรัฐ เช่น การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความ
มัน่คงของรัฐ ความมัน่คงทางการคลงัของรัฐ หรือการรักษาความปลอดภยัของประชาชน การ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร์ หรือการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
การพิจารณาคดีของศาลและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และเปิดช่องให้หากเจ้าของข้อมลู
ไม่ต้องการถูกเก็บข้อมลูหรือถกูใช้ข้อมลูโดยกิจการของภาครัฐ สามารถย่ืนคดัค้านว่า การยุ่ง
เก่ียวกบัข้อมลูนัน้ ๆ "เป็นการจ าเป็น" ตามมาตรา 27 (4) หรือไม่ และกฎหมายที่ให้อ านาจในการ
ปฏิบติัตามมาตรา 27 (6) ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

ด้านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล มีหน้าที่ออกประกาศหรือระเบียบ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล ก าหนดข้อปฏิบติัเพื่อให้ผู้ควบคมุ
ข้อมลูสว่นบคุคลปฏิบติัได้ในแนวทางเดียวกนั จดัท าแผนแม่บทการด าเนินงาน ตีความและวินิจฉยั
ปัญหาที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการรวม 16 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ ซึง่สรร
หาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ
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เศรษฐกิจและสงัคม เป็นรองประธาน กรรมการโดยต าแหน่งจากฝ่ายราชการ 5 คน ได้แก่ ปลดั
ส านกันายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และอยัการสงูสดุ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 9 คน สรร
หาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสงัคมศาสตร์ ด้าน
กฎหมาย ด้านสขุภาพ ด้านการเงิน ฯลฯ 

กระบวนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ให้ท าโดย
คณะกรรมการสรรหา 8 คน มาจากนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้ 2 คน ประธานรัฐสภาแต่งตัง้ 2 คน 
ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตัง้ 2 คน คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติแต่งตัง้ 2 คน เมื่อ
คณะกรรมการสรรหาได้คดัเลือกบุคคลที่มีคณุสมบติัแล้วให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตัง้ 

และมีคณะกรรมการก ากบัส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล หรือ 
คณะกรรมการส านกังานฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงาน ออกข้อบงัคบัว่าด้วยการจดัการ
องค์กร อนมุติัการใช้จ่ายเงิน วินิจฉยัอทุธรณ์ค าสัง่ ซึง่จดัตัง้ขึน้เพื่อก ากบัการท างานของส านกังาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล ที่มีหน้าที่เป็นศนูย์กลางทางวิชาการเก่ียวกบัการคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล ติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามกฎหมายนีป้ระกอบด้วยกรรมการ 9 คน ได้แก่ 
ประธานกรรมการ ซึง่สรรหาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล มี
กรรมการโดยต าแหน่งจากฝ่ายราชการ 2 คน ได้แก่ ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 6 คน 
สรรหาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล อย่างน้อย 3 คน และด้าน
อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลเห็นว่า ตวัเองถูกละเมิด หรือมีผู้ใดเก็บข้อมลูของ
ตวัเองหรือเอาข้อมลูไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม มีสิทธิยื่นเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ผู้ เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญมีหน้าที่พิจารณาเร่ืองร้องเรียนตามกฎหมายนี ้
ตรวจสอบการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคล ไกลเ่กลี่ยข้อ
พิพาท สัง่ให้ผู้ควบคมุข้อมลูแก้ไขการกระท าหรือห้ามการกระท าที่อาจเป็นการละเมิดต่อข้อมลู
สว่นบุคคล รวมทัง้มีอ านาจสัง่ลงโทษได้ 

 
 

บริบททางนิเวศวิทยา 
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ในปี 2017 ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย มีประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากร 
เพิ่มขึน้ 39% จากปี 2016 (ที่ 38 ล้านคน) จ านวนผู้ใช้งานโทรศพัท์มือถือไทย 90.94 ล้านเลขหมาย 
และ 98% เป็นระบบบรอดแบรนด์ (3G, 4G) ท าให้การเข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้  

ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร หรือ Unbank population ในประเทศ
ไทยโดยรายงาน world bank ปี 2557 ระบวุ่า ประชากรวยัท างานที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารในไทยมี
ประมาณ 22% ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 6% (Luna-Martínez, 2016) และในปี 2561 รายงานจาก 
Visa พบว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัราการเข้าถึงธนาคาร-สถาบนัการเงิน (Banking Penetration) ของประเทศไทยอยู่ที่

ประมาณ 83% หรือมีประชนกลุม่ Unbank population ลดลงเหลือ 17% 
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ภาพประกอบ 40ร้อยละของประชากรผูเ้ข้าสามารถถึงระบบธนาคารในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
ทีม่า Luna-Martínez, 2016 

 

การท างานของตวัแทรกแซง 

โครงการนีเ้ป็นการสง่เสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต ่าแทนการใช้
เงินสดเพื่อสง่เสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที่
ห่างไกล รวมทัง้การกระจายอปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น เคร่ือง 
EDC เคร่ืองรูดบตัรมือถือ (MPOS) และ Mobile Application ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพืน้ที่ 
เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินให้กบัประชาชน และเป็นช่องทางในการสง่ข้อมลูการซือ้
ขายและภาษีให้กบักรมสรรพากร อีกทัง้ จะสง่เสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดใน
ทกุภาคสว่น โดยภาครัฐที่จะใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการจ่ายเงินสวสัดิการจาก
ภาครัฐไปสูป่ระชาชนโดยตรง และการมีมาตรการจงูใจประชาชนและร้านค้าในการใช้บตัรและรับ
บตัร เพื่อสง่เสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช าระเงินจากเงินสดไปสูก่ารช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างทัว่ถึง แพร่หลาย เอือ้ต่อการสร้างสงัคมที่เป็น Cashless society ซึง่จะช่วย
ยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน และศกัยภาพการแข่งขนัของภาคธุรกิจ และประเทศ 
สอดคล้องกบันโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาล 

 

เป้าหมายการด าเนินงานเร่ิมแรก 
(1) ออกประกาศให้นิติบคุคลติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงิน ในเดือนพฤษภาคม 2559 

(2) ออกหลกัเกณฑ์ให้หน่วยงานราชการติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงิน ในเดือน
กรกฎาคม 2559 

(3) ผู้ให้บริการวางอปุกรณ์มีความพร้อมที่จะเร่ิมกระจายอปุกรณ์รับช าระเงิน ใน
เดือนสิงหาคม 2559 

และวางกรอบการพฒันา 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Interoperable 

Infrastructure) ด้านการพฒันานวตักรรม (Innovation) ด้านการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทัว่ถึง 
(Inclusion) ด้านการสร้างภมูิคุ้มกนัให้กบัระบบการ ช าระเงิน (Immunity) และด้านบรูณาการข้อมลู
ระบบการช าระเงิน (Information) 

โดยคณะอนกุรรมการขบัเคลื่อนโครงการระบบการช าระเงินแบบ Any ID และการ
ขยายการใช้บตัร ได้คดัเลือกผู้ให้บริการวางอปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เคร่ือง EDC) ได้
คดัเลือก ผู้ให้บริการ 2 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จ ากดั
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(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจ ากดั(มหาชน) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ (2) กลุม่กิจการค้าร่วม
โครงการอีเพย์เม้น ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั
(มหาชน) เพื่อท าหน้าที่ ในการติดตัง้เคร่ือง EDC แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทัว่ประเทศ โดย
ก าหนดค่าธรรมเนียมในการให้ บริการเคร่ือง EDC ต ่ากว่าอตัราตลาด ได้แก่ (1) การยกเว้นการคิด
ค่าเคร่ือง EDC (2) ลดค่าธรรมเนียมต่อ รายการ (MDR) ในการรับบตัรเดบิต จากอตัราทัว่ไปที่ร้อย
ละ 1-2.5 เหลือไม่เกินร้อยละ 0.55 และ (3) ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อรายการในการรับบตัรเดบิต
ส าหรับสว่นราชการ 

ค่าธรรมเนียมลดลง จากการที่ผู้ ให้บริการที่ร่วมโครงการมีสว่นแบ่งในตลาดการวาง
เคร่ือง EDC สงูถึงร้อยละ 88 และการลดค่าธรรมเนียมการรับบตัรเดบิตลง ท าให้อตัรา 
ค่าธรรมเนียมตลาดปรับลดลงตามเหลือร้อยละ 0.55 ซึง่ช่วยลดต้นทนุของผู้ประกอบการได้ใน
ระยะยาว โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการ SMEs ซึง่ที่ผ่านมาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราสงู
เนื่องจากไม่มีอ านาจ ต่อรอง 

พฒันาช่องทางในการรับช าระเงิน โดยใช้ Thai Standard QR Code เพื่อเป็น ทางเลือก
แก่ร้านค้ารายย่อยในการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีต้นทนุในการติดตัง้ต ่า และ สามารถ
เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างแพร่หลาย รวมถึงรองรับการท าธุรกรรมแบบออนไลน์ โดยผู้ให้บริการ QR 

Code ได้กระจายจดุรับช าระเงินผ่าน QR Code กว่า 3 ล้านจดุ โดยนบัรวมทัง้ร้านค้าทัว่ไปและ 
ร้านค้าออนไลน์ ซึง่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึน้ 

การเพิ่มขึน้และการกระจายตวัของเคร่ืองรับบตัร หรือจุดรับช าระเงินของ นิติบคุคล
หรือร้านค้าในพืน้ที่ต่าง ๆ ทัง้ในตวัเมืองและในพืน้ที่ห่างไกล 

การยกระดบัความปลอดภยัและสง่เสริมประสิทธิภาพการแข่งขนัของบตัรเดบิตที่
ออกและใช้ภายในประเทศ ธปท. ได้เสนอออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(คธอ.) ในสว่นของการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกบับตัรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 
เพื่อสง่เสริมให้เกิดการแข่งขนัและการออกบตัรร่วมกนั และสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรเดบิตอย่าง
แพร่หลายแทนการใช้เงินสด โดยให้บตัรเดบิตที่ออกเพื่อใช้จ่ายในประเทศใช้มาตรฐานชิปการ์ด
กลางและใช้เครือข่ายบตัรในประเทศ รวมทัง้ได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานชิปการ์ดกลาง
ส าหรับบตัรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการออกบตัรเด
บิตของผู้ออกบตัรและได้พิจารณาน ามาตรฐานสากล Principles for Financial Market Infrastructures 

(PFMIs) มาใช้เป็นแนวทางในการก ากบัดแูลระบบการช าระเงินที่ส าคญัของไทย ได้แก่ ระบบบาท
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เนต ซึง่จดัเป็นระบบการช าระเงินที่มีความส าคญัต่อความมัน่คงของระบบการเงินของประเทศ 
(Systemically Important Payment Systems: SIPS) และระบบการช าระเงินรายย่อยที่มีความส าคญั 
(Prominently Important Retail Payment Systems: PIRPS) ได้แก่ ระบบการหกับญัชีเช็คด้วยภาพเช็ค 
(ICAS) และระบบไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 7 (ITMX) 

 ธปท. ร่วมมือกบั กสทช. ในการยกระดบัความปลอดภยัของบริการช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

ซึง่ กสทช. ได้ก าหนดมาตรฐานกระบวนการพิสจูน์ตวัตนของผู้ให้บริการโทรคมนาคม
กรณีที่ลกูค้าขอออกซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกนัการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ นอกจากนี ้ภาคธนาคาร
และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ยงัมีความร่วมมือกนัเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่
ผู้ใช้บริการ Mobile Banking และพร้อมเพย์ว่าจะได้รับการดแูลอย่างรัดกมุ 

ธปท. ได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก ากบัดแูลผู้ให้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การก ากบัดแูลมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ต่อผู้ใช้บริการ รวมทัง้เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ต่อระบบการช าระเงินและมีความยืดหยุ่น
ในทางปฏิบติัแก่ผู้ให้บริการ ทัง้ในส่วนของประกาศหลกัเกณฑ์ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการควบคมุดแูล
ธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล
ธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ภายใต้ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที่ 58 (การประกอบ
ธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) โดยสรุป เพื่อปรับปรุงหลกัเกณฑ์เพื่อยกระดบัการก ากบัดแูลให้
สอดคล้องกบัสภาพธุรกิจในปัจจบุนั ได้แก่ ก าหนดฐานะความมัน่คงของผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนญุาตให้มีสถานภาพทางการเงินที่มัน่คงสามารถด าเนินธุรกิจและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ก าหนดคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึง่มีอ านาจจดัการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขยายขอบเขตธุรกิจการให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ ก าหนดให้แยกบนัทกึบญัชีเงินที่ได้รับจาก
การช าระของผู้ใช้บริการออกจากเงินทนุหมนุเวียนอ่ืน รวมทัง้ปรับหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัตาม
ประกาศหลกัเกณฑ์ เพื่อลดภาระผู้ให้บริการ โดยการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในเร่ืองการเปิด หรือย้าย
หรือปิดส านกังานสาขา เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในทางปฏิบติั  
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ธปท. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมระบบบาทเนตเพื่อรองรับการประเมินตาม
โครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) โดยผลกัดนัพระราชบญัญัติระบบการช าระ
เงิน พ.ศ. 2560 ซึง่มีบทบญัญัติในเร่ืองการคุ้มครองรายการโอนเงินหรือช าระดลุที่ส าเร็จ 

แล้วมิให้ถกูยกเลิกหรือเพิกถอน (Payment Finality) การจดัท ากรอบนโยบายการ
บริหารจดัการความเสี่ยงของระบบการช าระเงิน การก าหนดหลกัเกณฑ์และพิธีปฏิบติักรณีสมาชิก
ในระบบถกูศาลสัง่พิทกัษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติระบบการช าระ
เงิน พ.ศ. 2560 โดยรวมถึงการปรับปรุงพิธีปฏิบติัในการเชื่อมโยงเพื่อช าระราคาหลกัทรัพย์กบั
บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั การทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมลู
ธุรกรรม (Performance Stress Test) ของระบบบาทเนตรวมทัง้การด าเนินการของ ธปท. ในฐานะผู้
ก ากบัดแูลระบบการช าระเงิน เช่น การปรับปรุงพิธีปฏิบติัเพื่อการก ากบัดแูลระบบการช าระเงิน 

ที่ ธปท. ให้บริการ เพื่อก าหนดกระบวนการ ขัน้ตอน การประสานงาน และการปฏิบติั
ที่ชดัเจนระหว่างฝ่ายงานภายใน ธปท. และการเผยแพร่หลกัเกณฑ์ในการก าหนดระบบการช าระ
เงินที่ต้องมีการก ากบัดแูลตามมาตรฐาน PFMIs 

การเพิ่มความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลกูข่ายระบบบาทเนต และ
ระบบ ICAS 

ธปท. มีมาตรการยกระดบัการจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของระบบการ
ช าระเงินที่มีความส าคญัของประเทศอนัได้แก่ ระบบบาทเนต และระบบ ICAS ให้สามารถป้องกนั
ความเสี่ยงจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล โดยก าหนดให้สถาบนัสมาชิกท าการ
ตรวจประเมินเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูข่ายของระบบบาทเนตและระบบ ICAS ในปี 2560 และต้อง
ผ่านการตรวจรับรองการจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
ภายในปี 2561 พร้อมทัง้รักษาสถานภาพการรับรองดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ธปท. ได้ปรับระบบบาทเนตเพื่อเพิ่มเคร่ืองมือในการยบัยัง้ธุรกรรมต้องสงสยัที่เกิด
จากการโอนเงินที่ผิดปกติ โดยมีกลไกการตรวจจบัธุรกรรมต้องสงสยัตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบนั
ผู้ใช้บริการก าหนด ซึง่เป็นไปตามพฤติกรรมการโอนเงินของลกูค้าตนเองพร้อมทัง้เพิ่มเคร่ืองมือ
ให้กบัผู้ใช้บริการบาทเนตส าหรับใช้ในการแจ้งเตือนและจดัการธุรกรรมต้องสงสยัได้ทนัการณ์ เพื่อ
ลดความ 

เสี่ยงและความเสียหายทางการเงินจากภยัคกุคามทางไซเบอร์เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการเงินเพื่อรองรับการโอนเงินมลูค่าสงูระหว่างสถาบนัการเงินและสถาบนัที่มีบญัชีเงินฝากกบั 
ธปท. ในลกัษณะ Real-Time Gross Settlement (RTGS) เนื่องจากระบบบาทเนตเป็นระบบที่เก่ียวข้อง
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กบัการโอนเงินมลูค่าสงู ธปท. จึงได้ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัที่รัดกมุ โดยผู้ใช้บริการ
ที่สง่ข้อความมายงัระบบบาทเนตโดยผ่านช่องทาง S.W.I.F.T (SWIFT : The global provider of secure 

financial messaging services) นัน้จะต้องมีกระบวนการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของ 
S.W.I.F.T ซึง่เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกนัทัว่โลก ส าหรับผู้ใช้บริการบาทเนตซึง่สง่ข้อความ
มายงัระบบบาทเนตโดยผ่านช่องทาง EFS จะมีระบบการรักษาความปลอดภยัโดยใช้เทคโนโลยี 
Digital Signature โดยผู้สง่ข้อความจะต้องมี Private Key ใน Smart Card ประจ าตวัในการสร้าง Digital 

Signature ก ากบัในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สง่มายงัระบบบาทเนต ด้วยเทคโนโลยีดงักลา่วท าให้
ระบบบาทเนตสามารถรักษาความลบัพร้อมทัง้ป้องกนัมิให้ผู้ อ่ืนที่ไม่มีสว่นเก่ียวข้องลว่งรู้ข้อมลูได้ 
สามารถยืนยนัและพิสจูน์ตวัตนของผู้สง่และผู้ รับรายการ ผู้สง่และผู้ รับไม่สามารถปฏิเสธความรับ
ผิดได้ และสามารถรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูที่สง่ผ่านระบบ รวมทัง้ระบบบาทเนตยงั
มีการบนัทึกข้อมลูที่รับ-สง่ในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานด้วย 

การโอนเงินในระบบบาทเนตเป็นการโอนเงินที่มีผลสมบรูณ์ทนัที (Real Time Gross 

Settlement -RTGS) และเพิกถอนมิได้ซึง่เป็นระบบที่ป้องกนัความเสี่ยงในตวัเองอยู่แล้วโดยรายการ
ที่ยงัไม่สามารถช าระเงินได้ในขณะที่สง่ค าสัง่เข้ามาจะถูกจดัรอไว้ตามล าดบัค าสัง่และจะ
ด าเนินการเมื่อมีเงินในบญัชีเพียงพอ ส าหรับรายการที่ไม่สามารถช าระเงินได้จนถึงเวลาปิดคิวจะ
ถกูยกเลิก ดงันัน้ความเสี่ยงในระบบบาทเนตจึงมีน้อยกว่าระบบอ่ืน 

ธปท. ได้จดัสร้างศนูย์ส ารองซึง่ห่างศนูย์บริการหลกั เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร โดย
ส ารองอปุกรณ์ Hardware และ Software ด้วยอปุกรณ์ชดุเดียวกบัระบบงานจริง เพื่อให้ระบบ
สามารถให้บริการต่อได้โดยไม่หยดุชะงกัเมื่อศนูย์บริการหลกัขดัข้อง นอกจากนัน้ ธปท. ได้จดัท า
แผนฉกุเฉินเพื่อรองรับในกรณีที่ระบบบาทเนตขดัข้อง ทัง้ในสว่นของ ธปท. และผู้ใช้บริการ ซึง่
มาตรการเหลา่นีท้ าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ใช้บริการได้ใช้งานระบบที่มีความปลอดภยัสงูและได้รับบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 การปรับระบบบาทเนตให้รองรับ SWIFT Standard Release 2018 โดยปรับเพิ่มและสง่
ต่อข้อมลูอ้างอิงรายการ (The Unique End-to-end Transaction Reference (UETR)) ในค าสัง่โอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต อนัมีผลให้บริการช าระเงินข้ามพรมแดนของสถาบนัการเงิน สามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ตามมาตรฐานข้อความการช าระ
เงินข้ามพรมแดนของ SWIFT และเสริมสร้างความปลอดภยัและลดความเสี่ยง รวมถึงส่งมอบ
บริการที่ตรงกบัความต้องการของสถาบนัการเงินในอตุสาหกรรมการเงินในสภาวะแวดล้อม
ปัจจบุนั 
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ธปท. สนบัสนนุให้กลุม่ประเทศอาเซียนและ CLMV มีการพฒันามาตรฐาน QR Code 

เพื่อการช าระเงินที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ซึง่จะสามารถเชื่อมโยงกนัได้ (interoperability) 
และสามารถใช้งานผ่าน mobile payment ซึง่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจบุนัโดยด าเนินการผ่าน
ความร่วมมือทัง้ในระดบัของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการช าระเงินอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา Standardized QR Code for payments และการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกบัระบบการช าระเงิน รวมทัง้การก ากบัดแูลผู้ให้
บริการระบบและบริการช าระเงิน ให้แก่ธนาคารกลางต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารกลางเมียนมา ธนาคาร
กลางลาว ธนาคารกลางกมัพชูา การเห็นชอบร่วมกนัในการลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านระบบการช าระเงินระหว่างประเทศและเทคโนโลยีทางการเงิน (Memorandum of 

Understanding: MOU) ระหว่าง ธปท. และธนาคารกลางกมัพชูาในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 เพื่อ
สนบัสนนุการพฒันามาตรฐาน QR Code เพื่อการช าระเงิน และยกระดบัความร่วมมือด้านการ
ช าระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน สง่เสริมการใช้สกลุเงินท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยง
ระบบการช าระเงินด้วย Standardized QR Code for payments ระหว่างภาคเอกชนไทยและสิงคโปร์ 
เพื่อให้ลกูค้าของไทยและสิงคโปร์สามารถช าระค่าสินค้าและบริการด้วยการสแกน QR Code ข้าม
ประเทศได้ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2561 

 
 
 
 

ประชากรเป้าหมาย 

มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเคร่ือง  EDC เคร่ือง 
POS ให้มากขึน้ เบือ้งต้นจะกระจายในเขตชมุชนที่มีธุรกรรมเกิดขึน้ค่อนข้างมากและสง่เสริมการตัง้
เคร่ืองช าระเงิน และการให้บริการอินเตอร์เน็ตในพืน้ที่ห่างไกล 

มีการเน้นประชากรกลุม่เป้าหมาย ที่กลุม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างช้า เช่น คน
ยากจน ผู้สงูอายุ หรือพืน้ที่ห่างไกลที่บริการอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง เช่น ให้ท าบตัรเอทีเอ็ม บตัรเดบิต
ได้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ในผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวน 11.4 
ล้านคน และผู้สงูวยัอายุตัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป จ านวน 8 ล้านคน ในธนาคารที่ร่วมให้บริการ 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการการขยายการใช้บตัรตามตวัแบบการกระท า (action model) 

จากการวิ เคราะห์นโยบายการพัฒ นาโครงส ร้างพื น้ ฐานการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากกลไกการออบแบบโครงการตาม Action Model แล้วพบว่า การ
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ด าเนินงานมีการวางแผนให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
รวมถึงการขยายระบบ การก ากับดูแลการท างานหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง การดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัย การพัฒนาระบบ ให้ท างานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ Prompt pay โดยใช้หน่วยงาน
หลกัในการดแูลชดุเดียวกนั เพื่อพฒันาช่องทางการช าระเงินพืน้ฐานให้กบัประชาชนทกุกลุม่  

พบว่าภาคธนาคารพาณิชย์ และเอกชนมีการต่ืนตัวในระดับสูง จากการเพิ่มขึน้
ของเคร่ือง EDC บัตรเดบิต อย่างรวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมถูกลง เช่นเดียว กับบริบทแวดล้อม 
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตและการใช้งานสมาร์ทโฟน ที่ไทยอยู่ในระดบัใกล้เคียงกบัประเทศใน
กลุ่มยูโรโซน ท าให้สามารถพัฒนาการช าระเงินทางโทรศพัท์ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็มีการ
ดงึกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าสูร่ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยการที่รัฐบาลแจกบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
ซึ่งมีลกัษณะเป็นบตัรเงินสด กระเป๋าเงินออนไลน์ และเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเปิดบญัชีได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมรายปี ซึง่ท าให้รายงานครัวเรือนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารลดลง
เหลือเพียง 2.7% ส่วนในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ มีพัฒนาการการเติบโตที่น่าพอใจ สามารถสร้าง Ecosystem ที่เอือ้ต่อการพัฒนา
นวตักรรม และตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลงได้  
 

4.3 การประเมินโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามตัวแบบการกระท า  
พฒันาการจดัท าและน าสง่ข้อมลูใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการจดัท าใบก ากบัภาษี 
รวมทัง้การน าสง่รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าสง่ภาษีเมื่อมีการช าระเงินผ่าน
ระบบ e-Payment อนัจะช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนของภาคเอกชน ในการจดัท าเอกสารและการ
ช าระภาษี การเชื่อมโยงระบบการช าระภาษีเข้ากบัระบบการช าระค่าสินค้าและบริการจะเป็นการ
ลดขัน้ตอนการช าระภาษีและการน าสง่เอกสารภาษีอากร โดยจะถือเป็นการช าระภาษีเงินได้หกั ณ 
ท่ีจ่ายเบ็ดเสร็จได้ขณะที่ท าธุรกรรมช าระค่าสินค้าและบริการผ่านสถาบนัการเงิน โดยหาก
ผู้ประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ e-Payment ธนาคารจะท าหน้าที่ในการน าสง่ภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่าย ดงันัน้ ผู้ประกอบการจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่ายและท าหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายอีก พร้อมกนันัน้ธนาคารจะน าสง่
ข้อมลูการเงินที่ท าธุรกรรมและข้อมลูภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากรไปในคราว
เดียวกนัโดยตรง 

โดยก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์โครงการ 
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• ลดการจดัสง่และเก็บเอกสารแบบกระดาษ 

• เชื่อมโยงระบบการช าระเงินกบัระบบภาษีและการสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง เบ็ดเสร็จ 
ณ จดุเดียว 

 

ตามหลกัการและเหตผุล บรูณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี  ้

1. บริการจัดท าและน าส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt โดยการพัฒนา
ช่องทางต่าง ๆ ในการส่งข้อมูล ได้แก่ e-mail, Host to host, Service provider, Web upload และ Web 

portal และพัฒนาระบบงานที่ เก่ียวข้อง เช่น ระบบ Electronic VAT Report และระบบสอบยัน
ใบก ากบัภาษี 

2. พฒันาระบบน าส่งข้อมลู VAT และภาษีหกั ณ ที่จ่าย และระบบน าส่งภาษีเมื่อ
มีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยเชื่อมโยงกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประเมินโครงการตามตวัแบบการกระท า ซึง่เป็นการประเมิน การจดัเตรียมหน่วยงาน 
ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการสนบัสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ว่าสามารถบรรลตุามความต้องการ
ของโครงการ สามารถสร้างตวัแทรกแซงที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้หรือไม่ 
 

 

องคก์ร ยทุธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการ
ชาํระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์
แห่งชาติ โครงการท่ี 3 พฒันา
ระบบภาษี 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการเงิน
และผูใ้ห้บริการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
ตอ้งส่งขอ้มูลให้กรมสรรพากร 

ผูป้ฏิบติังาน กรมสรรพากร มี
หนา้ท่ีโดยตรงปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบการส่งมอบใบกาํกบัภาษี
อิเลก็ทรอนิกส์ นาํส่งธุรกรรม 
ชาํระ คืนภาษีดว้ย E-
payment 

  บริบท ผูป้ระกอบการรายเลก็บางส่วน
ยงัไม่พร้อมจดัทาํใบกาํกบัภาษี
อิเลก็ทรอนิกส์ ใหม่ จึงตอ้งดึง
หน่วยงานอ่ืนมาร่วมช่วยเหลือ    ประชากร ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู ้

เสียภาษี ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ข่ายตอ้ง
เสียภาษี 

  การแทรกแซง บคุคลธรรมดาและ

ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนในการจดัทาํ

ใบกาํกบัภาษีและใบรับอิเลก็ทรอนิกส์

ลดลง กรมสรรพากรจดัทาํรายงานภาษี

ขายโดยอตัโนมติั  



  134 

ภาพประกอบ 41Action model โครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
องค์กรปฏิบติั 

รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในปี 2559 และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ง
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี ้ซึง่ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกนัไปใน
ห้วงเวลาเดียวกนั 

กรมสรรพากร มีหน้าที่โดยตรงปรับปรุงกฎหมายระเบียบการสง่มอบใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ น าสง่ธุรกรรม ช าระ คืนภาษีด้วย E-payment 

 
 

ผู้ด าเนินการ  
กรมสรรพากร เป็นดแูลยทุธศาสตร์น าเอาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

มาใช้ เพื่อจดัท าและน าสง่ข้อมลูภาษีในแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จงูใจ
อ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการจดัท า รวมทัง้การน าสง่รายงานการท าธุรกรรมทางการ
เงินและการน าสง่ภาษีเมื่อมีการช าระเงิน ผ่านระบบ e-Payment ตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 โดย
เป็นการพฒันาระบบทัง้ประเทศมีข้าราชการกรมสรรพากร 18,222 คน เป็นผู้ด าเนินงาน 

กรมบญัชีกลาง ก าหนดให้ประชาชนที่ต้องช าระค่าบริการต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานราชการ
ทัว่ประเทศ จะต้องใช้ e-Money หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาจ่ายแทนเงินสดหรือเช็ค ซึง่
กรมบญัชีกลางให้ส่วนราชการติดตัง้ ระบบ internet banking เคร่ือง EDC และ QR Code ทัง้หมด 
ส าหรับการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้หลายรูปแบบ 
ประกอบด้วย การช าระเงินด้วย Bill Payment บตัรเดบิต/บตัรเครดิต และการช าระเงินผ่าน QR Code 

รวมถึงการใช้บตัรช าระเงินแบบ e-Money ขึน้อยู่กบัความสะดวกของแต่ละคน 

องค์กรที่เก่ียวข้อง  
สถาบนัการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะมีหน้าที่ให้ข้อมลูต่อกรมสรรพากร 

โดยรายงานข้อมลูของธุรกรรมที่ มกีารฝากหรือรับโอนเงินทกุบญัชีรวมกนัตัง้แต่ 3,000 ครัง้ขึน้ไป
ต่อปี และมีการฝากหรือรับโอนเงินทกุบญัชีรวมกนัตัง้แต่ 400 ครัง้ และมียอดเงินรวม 2,000,000 
บาทขึน้ไปเพื่อน าไปพิจารณาการเก็บภาษี  

นอกจากนีม้ีความร่วมมือกบังานด้านพฒันาสงัคม เพื่อลดปัญหาการคิดภาษีจากเงิน
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บริจาค โดยพฒันาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่พฒันาขึน้รองรับข้อมลูการ
รับบริจาคของสถานศกึษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้อง เก็บ
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึง่จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึน้ ซึง่
ระบบดงักลา่วได้มีการเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ในระยะแรกเป็นการรับบริจาค 
เงินสด โดยผู้ รับบริจาคเป็นผู้น าสง่ข้อมลูให้กบักรมสรรพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการ ต่อมาในระยะที่ 2 ได้มีการพฒันาเป็นระบบการบริจาคผ่านการสแกน QR Code ของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ด าเนินการสง่ข้อมลูการบริจาคให้กบักรมสรรพากร 

 

บริบททางนิเวศวิทยา 

จากฐานข้อมลูภาษีกรมสรรพากร ณ วนัที่ 24 ตลุาคม 2560 พบว่า ประเทศไทยมี
ผู้ประกอบการเข้ามายื่นแบบแสดงรายการผู้ เสียภาษีทัง้สิน้ 2,096,297 ราย ในจ านวนนีแ้บ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ ผู้ประกอบกิจการในรูปของ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบุคคล (ยื่น ภ.ง.ด.
50) มีจ านวน 510,371 ราย คิดเป็นสดัส่วน 24.35% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด 2,096,297 
ราย ประกอบด้วย บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่ถึง 1,800,000 ต่อปี มีจ านวน
ทัง้สิน้ 261,165 ราย คิดเป็นสดัสว่น 12.46% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด บริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นนิติบุคคล รายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี (S) มีจ านวนทัง้สิน้ 177,818 รา ย คิดเป็นสดัสว่น 
8.48% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายได้ในช่วง 30-
500 ล้านบาทต่อปี (M) มีจ านวน 62,822 ราย คิดเป็นสดัสว่น 3% ของจ านวนผู้ประกอบการ
ทัง้หมด บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล ที่มีรายได้ในช่วง 500-2,000 ล้านบาทต่อปี (L) มีจ านวน 
6,194 ราย คิดเป็นสดัส่วน 0.3% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด และบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติ
บคุคล ที่มีรายได้เกิน 2,000 ล้านบาทต่อปี (XL) มีจ านวน 2,372 ราย คิดเป็นสดัสว่น 0.11% ของ
จ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด 

และ กลุม่ของประกอบกิจการในรูปของ “บุคคลธรรมดา” ซึง่เป็นกลุม่ใหญ่ที่สดุ (ย่ืน 
ภ.ง.ด.90) มีจ านวนสิน้ 1,585,926 ราย คิดเป็นสดัส่วน 75.65% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด 
ประกอบด้วย เจ้าของกิจการขนาดเล็กมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 ต่อปี (XS) มีจ านวนทัง้สิน้ 
1,479,066 ราย คิดเป็นสดัส่วน 70.56% ของจ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด และเจ้าของกิจการ 
SMEs ที่มีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี มีจ านวนทัง้สิน้ 106,860 ราย คิดเป็นสดัสว่น 5.1% ของ
จ านวนผู้ประกอบการทัง้หมด 
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การท างานของตวัแทรกแซง 

โครงการนีเ้ป็นการพฒันาการจดัท าและน าสง่ข้อมลูใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 

Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการจดัท า
ใบก ากบัภาษี รวมทัง้การน าสง่รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าสง่ภาษีเมื่อมีการ
ช าระเงินผ่านระบบ e-Payment อนัจะช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอนของภาคเอกชน ในการจดัท า
เอกสารและการช าระภาษี 

เป้าหมายการด าเนินงานปี 2559 

(1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถจดัท าและสง่มอบ
ใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้สะดวกขึน้ 

(2) สามารถจดัสง่ใบก ากบัภาษีผ่านภาพ Centrally signed email ได้ในเดือนตลุาคม 2559 

นอกจากนัน้ คาดว่า ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพร้อมใช้ในเดือนมกราคม 
2560 
 

โดยโครงการนีจ้ะท าให้ผู้ประกอบการจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกย่ิงขึน้ โดยมีขัน้ตอนที่ลดลง เช่น ขัน้ตอนการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้ประกอบการจะมีช่องทางจดัสง่ใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลายสอดคล้องกบัขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและสะดวกยิ่งขึน้ เช่น การถ่ายโอน
ข้อมลูแบบ Host to Host การถ่ายโอนข้อมลูผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider) การถ่ายโอนข้อมลู
โดยการอพัโหลดข้อมลู การจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร การสง่ใบก ากบัภาษีและใบรับผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Simple 

Centrally Signed Email) เป็นต้น 

และผู้ประกอบการจะมีภาระในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อการเสียภาษีมลูค่าเพิ่มลดลง 
โดยกรมสรรพากรจะจดัท ารายงานภาษีขายโดยอตัโนมติั (Electronic VAT report) เมื่อข้อมลูภาษี
ซือ้-ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน 

ส าหรับผู้ประกอบการบางรายที่ยงัไม่พร้อมจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมสรรพากรได้ร่วมกบัส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) พฒันาระบบ Simple Centrally Signed Email เพื่อให้ผู้ซือ้
และผู้ขายสินค้าสามารถจดัสง่ใบก ากบัภาษีทางอีเมลล์ในรูปแบบข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
น่าเชื่อถือมากขึน้ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจดัซือ้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของตนเอง 

ต่อมา กรมสรรพากรได้ตัง้คณะท างานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบก ากบัภาษี
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อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัท า สง่มอบ และเก็บรักษาใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ และแนวปฏิบติัที่เก่ียวข้อง โดยการจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องน าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ และต้องออกโดยผู้ ให้บริการออกใบรับรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบซึง่จะต้องเป็นหน่วยงาน
หรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเร่ืองเทคโนโลยี ความปลอดภยั โดยใช้
เทคโนโลยีพืน้ฐานกญุแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI ) เป็นหลกั ซึง่ใช้หลกัการกญุแจ
คู่อนัประกอบด้วยกญุแจสว่นตวั (Private Key) และกญุแจสาธารณะ (Public Key) เป็นพืน้ฐาน
ส าคญั โดยผู้ให้บริการ ออกใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์จะท าการรับรองข้อมลูต่าง ๆ ของบคุคล
นัน้ และเทคโนโลยี PKI จะใช้ในการเข้ารหสัลบัข้อมลู (Encryption) เพื่อเป็นการรักษาความลบั และ
ใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทลั (Digital Signature) เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องและที่มา
ของข้อมลูได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้สง่ข้อมลูนัน้ ซึ่งจะสนบัสนุนการจดัท า สง่มอบ และเก็บรักษา
ใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการที่มีการออกใบก ากบัภาษี
และใบเสร็จรับเงินเป็นจ านวนมาก เพื่อลดต้นทนุในการพิมพ์เอกสาร และเป็นการสนบัสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ สง่ผลให้มีก าไรสทุธิมากขึน้ (กรมสรรพากร, 2561) 

การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ เป็นการเชื่อมโยงระบบการ ช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์กบัระบบภาษีให้ไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่ได้มีการด าเนินการคืนภาษีผ่านระบบ 
พร้อมเพย์แล้ว ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 โดยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ ใน
ปี 2561 คิดเป็นจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ที่ขอคืนภาษีทัง้หมด 

ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt เป็นระบบส าหรับจดัท าและน าสง่ ข้อมลูใบก ากบัภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้มีการเปิดให้บริการระบบการจดัสง่ e-Tax Invoice by 

e-mail แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยมีผู้ใช้งาน จ านวน 566 ราย และได้มีการเปิดให้บริการระบบ 
e-Tax Invoice และ e-Receipt ในรูปแบบ Web Upload แล้ว เมื่อเดือนมิถนุายน 2560 โดยมีจ านวน
ผู้ใช้งานระบบดงักลา่ว จ านวน 213 ราย 

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่พฒันาขึน้เพื่อใช้ ในการรองรับข้อมลู
การรับบริจาคของสถานศกึษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกุศล อ่ืน ๆ เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้อง เก็บ
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึง่จะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึน้ ซึง่
ระบบดงักลา่วได้มีการเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ในระยะแรกเป็นการรับบริจาค 
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เงินสด โดยผู้ รับบริจาคเป็นผู้น าสง่ข้อมลูให้กบักรมสรรพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการ ต่อมาในระยะที่ 2 ได้มีการพฒันาเป็นระบบการบริจาคผ่านการสแกน QR Code ของ
ธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ด าเนินการสง่ข้อมลูการบริจาคให้กบักรมสรรพากร 

ลา่สดุ หลงัจาก พ.ร.บ.ภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แต่วนัที่ 21 มี.ค. 2562 เป็น
ต้นไป ท าให้กรณีการน าสง่ธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะ เป็นหน้าที่ของสถาบนัการเงินและผู้
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องรายงานข้อมลูของธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะของปีภาษีที่ลว่ง
มาแล้ว ซึง่ธุรกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะหมายถึง 1.การฝากหรือรับโอนเงินทกุบญัชีรวมกนัตัง้แต่ 
3,000 ครัง้ขึน้ไปต่อปีต่อธนาคาร และ 2.การฝากหรือรับโอนเงินทกุบญัชีรวมกนัตัง้แต่ 400 ครัง้ 
และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึน้ไปต่อปีต่อธนาคาร ทัง้นี ้จะต้องรายงานครัง้แรกภายในวนัที่ 
31 มีนาคม 2563 ตามข้อมลูธุรกรรมของปี 2562 

นอกจากนีม้ีสว่นของข้อกฎหมายที่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายและระเบียบ เช่น  
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสาร ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment เช่น การน าสง่ภาษีหกั ณ ที่จ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เป็นต้น ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบญัญัติ แห่งชาติ
แล้ว เมื่อวนัที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรกลุม่เป้าหมายผู้ เสียภาษี ผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี โดยจากข้อมลูปี 
2560 มผีู้ประกอบการเข้ามายื่นแบบแสดงรายการผู้ เสียภาษีทัง้สิน้ 2,096,297 ราย แบ่งเป็น ผู้
ประกอบกิจการในรูปของ บริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล (ยื่น ภ.ง.ด.50) มีจ านวน 510,371 ราย 
และ กลุม่ของประกอบกิจการในรูปของ “บุคคลธรรมดา” ซึง่เป็นกลุม่ใหญ่ที่สดุ (ย่ืน ภ.ง.ด.90) มี
จ านวนสิน้ 1,585,926 ราย  
สรุปผลการวิเคราะห์โครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามตวัแบบการกระท า (action 

model)  

จากการวิเคราะห์นโยบายระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณา
จากกลไกการออบแบบโครงการตาม Action Model แล้วพบว่า การด าเนินงานมีการวางแผนให้
กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อพัฒนาระบบการเก็บภาษีให้ครอบคลุม 
สะดวกรวดเร็ว มีการดึงกลุ่มผู้ เสียภาษีเข้าสู่ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยการคืนภาษีทาง
พร้อมเพย์ ทัง้ในในเร่ืองของบริบทแวดล้อมพบว่า มีความไม่พอใจไปจนถึงพฤติกรรมการพยายาม
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากกลุม่ผู้ ค้าบางรายจากนโยบายให้การฝากหรือรับโอนเงินทกุบญัชีรวมกนั
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ตัง้แต่ 3,000 ครัง้ขึน้ไปต่อปีต่อธนาคาร และการฝากหรือรับโอนเงินทุกบญัชีรวมกนัตัง้แต่ 400 ครัง้ 
และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึน้ไปต่อปีต่อธนาคารจะต้องรายงานสรรพากร ท าให้เกิดแรง
ต้าน เช่น การที่ผู้ประกอบการขอรับการช าระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสดและการกระจายบญัชี การ
จัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์  ท าให้บางบริษัทจ าเป็นต้องว่าจ้าง
บริษัทบัญชีเข้ามาช่วยดูแลท าให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย และจากการศึกษาของส านักวิชาการ
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร รายงานว่าการเก็บภาษีผู้ ค้าออนไลน์ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่พึ่งอยู่ในภาวะเร่ิมต้น และมีการแข่งขันกับ
ผู้ ค้าในต่างประเทศที่สงู ซึ่งค่าใช้จ่ายและระเบียบที่เพิ่มขึน้มาอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ส่วน
ในภาพรวมประชาชนผู้ เสียภาษีให้การตอบรับระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดี เนื่องจาก
การคืนภาษีที่รวดเร็วยิ่งขึน้เมื่อเทียบจากระบบเดิม ทัง้นีจ้ากการท างานของตวัแทรกแซงจะเห็นได้
ว่าโครงการนีเ้ป็นการพัฒนาระบบราชการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบภาษี มากกว่าจะเป็นการส่งเสริมการเข้าสู่สงัคมไร้เงินสดซึ่งจะวิเคราะห์ในท้ายบท ส่วน
ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า การออกแบบระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นีส้ามารถน าให้
โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ต้องการในตวัแบบการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

4.4 การประเมินโครงการ E-payment ภาครัฐตามตัวแบบการกระท า  
เป็นการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม และเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ สง่เสริม
ให้มีฐานข้อมลูกลางเก่ียวกบัสวสัดิการของภาครัฐ ควบคู่กบัการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง
ผ่าน Any ID โดยการใช้เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้ให้สถาบนัการเงินเป็นช่องทางการ
จ่ายเงินและเก็บข้อมลูจากประชาชน ซึง่จะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวสัดิการ
ให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุม่เป้าหมาย ลดความผิดพลาด ลดความซ า้ซ้อน และลดการทจุริตจาก
การจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค  
โดยก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์โครงการ 

• ลดความผิดพลาดและการทจุริตจากการจ่ายเงินสดและเช็ค 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของภาครัฐอย่างครบวงจร 

• อ านวยความสะดวก จ่ายเงินโดยตรงให้ผู้ รับสวสัดิการ ตรงกลุม่เป้าหมาย 

• ภาครัฐมีฐานข้อมลูกลางในการตรวจสอบสิทธิของผู้ รับสวสัดิการ 
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ตามหลกัการและเหตผุล พฒันาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด 
และพฒันาระบบจ่ายเงินสวสัดิการประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้

1. การจดัเก็บและน าสง่เงินภาครัฐ: ปรับปรุงกระบวนงานและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2. การเบิกและการจ่ายเงินภาครัฐ: ใช้ระบบการช าระเงินแบบ Any ID และบตัรต่าง ๆ 

3. การบูรณาการสวสัดิการสงัคม: ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการความ 

 

ช่วยเหลือเพื่อรับสวสัดิการและพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางให้ภาครัฐจ่ายเงิน
สวสัดิการผ่าน Any ID 

ประเมินโครงการตามตวัแบบการกระท า ซึง่เป็นการประเมิน การจดัเตรียมหน่วยงาน 
ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการสนบัสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ว่าสามารถบรรลตุามความต้องการ
ของโครงการ สามารถสร้างตวัแทรกแซงที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้หรือไม่ 

 

 
ภาพประกอบ 42Action model โครงการ E-payment ภาครัฐ 

 

องคก์ร รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบใน
หลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานE-payment 

ภาครัฐผา่น 2 โครงการหลกั 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 9 กระทรวงดา้น
สวสัดิการทุกหน่วยงานราชการได้
ร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ผูป้ฏิบติังาน กระทรวงการคลงั
และกรมบญัชีกลาง ส่งเสริมให้
ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถรับ
ชาํระเงินดว้ยบตัรอิเลก็ทรอนิกส์
ไดอ้ย่างคล่องตวั 

บริบท มีการบูรณาการฐานขอ้มูล
ประชาชนผูม้ีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ 

 
 ประชากร กาํหนดสถานะลงทะเบียน
ผูม้ีสิทธิท่ีไดรั้บบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  
และผูติ้ดต่อทาํธุรกรรมกบัภาครัฐ 

  การแทรกแซง บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เป็น

การดึงกลุ่มคนท่ีเขา้ไม่ถึงระบบธนาคารเขา้ 

มาในระบบ ดว้ยจาํนวนบตัรกว่า 

 11 ลา้นใบท่ีมลีกัษณะเป็นบตัรเงินสด 
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องค์กรปฏิบติั 

รัฐบาลไทยมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ในปี 2559 และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ง
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี ้ซึง่ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกนัไปใน
ห้วงเวลาเดียวกนั 

กระทรวงการคลงัได้ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เป็นแม่งานร่วมกนัวางแผนพฒันา
นโยบาย E-payment ภาครัฐผ่าน 2 โครงการหลกัคือ โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม 
และ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ผู้ด าเนินการ  

ภายใต้การดแูลของกระทรวงการคลงัและกรมบญัชีกลาง สง่เสริมให้สว่นราชการต่าง ๆ 
จ านวน 7,200 หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนระบบรับช าระเงิน ด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่จะช่วยให้ผู้
ช าระเงินที่จะช าระค่าบริการต่าง ๆ กบัภาครัฐ ทัง้ประชาชนและผู้ ค้ากบัภาครัฐจะมีทางเลือกช าระ
ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ATM , Internet Banking , Bill Payment ให้แก่ส่วนราชการมากขึน้ 

พฒันาระบบให้รองรับการน าเงินสง่คลงัแทนการน าเงินส่งคลงัด้วยเงินสดและเช็คคลงั
ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของกรมบญัชีกลางและส านกังานคลงัจงัหวดั ผ่านระบบ GFMIS 
ให้กรมบญัชีกลางสามารถโอนเงินอดุหนนุทัว่ไป ภาษีมลูค่าเพิ่ม และเงินภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน ตรงให้แต่ละ อปท.  

กรมบญัชีกลางยงัมีหน้าที่พฒันาระบบข้อมลูสวสัดิการต่าง ๆให้ทนัสมยัลดการท างาน
ซ า้ซ้อน   

 

องค์กรที่เก่ียวข้อง  
บรูณาการข้อมลูการให้สวสัดิการแก่ประชาชนกบั 9 กระทรวง ประกอบด้วย

กระทรวงการคลงั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสขุ ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน การจดัท าข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศ เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับ
การวิเคราะห์และติดตาม ประเมินผลการจดัสวสัดิการ โดยมีเป้าหมายส าคญัในการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม 
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ทกุหน่วยงานราชการได้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จดัท าขึน้เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กบั
สว่นราชการ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึง่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความ
ถกูต้อง รวดเร็ว สามารถสง่เงินถึงผู้ รับได้โดยตรง ลดความซ า้ซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
ลดโอกาสการทจุริต และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย ซึง่จะสง่ผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการช าระเงินโดยรวมของประเทศ ซึง่การด าเนินงานสง่เสริมให้สว่นราชการต่าง ๆ 
สามารถรับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างคล่องตวั ซึง่จะช่วยให้ผู้ช าระเงินที่จะช าระ
ค่าบริการต่าง ๆ กบัภาครัฐ ทัง้ประชาชนและผู้ ค้ากบัภาครัฐจะมีทางเลือกช าระค่าบริการต่าง ๆ 
เช่น ATM , Internet Banking , Bill Payment ให้แก่สว่นราชการมากขึน้ 

พฒันาระบบให้รองรับการน าเงินสง่คลงัแทนการน าเงินส่งคลงัด้วยเงินสดและเช็คคลงั
ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของกรมบญัชีกลางและส านกังานคลงัจงัหวดั ผ่านระบบ GFMIS 

ส าหรับหน่วยงานที่ยงัไม่มีระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในการรับช าระเงิน และมีการรับช าระ
เงินในแต่ละปีจ านวนไม่มาก จะมีการพฒันาระบบกลางรับเงินและน าเงินสง่คลงัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Portal of Government) มารองรับ  

 

บริบททางนิเวศวิทยา 

ภาครัฐมีฐานข้อมลูกลางในการดแูลให้ความช่วยเหลือด้านสวสัดิการสงัคมแก่ประชาชน 
เพื่อบรูณาการ จดัระบบการแจ้งสิทธิ การตรวจสอบสิทธิสวสัดิการสงัคม การประเมินและ
ตรวจสอบการใช้สิทธิ สวสัดิการสงัคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เนื่องจากปัจจบุนัภาครัฐใช้
งบประมาณจ านวนมากในการ สนบัสนนุสวสัดิการสงัคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิต
ตัง้แต่เกิดจนตาย ได้แก่ เงินอดุหนุน เพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด สวสัดิการด้านการศึกษา 
สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั สวสัดิการคนพิการ สวสัดิการผู้ ด้อยโอกาส และสวสัดิการผู้สงูอาย ุ
เป็นต้น ครอบคลมุประชาชนผู้มีสิทธิประมาณ 12 ล้านคน โดยการจดัสวสัดิการเหลา่นีม้ีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง สาธารณสขุ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพฒันา สงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการจดัสวสัดิการสงัคมและการให้เงินช่วยเหลือโดยภาครัฐ ยงัมี
ข้อจ ากดัในหลายๆ ด้าน กล่าวคือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่จดัสวสัดิการจะเป็นผู้ดแูลการลงทะเบียน 
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เพื่อขอรับสวสัดิการ โดยจะแบ่งการท างานตามพืน้ที่ ส าหรับการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิสว่นใหญ่
จ่าย เป็นเงินสดและมีบางสว่นโอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธ์ิ การให้สวสัดิการ
หน่วยงานที่มี หน้าที่จะท าฐานข้อมลูของตนเองโดยไม่มีหน่วยงานใดท าหน้าที่บูรณาการข้อมลู ท า
ให้ภาครัฐไม่มี ข้อมลูที่จะแสดงให้เห็นว่า ผู้มีสิทธิแต่ละรายได้รับสวสัดิการอะไรบ้าง ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบท าให้ การจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมเพื่อช่วยเหลือได้ตรงกลุม่เป้าหมายไม่ทกุคน เนื่องจาก
ข้อมลูที่จ าเป็น ส าหรับการก าหนดนโยบายกระจดักระจายอยู่หลายแห่ง รวมทัง้ยงัไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่า ประชาชนน าเงินช่วยเหลือไปใช้ตรงตามวตัถปุระสงค์หรือไม่ สง่ผลให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิผล ของการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสว่นใหญ่อยู่ในรูปเงินสดและไม่มีการบริหารจดัการการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐใน
ภาพรวม 

 
 
 
 

การท างานของตวัแทรกแซง 

เป็นการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม และเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ สง่เสริม
ให้มีฐานข้อมลูกลางเก่ียวกบัสวสัดิการของภาครัฐ ควบคู่กบัการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง
ผ่าน Any ID โดยการใช้เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน รวมทัง้ให้สถาบนัการเงินเป็นช่องทางการ
จ่ายเงินและเก็บข้อมลูจากประชาชน ซึง่จะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวสัดิการ
ให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุม่เป้าหมาย ลดความผิดพลาด ลดความซ า้ซ้อน และลดการทจุริตจาก
การจ่ายเงินด้วยเงินสดและเช็ค ด้วยการลงทะเบียนประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเพื่อรับสวสัดิการผ่านสถาบนัการเงิน โดยโครงการ e-Payment ภาครัฐ ประกอบด้วย 2 
สว่น คือ 1 โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม และ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย 

1 โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม เป็นการพฒันาระบบฐานข้อมลู
กลางให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและสวสัดิการให้แก่ประชาชนถกูกลุม่เป้าหมาย กลา่วคือ 
ปัจจบุนัหน่วยงานของภาครัฐซึง่เป็นเจ้าของฐานข้อมลูประชาชนตามอ านาจหน้าที่ หลาย
หน่วยงานยงัไม่มีการจดัเก็บฐานข้อมลูประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีแต่ข้อมลูไม่
ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง และไม่เป็นปัจจุบนั รวมทัง้ต้องใช้ระยะเวลาปรับปรุงระบบฐานข้อมลูและยงัมี
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ปัญหาอปุสรรคด้านข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ท าให้การจ่ายเงินสวสัดิการต่าง ๆ หรือผู้ที่ได้รับเงิน
สวสัดิการได้รับเงินล่าช้า หรือได้รับเงินแต่ได้รับไม่เต็มจ านวน ปัญหานีเ้กิดจากการที่รัฐบาลไม่มี
ฐานข้อมลูประชาชน ท าให้ผู้มีรายได้น้อยซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือ 
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตรงตามความต้องการ หรือได้รับแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ดงันัน้ รัฐบาลจึงจดัท าโครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคมขึน้ เพื่อให้ภาครัฐสามารถ
จ่ายเงินช่วยเหลือและสวสัดิการให้แก่ประชาชน ได้โดยตรง ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ถกูกลุม่เป้าหมาย ไม่เกิดความซ า้ซ้อน ลดข้อผิดพลาด และรัฐยงัน าผลที่ได้มาประเมินเพื่อ
จดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึน้ 

2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ จดัท าขึน้เพื่อ
เพิ่มช่องทาง การให้บริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กบัส่วนราชการ มีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่จะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
สามารถสง่เงินถึงผู้ รับได้โดยตรง ลดความซ า้ซ้อน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน ลดโอกาสการ
ทจุริต และสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย ซึง่จะสง่ผลให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
ช าระเงินโดยรวมของประเทศ ซึง่การด าเนินงานแบ่งเป็น ดงันี ้

 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บและน าสง่เงินภาครัฐ มีแนวทาง ดงันี ้
ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถรับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างคล่องตวั ซึ่งจะช่วยให้ผู้ช าระเงินที่จะช าระค่าบริการต่าง ๆ กับภาครัฐ ทัง้ประชาชนและผู้ ค้า
กบัภาครัฐจะมีทางเลือกช าระค่าบริการต่าง ๆ เช่น ATM , Internet Banking , Bill Payment ให้แก่ส่วน
ราชการมากขึน้ 

พัฒนาระบบให้รองรับการน าเงินส่งคลังแทนการน าเงินส่งคลังด้วยเงินสด
และเช็คคลงัด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของกรมบัญชีกลางและส านักงานคลังจังหวัด ผ่าน
ระบบ GFMIS 

ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในการรับช าระเงิน และมี
การรับช าระเงินในแต่ละปีจ านวนไม่มาก จะมีการพฒันาระบบกลางรับเงินและน าเงินส่งคลงัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment Portal of Government) มารองรับ 

2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกและจ่ายเงินภาครัฐ มีแนวทาง ดงันี ้
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ส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถจ่ายเงินได้อย่างคล่องตัวขึน้ ด้วยการ
จ่ายเงินด้วยบตัรเครดิตราชการและบตัรจดัซือ้ รวมทัง้ การจ่ายเงินของส่วนราชการให้ข้าราชการ
และบคุคลภายนอกด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร 

กรมบัญชีกลางจะจ่ายตรงให้แก่ผู้ ค้า (Vender) กับภาครัฐ (GFMIS Direct 

Payment) โดยการโอนเงิน ด้วย Any ID พฒันาการจ่ายเงินให้สว่นราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบ
การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง โดยคาดว่าจะจ่ายตรงครบทุกส่วนราชการ
ภายในเดือนกนัยายน 2559 

หลงัจากที่มีการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสวสัดิการ เช่น 
เบีย้ผู้สงูอายุ เบีย้คนพิการ สวสัดิการเด็กแรกเกิด และเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว กรมบญัชีกลาง
จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวผ่านระบบการช าระเงินแบบ Any ID โดยใช้เลขบัตร
ประชาชน หรือหมายเลขอ่ืนใดของผู้มีสิทธิเป็นการระบุผู้ รับเงิน ในการโอนเงินจากบญัชีธนาคาร
ของภาครัฐไปยังบัญชีธนาคารของประชาชน เพื่อน าร่องการจ่ายเงินสวัสดิการบางประเภทที่มี
ข้อมูลพร้อม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ เชื่อมโยงฐานข้อมูล คาดว่าจะเร่ิมได้ประมาณเดือน
กนัยายน 2559 

พัฒนาระบบเพื่อให้ข้าราชการผู้ประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า
บ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น สามารถสง่ค าขอเบิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Form) และกรมบญัชีกลางจะโอนเงินตรงเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการผู้ที่ขอเบิก คาดว่า
จะเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2559  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2559) 
เป้าหมายการด าเนินงานปี 2559 

(1) โอนเงินสวสัดิการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในเดือน
กนัยายน 2559 

(2) จ่ายเงินให้สว่นราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบญัชีกลาง โดยจะจ่ายตรงครบทุกสว่นราชการ ในเดือนกนัยายน 2559 

(3) สง่เสริมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือน
ธันวาคม 2559 

(4) ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ น าสง่ และเบิกจ่ายเงินของภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559 
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โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เป็นการดงึกลุม่คนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารเข้ามาใน
ระบบ ด้วยจ านวนบตัรกว่า 11 ล้านใบที่มีลกัษณะเป็นบตัรเงินสด กระเป๋าเงินออนไลน์ นอกจากนี ้
ยงัมีโรงการให้ท าบตัรเดบิตเปิดบญัชีธนาคารฟรี กบัธนาคารกรุงไทย ท าให้คนกลุม่ unbanked มี
จ านวนลดน้อยลง 

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม กรมบญัชีกลางได้แบ่งการท างาน ออกเป็น 3 สว่น 
ดงันี ้

(1) บรูณาการการจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมด้วยพร้อมเพย์ เร่ิมตัง้แต่หน่วยงาน เจ้าของ
ฐานข้อมลู มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมลูผู้มีสิทธิให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั และสง่ข้อมลูให้กรมการปกครอง 
ตรวจสอบตวัตน การมีชีวิตของผู้มีสิทธิ และเงื่อนไขการให้สวสัดิการ จากนัน้สง่ข้อมลูต่อให้ 
กรมบญัชีกลางเป็นผู้จ่ายเงินตรงให้แก่ผู้มีสิทธิด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารใน
เบือ้งต้น แล้วทยอยจ่ายเงินผ่านระบบ Prompt Pay ต่อไป 

(2) บรูณาการการจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมด้วยบตัร กระทรวงการคลงัได้รับ 
ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐปี 2560 โดยผู้ที่มีคณุสมบติัตามที่ก าหนด
จะ ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการช าระราคาสินค้าและบริการตามที่ก าหนด 
โดยการด าเนินการดงักลา่วเป็นด ารินายกรัฐมนตรี ที่ต้องการพฒันาระบบฐานข้อมลูกลาง เพื่อท า
ให้ ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่รัฐ
ต้องการให้ ความช่วยเหลือโดยตรง ถกูกลุม่เป้าหมาย ไม่ซ า้ซ้อน และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้
ยงัสามารถ บริหารจดัการ และประเมินผลประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึน้ 
ประชาชนสามารถใช้ บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นสื่อในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้
จ่ายกบัภาคขนสง่และ นอกภาคขนสง่ ปัจจุบนัมีผู้มีสิทธิที่ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวนทัง้สิน้ 
14.5 ล้านราย โดยมี ภาพรวมการใช้จ่ายสวสัดิการแห่งรัฐ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560-20 มกราคม 
2562 จ านวนทัง้สิน้ 67,759.45 ล้านบาท 

(3) บรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม เมื่อสามารถจ่ายเงินสวสัดิการสงัคม ทกุ
ประเภทแล้ว จะท าให้มีฐานข้อมลูการจ่ายเงินสวสัดิการสงัคม และ ฐานข้อมลูผู้มีรายได้น้อยที่
สามารถน ามาบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม เพื่อให้ภาครัฐมี ฐานข้อมลูกลางในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนทุกราย และสามารตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิแต่ละ รายได้รับสวสัดิการ
สงัคมประเภทใดบ้าง มีความซ า้ซ้อนหรือไม่ และภาครัฐยงัมีข้อมลูในการติดตาม ประเมินผลการ
ให้สวสัดิการในแต่ละประเภทเพื่อปรับปรุงการให้สวสัดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกบั ความ
ต้องการในแต่ละพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้สามารถบริหารงบประมาณการ 
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จ่ายเงินสวสัดิการสงัคม และก ากบัติดตามค่าใช้จ่ายสวสัดิการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร ทัง้การรับ
เงินจากประชาชนและภาคธุรกิจ การน าเงินสง่คลงั และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนและ ภาค
ธุรกิจผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยกรมบญัชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ก าหนด 
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบติั เพื่อก ากบัดแูลและบริหารการใช้
จ่ายเงิน ของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สงูสดุแล้วยงัมีบทบาทในการผลกัดนั เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของประชาชน และภาคธุรกิจที่ติดต่อกบัภาครัฐ จากการใช้เงินสดและเช็ค
เป็นการใช้ระบบ การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึง่กรมบญัชีกลางได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบติัให้ทุก สว่นราชการถือปฏิบติัตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทัง้เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการรับ ช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กบัสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึง่จะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความ
ถกูต้อง รวดเร็ว ประกอบด้วย 

1. หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนไปสูก่ารรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สว่นราชการ จ านวน 159 แห่ง แบ่งออกเป็นหน่วยงานเบิกจ่าย ท่ีปฏิบติังานด้านการเงิน

การคลงัซึง่อยู่ในราชการบริหารสว่นกลางและสว่นภมูิภาค จ านวน 7,200 หน่วยงาน ซึ่งได้สมคัร
เข้าใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน าเงินสง่คลงัผ่านระบบ Internet Banking ของ
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ที่เรียกว่าระบบ KTB Corporate Online ส าหรับกลุม่ภาครัฐ พร้อม
ทัง้ติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง EDC) แล้ว จ านวน 6,807 หน่วยงาน อยู่
ระหว่างรอติดตัง้เคร่ือง EDC จ านวน 132 หน่วยงาน ไม่ประสงค์ติดตัง้ เคร่ือง EDC จ านวน 5 
หน่วยงาน ขอข้อมลู Staging จ านวน 230 หน่วยงาน และยุบหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 26 หน่วยงาน 

2. ปริมาณการรับจ่ายเงินของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทัง้ระบบการ
ช าระเงินแบบ Any ID และบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมลูการท าธุรกรรมด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินสง่คลงั ผ่านระบบ KTB 

Corporate Online และเคร่ือง EDC ทัง้ในกรณีที่รับช าระด้วยบตัรเดบิต บตัรเครดิต และ QR Code 

ของจ านวนหน่วยงานผู้ เบิกข้างต้น ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม-31 ธันวาคม 2561 โดยมี การใช้ธุรกรรม
ผ่านเคร่ือง EDC จ านวน 2,824 หน่วยงาน จ านวน 550,430 รายการ จ านวนเงิน 
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8,484,249,325 บาท มีการใช้งานผ่าน KTB Corporate ประกอบด้วย (1) ธุรกรรมด้านจ่าย 
Bulk Payment จ านวน 5,087 หน่วยงาน จ านวน 5,753,823 รายการ จ านวนเงินทัง้สิน้ 
62,019,634,482,87 บาท (2) ธุรกรรมด้านรับ Bill Payment จ านวน 859 หน่วยงาน จ านวน 137,984 
รายการ จ านวน เงินทัง้สิน้ 55,415,428,015.51 บาท (3) ธุรกรรมน าเงินสง่คลงั จ านวน 1,825 
หน่วยงาน จ านวน 118,203 รายการ จ านวนเงินทัง้สิน้ 389,390,746,931.97 บาท 

3. การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติั 

กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชีกลางได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธี ปฏิบติั ให้
สว่นราชการจ่ายเงิน รับเงินและน าเงินสง่คลงัด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงก าหนด 
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการจ่ายเงินสวสัดิการที่ต้องจ่ายต่อเนื่องเป็นรายเดือนให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงิน เพื่อให้เกิดการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2559 จนถึง 
ปัจจบุนั 

 

ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรกลุม่เป้าหมายผู้ ติดต่อท าธุรกรรมกบัภาครัฐ และผู้ รับสวสัดิการจากภาครัฐ 
ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิตามที่ควรได้รับ 
ในขณะที่ภาครัฐมีฐานข้อมลูกลางของประชาชนที่ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั สามารถบริหารจดัการเงิน
ช่วยเหลือได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ มัน่ใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถกูต้อง และลดโอกาสเกิดการ
ทจุริต ซึง่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจดัการเงินสวสัดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ยิ่งขึน้ 

ประชาชนที่รายได้และทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ของรับสวสัดิการจากรัฐ ปัจจบุนัมีผู้มี
สิทธิที่ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวนทัง้สิน้ 14.5 ล้านราย โดยมี ภาพรวมการใช้จ่ายสวสัดิการ
แห่งรัฐ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2560-20 มกราคม 2562 จ านวนทัง้สิน้ 67,759.45 ล้านบาท 

ด้านสว่นราชการที่ต้องพฒันาระบบจ่าย รับเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น
หน่วยงานเบิกจ่าย ที่ปฏิบติังานด้านการเงินการคลงัซึง่อยู่ในราชการบริหารสว่นกลางและสว่น
ภมูิภาค จ านวน 7,200 หน่วยงาน ซึง่ได้สมคัรเข้าใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงิน และการน า
เงินสง่คลงัผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ที่เรียกว่าระบบ KTB 

Corporate Online ส าหรับกลุ่มภาครัฐ พร้อมทัง้ติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ือง EDC) แล้ว จ านวน 6,807 หน่วยงาน อยู่ระหว่างรอติดตัง้เคร่ือง EDC จ านวน 132 หน่วยงาน 
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ไม่ประสงค์ติดตัง้ เคร่ือง EDC จ านวน 5 หน่วยงาน ขอข้อมลู Staging จ านวน 230 หน่วยงาน และ
ยบุหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 26 หน่วยงาน 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการ E-payment ภาครัฐ ตามตวัแบบการกระท า (action 

model)  
จากการวิเคราะห์นโยบาย E-payment ภาครัฐ โดยพิจารณาจากกลไกการออบ

แบบโครงการตาม Action Model แล้วพบว่า การด าเนินงานมีการวางแผนให้กระทรวงการคลงัและ
กรมบญัชีกลาง สง่เสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถรับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
คล่องตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ช าระเงินที่จะช าระค่าบริการต่าง ๆ กับภาครัฐ รวมถึงพัฒนาระบบให้
รองรับการน าเงินส่งคลงัแทนการน าเงินส่งคลงัด้วยเงินสดและเช็คคลงัด้วยวิธีโอนเงินเข้าบญัชีเงิน
ฝากของกรมบญัชีกลางและส านกังานคลงัจงัหวดั กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชีกลางได้เร่งรัด
ให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ e-Payment ให้เต็มประสิทธิภาพและขยายผลกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน
ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมมือกับสถาบันการเงิน
สื่อสารท าความเข้าใจให้ประชาชนใช้บตัร อิเล็กทรอนิกส์ QR Code และการโอนเงินในการรับและ
ช าระเงินกบัหน่วยงานราชการ เป็นการน าเทคโนโลยีมาพฒันาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เช่นเดียวกบัการจ่ายสวสัดิการให้กบัประชาชน ซึ่งสามารถจ่ายถึงมือประชาชนได้โดยตรง การ
ให้ขึน้ทะเบียนบตัรสวสัดิการแห่งรัฐยงัเป็นการเพิ่มบตัรเงินสด ซึง่เป็นระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในกลุ่มประชาชนที่ฐานะยากจน ซึ่งจะมีลกัษณะเข้าถึงระบบธนาคารได้น้อยและปรับเข้าสู่ระบบ
ช าระเงินแบบใหม่ได้ยาก ด้านกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่รายได้น้อย มีการรายงานปัญหาการขึน้
ทะเบียน ซึ่งใช้กลไกการท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับธนาคารในพืน้ที่แต่ยังมี
ประชาชนบางส่วนที่ตกหล่น เห็นได้จากยอดผู้มาลงทะเบียนครัง้แรก 11.4 ล้านคนและครัง้ที่ 2 ท่ี 
14.5 ล้านคน และจะมีการเปิดลงทะเบียนครัง้ที่  3 ในปี 2563 กล่าวได้ว่า การออกแบบระบบ
นโยบาย E-payment ภาครัฐ นีส้ามารถน าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในตัวแบบการ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ยงัมีสว่นที่ต้องแก้ไขพอสมควร 

 

4.5 การประเมินโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามตัว
แบบการกระท า  

เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้สอดคล้องกบัโครงการในแผนยุทธศาสตร์ และการให้ความรู้
เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนรวมถึงการลดต้นทนุค่าใช้จ่ายของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง พร้อม
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ก าหนดมาตรฐานการจงูใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และสง่เสริมให้ประกอบการับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 

โดยก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์โครงการ 

สง่เสริมให้การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึน้อย่างแพร่หลายและผลกัดนัประเทศ
ไทยสู ่Digital Economy อย่างสมบรูณ์แบบ 

ตามหลกัการและเหตผุล สง่เสริมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี  ้

1. ก าหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้ e-Payment 

2. เผยแพร่ความรู้และความปลอดภยัในการใช้ e-Payment เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
และทศันคติของผู้ใช้งาน 

 

ประเมินโครงการตามตวัแบบการกระท า ซึง่เป็นการประเมิน การจดัเตรียมหน่วยงาน 
ทรัพยากร บริบทแวดล้อม และการสนบัสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ว่าสามารถบรรลตุามความต้องการ
ของโครงการ สามารถสร้างตวัแทรกแซงที่สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้หรือไม่ 

 
 

 

 

องคก์ร รัฐบาลออกแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาระบบการชาํระเงินแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ ให้มี
โครงการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคการเงินการ
ธนาคาร เช่น ธนาคารพาณิชย ์และ
ทอ้งถิ่น เช่น อปท 

ผูป้ฏิบติังาน กรมประชาสัมพนัธ์ 
เป็นแม่งานโครงการการให้ความรู้
และส่งเสริมการใชธุ้รกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยขอความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 

บริบท เกิดช่วงเปลี่ยนผา่นท่ีบตัร
เดรดิต และเดบิต มีความตอ้งการลด
นอ้ยลง ขณะท่ีการชาํระเงินบน
สมาร์ทโฟนเพ่ิมสูงขึ้น  ประชากร  คนในประเทศ มีความ

มัน่ใจในการทาํธุรกรรม ว่าปลอดภยั
และขอ้มูลไม่ร่ัวไหล โดยเนน้กลุ่มผูใ้ช้
เงินสดเป็นหลกั 

 

  การแทรกแซง การประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่าง ๆ และเผยแพร่ผา่น
ช่องทางต่าง ๆ เผยแพร่ไปยงัส่วน
ภูมิภาค โครงการแจกโชคจากการใช้
บตัรเดบิต 
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ภาพประกอบ 43 Action model โครงการการใหค้วามรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 

องค์กรปฏิบติั 

รัฐบาลออกแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ให้
มีโครงการสง่เสริมประชาสมัพนัธ์เป็นแผนงานสดุท้าย เพื่อสง่เสริม รวบรวมข้อมลูและ
ประชาสมัพนัธ์การท างานใน 4 โครงการแรก  
 

ผู้ด าเนินการ  
กรมประชาสมัพนัธ์ เป็นแม่งานโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความร่วมมือจากภาคสว่นต่าง ๆ โดยใช้หน่วยงานด้านการประชาสมัพนัธ์
เดิมเป็นผู้ด าเนินงาน 

กระทรวงการคลงั ด าเนินการโครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต โดยขอให้ส านกังาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาเห็นชอบ ในการเพิ่มวตัถปุระสงค์การใช้งบประมาณโครงการแจก
โชคจากการใช้บตัรเดบิตดงักลา่วและจดัสรร ให้กบักรมบญัชีกลางและกรมสรรพากรเพื่อ
ด าเนินการตามแผนประชาสมัพนัธ์ 

 

องค์กรที่เก่ียวข้อง  
ภาคการเงินการธนาคาร และสว่นภมูิภาค ได้แก่ ศาลากลาง จงัหวดั ส านกังาน

ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ส านกังานสรรพากรจงัหวดั สาขาของธนาคารพาณิชย์ และ สาขาของ
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจทัว่ประเทศ ร่วมประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชน  
บริบททางนิเวศวิทยา 

จากการศกึษา ทศันคติในการช าระเงินของผู้บริโภคในปี 2559 พบว่า คนไทย 6 ใน 10 คน 
มีความมัน่ใจในระบบการช าระเงินผ่าน E-Payment มากขึน้ พฤติกรรมในการพกเงินสดติดตวั
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 59 พกเงินสดติดตวัลดลง เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่อยู่ร้อยละ 52 
โดยมีสาเหตมุาจากเร่ืองระบบการรักษาความปลอดภยัร้อยละ 60 ร้อยละ 48 เห็นว่ามีเคร่ือง ATM 

บริการอยู่เป็นจ านวนมากสามารถกดเงินได้ทนัที และอีกร้อยละ 36 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงิน
สด ซึง่แนวโน้มการใช้เงินสดจะลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของคนไทยเร่ิมมี
ความคุ้นเคยและมัน่ใจในระบบการรักษาความปลอดภยัมาก (สริุพงษ์ ตนัติยานนท์. 2560) 

คล้ายกบัรายงานของทางคณะกรรมการสง่เสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ว่าจากการขยาย
จดุรับช าระด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์เช่น บตัรเดบิต บตัรเครดิต การให้บริการในรูปแบบของ Internet 
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banking ท าให้การโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต , การใช้บตัรแทนเงินสด ตลอดจนการให้บริการใน
รูปแบบของ e-Money เติบโตสงูถึง 21% ในปี 2558  

สว่นการศกึษาเร่ืองทศันคติการช าระเงินของผู้บริโภค วีซา รายงานว่า 94% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะใช้ Mobile Wallet แทนเงินสดมากขึน้ หากมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัที่น่าไว้วางใจ รวมถึงข้อเสนอจงูใจและบริการเสริมอ่ืน ๆ เช่น สว่นลด และการสะสมแต้ม 

(VisaSEA, 2018) ท าการวิจยัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้พบว่าไทยเป็นประเทศที่ความ
มัน่ใจในระบบช าระเงินสงูที่สดุ โดย คนไทย 70% มีความมัน่ใจในระบบการช าระเงินผ่าน E-
Payment มากขึน้ ในปี 2561 ซึง่สะท้อนผ่านแนวโน้มการเลือกช าระเงินดิจิทลัถ้าท าได้ เป็นอนัดบั 3 

ของอาเซียน ที่ 57% รองจากสิงคโปร์ 79% และอินโดนีเซีย 60% 

วีซ่า ได้ศกึษาผลส ารวจเก่ียวกบัการศกึษาเร่ืองทศันคติการช าระเงินของผู้บริโภคประจ าปี 
2561 (Visa Consumer Payment Attitudes Survey 2018) เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการช าระเงินในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงเทรนด์ของผู้บริโภค ในด้านภาพรวม พบว่า 57% ของผู้บริโภคชาวไทยนิยมท า
ธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทลั อาทิ บตัรเดบิต/เครดิต แอปพลิเคชนั การช าระเงินบนสมาร์ท
โฟน และคิวอาร์โค้ด ขณะที่ 43% ยงันิยมใช้เงินสด ผลส ารวจพบอีกว่า คนไทย 42% หรือคิดเป็น
สดัสว่น 2 ใน 5 ของทัง้หมด มีการพกเงินสดน้อยลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึง่มากกว่าผลส ารวจเมื่อ
ปี 2560 ที่มีจ านวน 26% โดย 65% ให้เหตผุลว่าการพกพาเงินสดมีความไม่ปลอดภยั และ 39% 
มองว่าการใช้เงินสดไม่สะดวกเท่าที่ควร และ 65% เร่ิมหนัไปใช้ระบบดิจิทลัมากขึน้ 

 

การท างานของตวัแทรกแซง 

เป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้ สอดคล้องกบัโครงการในแผนยทุธศาสตร์ และการให้ความรู้
เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และ
เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนรวมถึงการลดต้นทนุค่าใช้จ่ายของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง พร้อมก าหนด
มาตรฐานการจงูใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สง่เสริมให้ประกอบการับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 

ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน 
1 การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยได้มีการจดัท า VDO Infographic ส าหรับ การ

ประชาสมัพนัธ์โครงการต่าง ๆ จ านวน 8 ตอน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทัง้สื่อโทรทศัน์ 

และ Social Media การจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์เพื่อเผยแพร่ไปยงัสว่นภมูิภาค ได้แก่ ศาลา
กลาง จงัหวดั ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ส านกังานสรรพากรจงัหวดั สาขาของธนาคาร
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พาณิชย์ และ สาขาของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทัว่ประเทศ การสง่ SMS ให้กบัผู้ใช้บริการ
โทรศพัท์มือถือเพื่อเชิญชวน การลงทะเบียนพร้อมเพย์ การประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ผ่านทางสื่อ
วิทยแุละสื่อโทรทศัน์ของกรม ประชาสมัพนัธ์ 

2 การจดัให้มี Website หลกัของโครงการ www.epayment.go.th เพื่อให้ ความรู้และ
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment รวมทัง้รวบรวม
เอกสารประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ และค าถาม-ค าตอบที่เก่ียวข้องกบัแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment 

3 การจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกบัคณะผู้บริหารการคลงัประจ าจงัหวดั (อบจ.) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
เข้าใจและ ใช้บริการตามแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment 

4 โครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพื่อสนบัสนนุให้ ประชาชน
ช าระเงินโดยใช้บตัรเดบิตหรือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านทางอปุกรณ์รับช าระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์
มากขึน้ ใช้เงินสดน้อยลง รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้ร้านค้าติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงินทาง 
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ โดยขอสนบัสนนุเงินรางวลัจากส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 84 

ล้านบาท ซึง่ได้ด าเนินการจบัรางวลัแล้ว จ านวน 12 ครัง้ ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2560-พฤษภาคม 
2561 และ จ่ายเงินรางวลัไปแล้วทัง้หมด 69.9 ล้านบาท ให้กบัผู้ ได้รับรางวลัทัง้หมด 8,872 ราย ทัง้นี ้
จากการ ด าเนินโครงการดงักลา่วสง่ผลให้ (1) ปริมาณบตัรเดบิตเพิ่มขึน้จากประมาณ 52 ล้านใบ 
เป็น 62 ล้านใบ (2) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึน้ชดัเจน (ไม่รวมบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ) โดย
ปริมาณธุรกรรมการใช้จ่าย ผ่านบตัรเดบิตในช่วงที่จดัโครงการ (พฤษภาคม 2560 ถึง เมษายน 
2561) อยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.3 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (3) มลูค่าการใช้บตัร
ในช่วงที่จดัโครงการอยู่ที่ 148,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.2 จากช่วง
เดียวกนัปีก่อน 

ประชากรเป้าหมาย 

สร้างความเข้าใจที่ถกูต้องให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน เก่ียวกบั
ประโยชน์ของการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี บตัร
สวสัดิการแห่งรัฐที่มีกว่า 14.5 ล้านคน ผู้ที่ติดต่อกบัหน่วยงานราชการ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ สวสัดิการ
จากภาครัฐ ซึง่กระจายอยู่ในพืน้ที่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศและไม่มีความคุ้นเคยกบัการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ใช้เงินสดเป็นหลกั 
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ประชากรกลุม่เป้าหมายในประเทศ มีความมัน่ใจในการท าธุรกรรม ว่าปลอดภยัและ
ข้อมลูไม่ร่ัวไหล 

 

สรุปผลการวิเคราะห์โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามตวัแบบการกระท า (action model) 

จากการวิเคราะห์โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยพิจารณาจากกลไกการออบแบบโครงการตาม Action Model แล้วพบว่า การด าเนินงานท่ีกรม
ประชาสมัพนัธ์ ร่วมกบักระทรวงการคลงั กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ธปท. สมาคมธนาคารไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์โครงการต่าง ๆ เป็น
โครงการที่เพิ่มขึน้มา 4 แผนหลกัเดิมโดยหวงัว่าโครงการจะสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment และสงัคมไร้เงินสดได้ โดยร่วมกบัภาคสว่นต่าง ๆ รวมถึงท้องถิ่น แต่ทัง้นีด้จูาก
ตวัแทรกแซงโครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต ยงัไม่ค่อยได้รับความสนใจโดยสงัเกตจากมีผู้
ไม่มารับรางวลัจ านวนมาก ซึ่งอาจเกิดจากช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของรัฐยงัไม่เพียงพอ ไม่
เข้าถึงกลุม่ประชากรเป้าหมายของโครงการ  ซึง่ยงัต้องพฒันาการประชาสมัพนัธ์ เดินหน้าสร้าง
เสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีท่ีถกูต้องแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ต่อไป รวมทัง้สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน แต่ทัง้นีใ้นภาพรวมอาจกลา่วได้ว่า การออกแบบโครงการการให้
ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นีส้ามารถน าให้โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่
ต้องการในตวัแบบการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

สรุปภาพรวมการประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ National E-
Payment ตามตวัแบบการกระท า (Action Model) 

ทัง้นีภ้าพรวมแผนยทุธศาสตร์ National E-Payment ทัง้ 5 โครงการ จะมีคณะกรรมการใน
การดแูลร่วมกนัซึง่แต่ละนโยบายจะมีแม่งานในการดแูลแยกเฉพาะลงไป ซึง่ทกุโครงการจะมี
กระทรวงการคลงัในฐานะผู้ รับผิดชอบหลกัเป็นผู้ ร่วมดแูลและมอบหมายงานอ่ืน ๆตามบทบาท
หน้าที่ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยดเูร่ืองการว่างระบบช าระเงินแบบใหม่หรือ prompt pay การ
พฒันาระบบการช าระเงินให้ทัว่ถึง การดแูลความปลอดภยัของระบบ สว่นการดแูลธนาคาร
พาณิชย์ที่ร่วมโครงการ รวมไปถึงการศกึษาเร่ืองระบบเป็นหน้าที่ของสมาคมธนาคารไทย ในสว่น
ของกรมสรรพากรและกรมบญัชีกลางเป็นการท างานในฐานะการพฒันาระบบราชการให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึน้โดยใช้ประโยชน์จากแนวคิดสงัคมไร้เงินสด ประชาชนกลุม่เป้าหมายพบว่า มี
การเน้นการขยายโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินไปในพืน้ที่ที่มีการเติบโตช้ากว่าภมูิภาคอ่ืนแต่ยงั
อยู่ในพืน้ที่เศรษฐกิจ และเพิ่มความสะดวก สิทธิประโยชน์ในกลุม่ผู้ เสียภาษีซึง่เป็นกลุ่มที่มีรายได้
ปานกลางขึน้ไปและมีแนวโน้มเปิดรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ง่ายกว่าอยู่แล้ว การโฆษณา
ของทางราชการไปยงัคนทัว่ไปยงัเห็นผลน้อย ซึง่การท างานของภาคการธนาคาร และภาคเอกชน 
มีลกัษณะชดัเจนกว่า เช่น การโฆษณา mobile banking ของแต่ละธนาคาร ด้านบริบทแวดล้อม
ประเทศไทยมีระบบการเงินค่อนข้างแข็งแรง มีการใช้อินเตอร์เน็ตทางมือถือค่อนข้างสงู ท าให้ง่าย
ต่อการพฒันาการช าระเงินทางโทรศพัท์มือถือ และการช าระเงินจากบคุคลสู่บคุคลอย่างรวดเร็ว 
ขณะเดียวกนัสงัคมสงูอายขุองไทยยงัเป็นสว่นที่น่าเป็นห่วงว่าจะท าให้ในโยบายการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เกิดได้ยากขึน้ 

 

ภาพรวมของทัง้ 5 โครงการสามารถแบ่งตามวตัถุประสงค์และการด าเนินงาน เป็น
นโยบาย 2 กลุม่ คือ  

1.ในสว่นของการน าพาประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด ประกอบด้วย (1) นโยบายพร้อม
เพย์ เป็นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินเบือ้งต้นให้กบัคนไทยซึง่มีการลงทะเบียนที่ง่าย 
โดยดงึเอาธนาคารต่าง ๆเข้ามาร่วมลงทะเบียนท าให้มีการขยายตวัผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ใน
ระดบัสงู (2) นโยบายการขยายการใช้บตัร คือการขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง
อ่านบตัร เคร่ืองอ่านการ์ด ให้ครอบคลมุทุกท่ี พฒันาระบบให้เสถียร รวดเร็ว และมีความปลอดภยั
ได้มาตรฐาน และ (3) นโยบายสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆการให้ความรู้กบัประชาชนในเร่ืองของความปลอดภยัในการใช้ระบบช าระเงินรูปแบบใหม่ 
และการจงูใจด้วยการแจกรางวลัผู้ที่เปลี่ยนมาใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

2.การใช้ประโยชน์จากสงัคมไร้เงินสด คือ การพฒันาระบบราชการ การท างาน การ
ตรวจสอบให้ดียิ่งขึน้ ประกอบด้วย (1) โครงการ E-payment ภาครัฐ ท่ีให้กรมบญัชีกลางจ่ายเงิน-รับ
ช าระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด และโครงการสวสัดิการภาครัฐ ที่เปลีย่นวิธีการการให้
ความช่วยเหลือจากสวสัดิการต่าง ๆ จะใช้ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรวดเร็วสะดวก
และเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และ (2) โครงการการช าระภาษีทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีความรวดเร็วแม่นย าให้จดัเก็บภาษีมีความครอบคลมุ ตรวจสอบง่ายขึน้ 
สามารถท าข้อมลูภาษี ยื่นหลกัฐาน เงินได้ การลดหย่อน การเสียภาษี ณ ที่จ่ายด้วยข้อมลู
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อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการลดหย่อนจากการบริจาคเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ยงัท าให้
องค์กรที่เปิดรับบริจาคมีหลกัฐานข้อมลูการบริจาคชดัเจนอีกด้วย  

ทัง้นีพ้บว่าโครงการสนบัสนุนกนัและกนั เช่น  มีการน าระบบ prompt pay และโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงิน ที่สร้างไว้จากโครงการกลุม่แรก มาใช้ประโยชน์ในการเก็บภาษี การจ่ายเงิน
สวสัดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยงัใช้โครงการ E-payment ภาครัฐ ช่วยดงึประชาชนท่ี
ยากจนให้เข้ามาใช้รูปแบบของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ซึง่สนบัสนนุ
โครงการขยายระบบช าระเงินไปยงักลุม่คนที่ยากจน และมีการใช้ฐานข้อมลูจากโครงการบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐที่ประชาชนลงทะเบียนไว้ ให้คนยากจน ผู้สงูอาย ุสามารถเปิดบญัชีธนาคารได้ไม่
มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือการหกัค่าท าเนียมรายปี  

สว่นนโยบายสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการช่วยในการประชาสมัพนัธ์
งานของทกุโครงการผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

สว่นการจงูใจให้คนใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์พบว่าขาดการเชื่อมโยงในเร่ืองของการพฒันา
ระบบเก็บค่าเนียมที่สะท้อนต้นทนุจริง ท าให้ค่าบริการเงินสด เช่นการกดเงินจาก ATM เมื่อเทียบ
กบัต้นทนุการบริหารจดัการเงินสดต ่ากว่าความเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพฒันานโยบายต่อไป 

 
 
 

ตาราง 7สรุปภาพรวมการประเมินทฤษฎีพืน้ฐาน ตามตวัแบบการกระท า (Action Model) 
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ตาราง 7 สรุปภาพรวม Action Model ของแผนยทุธศาสตร์ National E-Payment 
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บทท่ี 5 
ผลการประเมินแนวคิดพืน้ฐานในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ National E-

Payment ตามตัวแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) 

ในบทนีเ้ป็นการการวิเคราะห์ทฤษฎีโครงการตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลง (Change 

Model) ของแผนยทุธศาสตร์ National E-payment 5 โครงการเพื่อพยายามที่จะอธิบายการออกแบบ
โครงการโดยใช้การวิเคราะห์ตวัแบบสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทยตามทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็น
เชิงเส้นตามโมเดลของ Chen (2005) ที่เสนอไว้ ในสว่นของตวัแบบการเปลี่ยนแปลง เพื่อศกึษาแผน
ยทุธศาสตร์ National E-payment ว่าก่อให้เกิด ตวัแทรกแซง (intervention) หรือกิจกรรมที่น าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงด้านที่เก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสด ที่สร้างตวัก าหนด (determinants) กลไกที่ตอบสนองตวั
แทรกแซงเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลพัธ์ (Outcome) ที่ต้องการ ตามแผนยุทธศาสตร์ National E-payment 
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ว่าเป็นไปตามสมมติฐาน สร้างให้เกิดกระบวนการเชิงสาเหตขุองการเกิดสงัคมไร้เงินสดในประเทศ
ไทยตามแนวคิดทฤษฎี ได้หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบโครงการ Any ID หรือ Prompt payตามตัว
แบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model)  

การประเมินโครงการ Any ID หรือ Prompt pay ตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลงนี ้เป็นการ
วิเคราะห์การท างานของตวัแทรกแซง ว่าสามารถสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงตวัก าหนดตามแนวคิด
พืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด และผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ได้ดงันี ้

ตวัแทรกแซง (intervention)   →  ตวัก าหนด (Determinants) →  
- โครงการพร้อมเพย์ ให้
ประชาชนสามารถโอนเงิน
ได้ด้วย หมายเลขโทรศพัท์
หรือ เลขประจ าตวั
ประชาชน 

- ภาคการธนาคารลดการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียม
ส าหรับการโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร และการช าระเงิน
ด้วย E payment 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการ 

 

- ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบโอนเงินพืน้ฐาน 

- การสร้างแรงจงูใจในการใช้
เงินอิเล็กทรอนิสก์ ให้ง่าย 
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายลดลง 

- การมีระบบป้องกนัการล้วง
ข้อมลู และก ากบัดแูลการน า
ข้อมลูของผู้ใช้บริการไปใช้
โดยไม่ถูกต้อง 

เพิ่มผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
พร้อมเพย์ให้มากที่สดุเพื่อเป็น
ฐานการช าระเงินรูปแบบใหม่  
 

เพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
ภาพประกอบ 44 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบโครงการ Any ID หรือ Prompt pay 
ตามตวัแบบการเปลีย่นแปลง (Change Model) 
 

ตวัแทรกแซง (intervention) 

ตวัแทรกแซงของโครงการ Any ID หรือ Prompt payมีดงันี ้
1.โครงการพร้อมเพย์ ให้ประชาชนสามารถโอนเงินได้ด้วย หมายเลขโทรศพัท์หรือ เลข

ประจ าตวัประชาชน การโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ ช่วยให้ประชาชน ภาครัฐ และธุรกิจ สามารถโอน
เงินด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ เลขบตัรประชาชน เลขทะเบียนนิติบคุคล หรือ e-Wallet ID ได้สะดวก 
รวดเร็ว และต้นทนุต ่า ระบบพร้อมเพย์ยงัพฒันาต่อยอดให้เกิดบริการใหม่ ๆ เช่น บริการช าระบิล
ข้ามธนาคาร (cross-bank bill payment) จากบริการการช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยมาตรฐาน Thai QR 

Code ที่สะดวกรวดเร็ว 

2.ภาคการธนาคารลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับการโอนเงินระหว่างธนาคาร และ
การช าระเงินด้วย E payment นอกจากนีธ้นาคารหลายแห่งได้หนัมาพฒันาระบบโมบายแบงกิง้ให้
ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ความมัน่ใจผู้ใช้งานผ่านโม
บายแบงกิง้ด้วยการคุ้มครองเงินสงูสดุถึง 1 แสนบาท ครอบคลมุ 4 กรณี ได้แก่ กรณีโทรศพัท์หาย 
ถกูขโมย ถกูขโมยเอกสารส าคญัสว่นตวั บตัร ระบบมือถือถกูเจาะแฮก และกรณีถกูไวรัส หรือ
โปรแกรมขโมยข้อมลู หรือ กสิกรไทย ที่สามารถขอหนงัสือค า้ประกนัธุรกิจผ่านบล็อกเชน ได้เป็น
รายแรก 

3.ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้บริการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคาร
พาณิชย์ผู้ให้บริการ ได้หารือร่วมกนัถึงการขยายวงเงินการท าธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คือ internet banking และ mobile banking เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนสามารถโอนเงินในแต่ละรายการได้สงูขึน้ ไม่ต้องแยกท ารายการหลายครัง้ สอดคล้องกบั
ความต้องการใช้งาน และช่วยสนบัสนนุการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจการเงินของประชาชน ธุรกิจ 
และหน่วยงานต่าง ๆ โดย ธนาคารพาณิชย์จะทยอยเพิ่มวงเงินสงูสดุในการโอนเงิน ตามระดบัการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละธนาคาร จากวงเงินเดิมที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อ
รายการเป็นไม่เกิน 699,999 บาทต่อรายการ ขณะเดียวกนัธนาคารแห่งประเทศไทยยงัมีหน้าที่
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ก ากบัดแูลความปลอดภยัในการบริการช าระเงินผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยการยกระดบัมาตรฐาน
กระบวนการพิสจูน์ตวัตนของผู้ให้บริการโทรคมนาคม กรณีที่ลกูค้าขอออกซิมการ์ดใหม่เพื่อ
ป้องกนัการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ในการใช้ Mobile Payment และพร้อมเพย์ 

 

ตวัก าหนด(determinants) 

ตวัก าหนดของโครงการ Any ID หรือ Prompt payมีดงันี ้
1.ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบโอนเงินพืน้ฐาน โดยการลงทะเบียนพร้อมเพย์ ได้รับความ

ร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ กว่า 6,000 สาขา โดยการดแูลของสมาคมธนาคารไทย ท าให้
สามารถลงทะเบียนผู้มีความประสงค์ใช้งานพร้อมเพย์ได้เป็นจ านวนมาก 

2.การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิสก์ ในโครงการพร้อมเพย์ช่วยให้ประชาชน 
ภาครัฐ และธุรกิจ สามารถโอนเงินด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ เลขบตัรประชาชน เลขทะเบียนนิติ
บคุคล หรือ e-Wallet ID ได้ ซึ่งคิดค่าบริการท่ีต ่ากว่าการโอนเงินทัว่ไป เมื่อเทียบกบัการโอนเงินแบบ
เก่า นอกจากนี ้ได้มีการขยายเพดานการโอนเงินจากเลขที่บญัชีผ่านระบบพร้อมเพย์จาก 50,000 
เป็น 699,999 บาท 

3.การมีระบบป้องกนัการล้วงข้อมลู และก ากบัดแูลการน าข้อมลูของผู้ใช้บริการไปใช้โดย
ไม่ถกูต้อง ในเร่ืองของความปลอดภยัการน าระบบตรวจสอบเจ้าของหมายเลขมือถือเพื่อเป็นข้อมลู
ประกอบการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์มาใช้ และเชื่อมข้อมลูระหว่างธนาคารพาณิชย์ และ
สมาคมผู้ให้บริการโทรคมนาคม รวมถึงการผลกัดนัให้มีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงร่วมเก่ียวกบั
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ระหว่างสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคาร
ไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูลกูค้าผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างกนัท าให้เกิดนวตักรรมด้าน
ความปลอดภยัเพิ่มขึน้เช่น SMS แจ้งเตือนเมื่อมีการใช้บริการของเจ้าของหมายเลขมือถือ การสง่
รหสั OTP ซึง่มีความปลอดภยัสงูขึน้ 

 

ผลลพัธ์ (outcomes) 

ผลลพัธ์ของโครงการ Any ID หรือ Prompt payมีดงันี ้
1. เพิ่มผู้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ให้มากที่สดุเพื่อเป็นฐานการช าระเงินรูปแบบใหม่ 

เบือ้งต้นจะมีการเพิ่มผู้ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ จ านวนมาก เพื่อเป็นฐานการช าระเงิน
รูปแบบใหม่  
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2. เพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การลดค่าธรรมเนียม และ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินที่ต ่ากว่าการโอนเงินรูปแบบเดิมจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ทัง้นี ้จากรายงานคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่ามียอดลงทะเบียน
ใช้บริการพร้อมเพย์สะสม 46.5 ล้านหมายเลข ID แบ่งเป็นการลงทะเบียนด้วยหมายเลขประจ าตวั
ประชาชน 29.3 ล้าน หมายเลข หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 16.8 ล้านหมายเลข เลขทะเบียนนิติ
บคุคลจ านวน 71,000 หมายเลข และ e-Wallet จ านวน 304,000 หมายเลข โดยประชากรไทย
มากกว่าร้อยละ 40 ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตวัประชาชนและเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

สว่นการเพิ่มขึน้ของการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้เช็คและ เงิน
สด เช่น ปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เทียบกบัจ านวน ประชากร 
ปริมาณการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นต้น โดยปริมาณการใช้ e-Payment ปี 2561 มีจ านวน 
5,868 ล้านรายการ เติบโตสงูถึงร้อยละ 41 จากปี 2560 ซึง่มีจ านวน 4,171 ล้านรายการ  

ในปี 2561 การใช้e-Payment ต่อประชากรเพิ่มสงูขึน้เป็น 89 ครัง้ ต่อคนต่อปี จาก 63 ครัง้/
คน/ปี ในปี 2560 และมีปริมาณธุรกรรมผ่าน Mobile Banking จ านวน 47 ล้านบญัชี เพิ่มสงูขึน้ร้อย
ละ 47.7 จาก 31.8 ล้านบญัชีในปี 2560 

สว่นตลาด e-Commerce ของประเทศไทย มีมลูค่าเพิ่มสงูขึน้ต่อเนื่อง จาก 2.76 ล้านล้าน
บาทในปี 2560 เป็น 3.15 ล้านล้านบาทในปี 2561 หรือโตขึน้ โตขึน้ถึง 14.04%  

การเชื่อมโยง e-Wallet และบญัชีธนาคาร มีจ านวน รายการสะสม 4.4 ล้านรายการ บริการ
ช าระบิลข้ามธนาคาร (Cross-bank Bill Payment) จ านวน รายการสะสม 6.4 ล้านรายการ บริการ
เตือนเพื่อจ่าย (Pay Alert) จ านวนรายการสะสม 164,000 รายการ 

5.2 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบโครงการการขยายการใช้บัตรตามแผน
ยุทธศาศตร์ National E-paymentตามตัวแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) 

การประเมินโครงการการขยายการใช้บตัรตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลงนี ้เป็นการ
วิเคราะห์การท างานของตวัแทรกแซง ว่าสามารถสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงตวัก าหนดตามแนวคิด
พืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด และผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ได้ดงันี ้
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ตวัแทรกแซง (intervention)      →       ตวัก าหนด(determinants)   →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 45การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบการขยายการใช้บตัรตามตวัแบบการ
เปลีย่นแปลง (Change Model) 

ตวัแทรกแซง (intervention) 

ตวัแทรกแซงของโครงการการขยายการใช้บตัรมีดงันี ้
1.การขยายจดุรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ ท าให้ร้านค้ารับช าระเงินด้วยบตัร

หรือโทรศพัท์มือถือได้ด้วยต้นทนุที่ต ่าลงและปลอดภยัมากขึน้ ประชาชนมีช่องทางจ่ายเงินด้วย e-

Payment แทนเงินสดมากขึน้ โดยภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชน ได้ร่วมกนัขยายจดุรับช าระ
เงิน โดยจ านวนเคร่ืองรับบตัร (EFTPOS Terminal) ต้นปี 61 เพิ่มเป็น 768,103 เคร่ืองทัว่ประเทศ 

- ขยายจุดรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ 

- น านวตักรรมใหม่ ที่ท าให้
ร้านค้าสามารถตดัเงินจาก
ระบบ m-banking ได้ทนัที 
- การเข้าถึงระบบการช าระ
เงินที่รวดเร็วและมีความ
เสถียรที่สงู 

- ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
และผู้มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปเปิด
บญัชีธนาคารฟรี ไม่มีค่า
ธรรมนียม 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการ 

 

การเพิ่มขึน้ของอปุกรณ์ช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เคร่ืองรับบตัร เคร่ืองอ่านบตัร 
จดุรับช าระเงินด้วย QR Code  

อตัราการเติบโตของการใช้บตัร
เครดิต และบตัรเดบิต มีการน า
เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยั
ในการช าระเงินมาใช้ 

ลดคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร 

- การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ 

- โครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่
ประเทศมีคณุภาพสงูและ
การน านวตักรรมใหม่มาใช้ 

- ก าหนดมาตรฐานชิปการ์ด
การมีระบบป้องกนัการล้วง
ข้อมลู การน าข้อมลูไปใช้โดย
ไม่ถกูต้อง  
- การดงึกลุม่คน Unbanked 

เข้าสูร่ะบบธนาคาร 
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โดยเน้นสง่เสริมการให้บริการที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีอตัราการเติบโตของเคร่ืองช าระเงิน
สงูที่สดุ นอกจากนีย้งัมีการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยการการ
ขยายอินเตอร์เน็ตทัว่ประเทศจากโครงการเน็ตประชารัฐ สร้างความเท่าเทียมและทัว่ถึงในการ
เข้าถึงบริการจากภาครัฐ (อาริยา สขุโต,2561) 

2.น านวตักรรมใหม่ ที่ท าให้ร้านค้าสามารถตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัที แต่ทัง้นี ้
จากการน านวตักรรมใหม่ ที่ท าให้ร้านค้าสามารถตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัที รวดเร็วและ
มีความเสถียรที่สงู 

3.ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึน้ไปเปิดบญัชีธนาคารฟรี ไม่มีค่าธรรมนี
ยมต่อมามีโครงการให้ท าบตัรเดบิตเปิดบญัชีธนาคารฟรี โดยส าหรับผู้มีบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
รวมถึงผู้สงูอายุ สามารถเปิดบญัชีเงินฝากพืน้ฐานได้ 1 บญัชี ต่อ 1 ธนาคาร โดยไม่ก าหนดวงเงิน
ขัน้ต ่าในการเปิดและเงินคงเหลือในบญัชี และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในการ
ฝาก-ถอน-โอน กบัธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งที่ร่วมให้บริการ ท าให้คนกลุม่ unbanked มจี านวนลด
น้อยลง 

4.ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้บริการสนบัสนนุ ให้บตัรเดบิตที่ออกเพื่อใช้จ่ายใน
ประเทศใช้มาตรฐานชิปการ์ดกลางและใช้เครือข่ายบตัรในประเทศ รวมทัง้ได้ออกประกาศก าหนด
มาตรฐานชิปการ์ดกลางส าหรับบตัรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายในประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
กลางในการออกบตัรเดบิตของผู้ออกบตัรและได้พิจารณาน ามาตรฐานสากล Principles for 

Financial Market Infrastructures (PFMIs) มาใช้เป็นแนวทางในการก ากบัดแูลระบบการช าระเงินที่
ส าคญัของไทย ได้แก่ ระบบบาทเนต ซึง่จดัเป็นระบบการช าระเงินที่มีความส าคญัต่อความมั่นคง
ของระบบการเงินของประเทศ (Systemically Important Payment Systems: SIPS) และระบบการช าระ
เงินรายย่อยที่มีความส าคญั (Prominently Important Retail Payment Systems: PIRPS) ได้แก่ ระบบ
การหกับญัชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS) และระบบไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 7 (ITMX) 

 ธปท. ร่วมมือกบั กสทช. ในการยกระดบัความปลอดภยัของบริการช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

ซึง่ กสทช. ได้ก าหนดมาตรฐานกระบวนการพิสจูน์ตวัตนของผู้ให้บริการโทรคมนาคมกรณี
ที่ลกูค้าขอออกซิมการ์ดใหม่เพื่อป้องกนัการสวมรอยโดยมิจฉาชีพ นอกจากนี ้ภาคธนาคารและผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ยงัมีความร่วมมือกนัเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
Mobile Banking และพร้อมเพย์ว่าจะได้รับการดแูลอย่างรัดกมุและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ในการก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การก ากบัดแูลมีความเหมาะสมและ
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สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่ม
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ลกูข่ายระบบบาทเนต และระบบ ICAS ให้
สามารถป้องกนัความเสี่ยงจากภยัคกุคามด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล โดยก าหนดให้สถาบนั
สมาชิกท าการตรวจประเมินเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลกูข่ายของระบบบาทเนตและระบบ ICAS ในปี 
2560 และต้องผ่านการตรวจรับรองการจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ภายในปี 2561 พร้อมทัง้รักษาสถานภาพการรับรองดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัที่รัดกมุ โดยผู้ใช้บริการท่ีสง่ข้อความมายงัระบบ
บาทเนตเป็นการโอนเงินที่มีผลสมบรูณ์ทนัที (Real Time Gross Settlement -RTGS) และเพิกถอนมิได้
ซึง่เป็นระบบที่ป้องกนัความเสี่ยงในตวัเองอยู่แล้วโดยรายการท่ียงัไม่สามารถช าระเงินได้ในขณะที่
สง่ค าสัง่เข้ามาจะถกูจดัรอไว้ตามล าดบัค าสัง่และจะด าเนินการเมื่อมีเงินในบญัชีเพียงพอ ส าหรับ
รายการที่ไม่สามารถช าระเงินได้จนถึงเวลาปิดคิวจะถูกยกเลิก ดงันัน้ความเสี่ยงในระบบบาทเนต
จึงมีน้อยกว่าระบบอ่ืน โดยผ่านช่องทาง S.W.I.F.T (SWIFT : The global provider of secure financial 

messaging services) นัน้จะต้องมีกระบวนการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของ S.W.I.F.T ซึง่
เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกนัทัว่โลก จดัสร้างศนูย์ส ารองซึง่ห่างศนูย์บริการหลกั เป็นระยะทาง 
50 กิโลเมตร โดยส ารองอปุกรณ์ Hardware และ Software ด้วยอปุกรณ์ชดุเดียวกบัระบบงานจริง 
เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการต่อได้โดยไม่หยุดชะงกัเมื่อศนูย์บริการหลกัขดัข้อง จดัท าแผน
ฉกุเฉินเพื่อรองรับในกรณีที่ระบบบาทเนตขดัข้อง 

 

ตวัก าหนด(determinants) 

ตวัก าหนดของโครงการการขยายการใช้บตัรมีดงันี ้
1.การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การขยายจุดรับช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ท าให้ร้านค้ารับช าระเงินด้วยบัตรหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วยต้นทุนที่
ต ่าลงและปลอดภัยมากขึน้ ประชาชนมีช่องทางจ่ายเงินด้วย e-Payment แทนเงินสดมากขึน้ โดย
ภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชน ได้ร่วมกันขยายจุดรับช าระเงิน โดยจ านวนเคร่ืองรับบัตร 
(EFTPOS Terminal) ให้ครอบคลุมทั่วทัง้ประเทศซึ่งพบว่ามีการส่งเสริมการขยายเน้นไปที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่มีการเติบโตมากที่สดุ 

2.โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศมีคณุภาพสูงและการน า
นวัตกรรมใหม่มาใช้ทัง้การพัฒนาช่องทางในการรับช าระเงิน โดยใช้ Thai Standard QR Code เพื่อ
เป็น ทางเลือกแก่ร้านค้ารายย่อยในการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีต้นทุนในการติดตัง้ต ่า 
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และ สามารถเข้าถึงผู้ ใช้บริการได้อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีระบบการเงินใหม่ๆเช่น Local 

Switching เครือข่าย ITMX 

3.การยกระดบัความปลอดภยัและส่งเสริมประสิทธิภาพการแข่งขนัของบตัรเดบิตที่ออก
และใช้ภายในประเทศ ธปท. ได้เสนอออกประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(คธอ.) ในส่วนของการให้บริการที่เก่ียวข้องกับบตัรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยบตัรที่มีมาตรฐานสงูขึน้ เช่น ระบบ
ชิพการ์ด 

4.การดึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารเข้ามาในระบบ ด้วยนโยบายให้ผู้ ถือบัตร
สวสัดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านใบ ให้ท าบตัรเดบิตเปิดบญัชีธนาคารไม่มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 
เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มประชากรที่เข้าถึงนโยบายได้ยาก ให้เข้าถึงการช าระเงินแบบใหม่ คล้าย
กบัการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มในประเทศจีน ซึ่งมีข้อดีคือประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า แต่ลดความทัว่ถึงลง
เมื่อเทียบกบัการให้มีบญัชีธนาคารแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นทางเลือกสวสัดิการของประชาชนทุก
คนแบบประเทศสวีเดน 

 

ผลลพัธ์ (outcomes) 

ผลลพัธ์ของโครงการการขยายการใช้บตัรมีดงันี ้
1.การขยายอุปกรณ์ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองรับบัตร เคร่ืองอ่านบัตร จุดรับ

ช าระเงินด้วย QR Code เป็นการเพิ่มความทั่วถึงในการใช้ระบบช าระเงินแบบใหม่ ซึ่งจะท าให้ E 

payment มีความสะดวกในการใช้ใกล้เคียงกบัการใช้เงินสดให้มากที่สดุ ท าให้มีแนวโน้มมีการบตัร
เครดิต และบตัรเดบิต สงูขึน้ มีการน าเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัในการช าระเงินมาใช้ 

ทัง้นี ้จากรายงานคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าอตัราการเติบโต
ของการใช้บตัรเครดิต และบตัรเดบิต มีการน าเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัในการช าระเงินมาใช้
ข้อมลูจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(1) การเพิ่มขึน้ของเคร่ือง EDC โดยก่อนเร่ิมโครงการประเทศไทยมีเคร่ือง EDC 

475,644 เคร่ือง (ข้อมูล ณ สิน้ปี 2559) หรือ 689 เคร่ืองต่อประชากร 100,000 คน หลังสิน้สุด
โครงการประเทศไทยมีเคร่ือง EDC ทัง้สิน้ 768,103 เคร่ือง (ข้อมลู ณ คร่ึงปีแรกของปี 2561) หรือ 
1112.5 เคร่ืองต่อประชากร 100,000 คน โดยจ านวนเคร่ือง EDC เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 61 ซึ่งเพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้าซึง่เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 14 ต่อปี 
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(2) การกระจายตัวของเคร่ือง EDC โดยหลงัจากสิน้สุดโครงการการกระจาย ตัวของ
เคร่ือง EDC ทั่วประเทศดีขึน้ โดยเฉพาะพืน้ที่ที่มีจ านวนเคร่ือง EDC ต่อประชากรต ่า เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการเติบโตสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคัญ เพิ่มขึน้ 116% หรือคิดเป็น 417 
เคร่ือง จ านวน EDC / ประชากร 100,000 คน 

การขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ เป็นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง ท าให้ร้านค้ารับช าระเงินด้วยบตัรหรือโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
ต้นทุนที่ต ่าลงและปลอดภัยมากขึน้ ประชาชนมีช่องทางจ่ายเงินด้วย e-Payment แทนเงินสดมาก
ขึน้ โดยภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชน ได้ร่วมกันขยายปริมาณการออกบตัร National Debit 

Card และปริมาณการสมคัร/ใช้บริการ รับเงินสวสัดิการของภาครัฐ 

(1) บัตรเดบิต โดยจ านวนบัตรเดบิต ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 มีจ านวน 64.9 ล้านใบ 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จาก ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 60 ซึง่มีจ านวน 59 ล้านใบ 

(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตัง้แต่เร่ิมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่ 19 
ธันวาคม 2561 โดยกรมบญัชีกลางได้แจกจ่ายบตัรสวสัดิการแห่งรัฐทัง้สิน้ 11.1 ล้านใบ และมีการ
ใช้จ่าย ผ่านบัตรสวัสดิการทัง้สิน้ 179 ล้านรายการ มูลค่ารวม 50.7 พันล้านบาท และต่อมาออก
เพิ่มเป็น 14.3 ล้านใบ (ณ สิงหาคม 2562 เพิ่มเป็น 14.6 ล้านใบ) นอกจากนีก้รมบญัชีกลาง ได้
ก าหนดสวัสดิการเพิ่มเติมแก่ผู้ ถือบัตรสวัสดิการ เช่น มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ มีบัตร
สวสัดิการ แห่งรัฐ การจ่ายสวสัดิการแก่ผู้สงูอายทุี่มีบตัรสวสัดิการ และมาตรการคืนภาษีมลูค่าเพิ่ม
จากการช าระเงินผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 

(3) ปริมาณการใช้บัตรเดบิตในการช าระเงินแทนเงินสด โดยหลงัจากเร่ิม โครงการ
กระจายเคร่ือง EDC และการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต พบว่าการใช้งานบัตรเดบิตที่ เคร่ือง 
EDC เพิ่มขึน้อย่างชัดเจน โดยหลังสิน้สุดโครงการพบว่าการใช้งานบัตรเดบิตเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 
40.2 ท าให้ปัจจบุนัไทยมีจดุรับช าระเงินด้วย QR Code กว่า 3 ล้านจดุทัว่ประเทศ  

2.ลดคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคาร หรือ 
Unbank population ในประเทศไทยโดยรายงาน world bank ปี 2557 ระบุว่า ประชากรวัยท างานที่
เข้าไม่ถึงระบบธนาคารในไทยมีประมาณ 22% ลดลงจากปี 2554 ประมาณ 6% (Luna-Martínez, 

2016) และในปี 2561 รายงานจาก Visa พบว่า 

อัตราการเข้าถึงธนาคาร-สถาบันการเงิน (Banking Penetration) ของประเทศไทยอยู่ที่
ประมาณ 83% หรือมีประชนกลุม่ Unbank population ลดลงเหลือ 17% 
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ในปี 2561 ธนาคารแห่งประเทศได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ
ตัวแทนครัวเรือนอายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 11,121 ครัวเรือนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดย
ส ารวจการใช้บริการทางการเงิน พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวม
เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 98.7 จากร้อยละ 97.3 ในปี 2559 และสดัส่วนครัวเรือนที่ใช้บริการทางการเงิน
เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 89.8 จากร้อยละ 86.4 ในปี 2559 

ผลจากการส ารวจของบริษัท วีซ่า ประจ าประเทศไทย พบว่า คนไทยยังนิยมใช้จ่ายใน
การซือ้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ เป็นเงินสด โดยข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้ บริโภคไทย
ประมาณร้อยละ 75 จะใช้จ่ายเป็นเงินสด สว่นอีกร้อยละ 25 จะใช้จ่ายผ่านระบบ e-Payment แม้ว่า
ปริมาณการซือ้สินค้าผ่าน E-Commerce หรือบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป Mobile Platform เช่น การสั่ง
อาหาร การเดินทางท่องเที่ยว การซือ้สินค้าต่าง ๆ จะเร่ิมมีความคุ้นเคยมากขึน้ เนื่องจากเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบายและไม่ต้องเดินทางไปซือ้ด้วยตนเอง แต่พบว่าส่วนใหญ่ยัง
เลือกที่จะช าระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดแทนที่จะใช้การช าระผ่านบตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต 
จากส ารวจพบว่าคนไทยร้อยละ 54 เคยใช้บริการผ่าน Mobile Platform โดยใช้จ่ายในกลุ่มอาหาร
สงูสดุร้อยละ 75 กลุ่มการเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 67 กลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภคร้อยละ 60 และ
อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่ยงันิยมใช้จ่ายเป็นเงินสด มีเพียงกลุ่มเดินทางและท่องเที่ยวที่มีการช าระเป็นบตัร
เครดิตทัง้หมด ซึ่งปัญหาที่ท าให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตรน้อยเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ยัง
นิยมใช้เงินสด และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานยังไม่รองรับให้มีการขยายตวัเพิ่มขึน้ เช่น จดุช าระ
ด้วยบตัรยงัมีน้อย (สริุพงษ์ ตนัติยานนท์. 2560) 

อย่างไรก็ตามเร่ิมมีสัญญาณที่ดีด้านทัศนคติในการช าระเงินของผู้ บริโภคในปี 2559 
พบว่า คนไทย 6 ใน 10 คน มีความมั่นใจในระบบการช าระเงินผ่าน E-Payment มากขึน้ พฤติกรรม
ในการพกเงินสดติดตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 59 พกเงินสดติดตัวลดลง เพิ่มขึน้จากปี 
2558 ที่อยู่ร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุมาจากเร่ืองระบบการรักษาความปลอดภัยร้อยละ 60 ร้อยละ 
48 เห็นว่ามีเคร่ือง ATM บริการอยู่เป็นจ านวนมากสามารถกดเงินได้ทันที และอีกร้อยละ 36 ใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด ส าหรับยอดการใช้จ่ายผ่าน วีซ่าในช่วง 6 เดือน (ตลุาคม 2559 – 
มีนาคม 2560) อตัราการเติบโตของการใช้บตัรเครดิตวีซ่าเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.7 โดยแบ่งออกเป็นการ
ใช้บัตรเครดิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 และบัตรเดบิตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 13 .7 แยกออกเป็น กลุ่ม E-

Commerce เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.6 และการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 บริษัทโอเพนซิกเนล บริษัทจัดท าเครือข่าย
สญัญาคลื่นวิทยุท าการประเมินความเร็วอินเทอร์เน็ตในเมืองใหญ่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีค่าเฉลี่ย
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ความเร็วของอินเทอร์เน็ต 4G ต ่ากว่ามาตรฐานโลกโดยอยู่ที่ 11.6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ขณะที่
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานความเร็วอินเตอร์เน็ตทั่วโลกที่อยู่ที่ 16.9 Mbps แต่มีราคาค่าบริการเฉลี่ยที่ต ่า
กว่าราคามาตรฐานด้วยเช่นกนั 

ด้านความปลอดภยั มีการใช้การตรวจรับรองการจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 

5.3 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบโครงการระบบภาษีและธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) 

การประเมินโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลงนี ้
เป็นการวิเคราะห์การท างานของตวัแทรกแซง ว่าสามารถสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงตวัก าหนดตาม
แนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด และผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ได้ดงันี  ้
ตวัแทรกแซง (intervention)      →       ตวัก าหนด(determinants)   →         ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
 

 

ภาพประกอบ 46 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบ
โครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามตวัแบบการเปลีย่นแปลง (Change Model) 

 
 
 
 
 
 

 - น าเอาระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อ
จดัท าและน าสง่ข้อมลูภาษี
ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ คืน
ภาษีผ่านทางระบบ prompt 

pay  

สร้างระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ e-Donation 

- จงูใจด้วยการเพิ่มความ
รวดเร็ว การคืนเงินภาษี 
ความสะดวกในการเก็บ
ข้อมลูภาษี  

การคืนภาษีแก่ประชาชนผ่าน
ระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็ค
จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 
ให้ผู้ ได้รับคืนภาษีในปี 2560 
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ตวัแทรกแซง (intervention) 

ตวัแทรกแซงของโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี ้
1.การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งได้มีการด าเนินการคืนภาษีผ่าน

ระบบ พร้อมเพย์แล้ว ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 โดยการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อม
เพย์ ในปี 2561 คิดเป็นจ านวนร้อยละ 70 ของจ านวนผู้ที่ขอคืนภาษีทัง้หมด 

ท าระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt เป็นระบบส าหรับจัดท าและน าส่ง ข้อมูลใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการระบบการจดัสง่ e-Tax Invoice 

by e-mail แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2560 และ e-Receipt ในรูปแบบ Web Upload แล้ว เมื่อเดือน
มิถนุายน 2560  

2.ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นระบบที่พัฒนาขึน้เพื่อใช้ ในการรองรับ
ข้อมลูการรับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล และองค์กรสาธารณกศุล อ่ืน ๆ เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้อง เก็บ
หลกัฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึน้ ซึ่ง
ระบบดงักลา่วได้มีการเปิดใช้งานแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ในระยะแรกเป็นการรับบริจาค 
เงินสด โดยผู้ รับบริจาคเป็นผู้น าส่งข้อมลูให้กบักรมสรรพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาได้มีการ
พฒันาเป็นระบบการบริจาคผ่านการสแกน QR Code ของธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์จะ
เป็นผู้ด าเนินการสง่ข้อมลูการบริจาคให้กบักรมสรรพากร 

กรมสรรพากรได้ตัง้คณะท างานการใช้ใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และปรับปรุงกฎหมายระเบียบ และแนว
ปฏิบติัที่เก่ียวข้อง โดยการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องน า
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อลดต้นทุนในการพิมพ์เอกสาร และเป็นการสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ สง่ผลให้มีก าไรสทุธิมากขึน้ (กรมสรรพากร, 2561) 

 

ตวัก าหนด(determinants) 

ตวัก าหนดของโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี ้
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1.จงูใจด้วยการเพิ่มความรวดเร็ว การคืนเงินภาษี ความสะดวกในการเก็บข้อมลูภาษี ผู้
เสียภาษีจะได้รับการคืนภาษีผ่านระบบ prompt pay ที่รวดเร็วกว่า และการบริการทางภาษีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ด้านผู้ประกอบการจะมีภาระในการจดัเตรียมเอกสารเพื่อการเสีย
ภาษีมลูค่าเพิ่มลดลง โดยกรมสรรพากรจะจดัท ารายงานภาษีขายโดยอตัโนมติั (Electronic VAT 

report) เมื่อข้อมลูภาษีซือ้-ภาษีขายบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน ซึง่จะเป็นการวางระบบให้ง่าย
ในการตรวจสอบและลดต้นทนุในการพิมพ์เอกสาร 

 

ผลลพัธ์ (outcomes) 

ผลลพัธ์ของโครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี ้
1.การคืนภาษีแก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็คจะช่วยเพิ่มความสะดวก

รวดเร็ว ให้ผู้ ได้รับคืนภาษีในปี 2560 ซึง่เป็นการจงูใจให้คนใช้ระบบพร้อมเพย์มากขึน้ 

ทัง้นี ้จากรายงานคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่าภาครัฐมีการคืน
ภาษีแก่ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็คถึงกว่า 2 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 70 ของผู้
ได้รับคืนภาษีในปี 2560  

โดยเมื่อเปิดบริการปีแรก มีผู้ ใช้งาน จ านวน 566 ราย และได้มีการเปิดให้บริการระบบ e-

Tax Invoice และ e-Receipt ในรูปแบบ Web Upload แล้ว เมื่อเดือนมิถนุายน 2560 มีจ านวนผู้ใช้งาน
ระบบดงักลา่ว จ านวน 213 ราย 

การด าเนินการในระยะต่อไป กรมสรรพากรจะด าเนินการตามแผนพฒันาระบบภาษีและ
เอกสาร ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกบั
ฐานข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ เสียภาษีเพื่อการบริการที่ดีและการแนะน าการเสียภาษีได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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5.4 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบโครงการ e-payment ภาครัฐตามตัวแบบ
การเปลี่ยนแปลง (Change Model)  

การประเมินโครงการ e-payment ภาครัฐตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลงนี ้เป็นการวิเคราะห์
การท างานของตวัแทรกแซง ว่าสามารถสง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงตวัก าหนดตามแนวคิดพืน้ฐาน
สงัคมไร้เงินสด และผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ได้ดงันี ้
ตวัแทรกแซง (intervention)      →       ตวัก าหนด(determinants)   →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

 
 

 

ภาพประกอบ 47การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบโครงการ e-payment ภาครัฐตามตวั
แบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) 

 

ตวัแทรกแซง (intervention) 

ตวัแทรกแซงของโครงการe-payment ภาครัฐมีดงันี ้
1.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย โครงการบูรณาการ

ฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม เป็นโครงการที่จดัท าขึน้เพื่อให้ ภาครัฐมีฐานข้อมลูกลางในการดแูลให้
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน เพื่อบูรณาการ จัดระบบการแจ้งสิทธิ การ
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมินและตรวจสอบการใช้สิทธิ สวัสดิการสังคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เนื่องจากปัจจบุนัภาครัฐใช้งบประมาณจ านวนมากในการ สนบัสนนุสวสัดิการ
สงัคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย ได้แก่ เงินอุดหนุน เพื่อการเลีย้งดู
เด็กแรกเกิด สวสัดิการด้านการศกึษา สวสัดิการด้านสขุภาพอนามยั สวสัดิการคนพิการ สวสัดิการ
ผู้ ด้อยโอกาส และสวัสดิการผู้สูงอายุ เป็นต้น ครอบคลุมประชาชนผู้มีสิทธิประมาณ 12 ล้านคน 

- โครงการบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนมี
รายได้น้อย 

- ยกเลิกการใช้เงินสดใน
การติดต่อรับบริการ หรือ
สวสัดิการภาครัฐ 

- ให้มีบตัรสวสัดิการเป็น e-

wallet และสามารถท าบญัชี
ธนาคารได้ โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม  
- ลดความสะดวกของเงินสด
ให้คนที่ท าธุรกรรมกบัภาครัฐ 
ใช้สวสัดิการด้วย E payment 

หน่วยงานราชการ ค่อยๆเปลี่ยน
มาใช้บริการด้านการจ่ายเงิน 
การรับเงินและการน าเงินสง่
คลงัด้วย Internet Banking 

ภาครัฐจ่ายเงินสวสัดิการสงัคม
ด้วยพร้อมเพย์ จ านวน 6 กลุ่ม
สวสัดิการ และบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ 14.6 ล้านใบ  
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โดยการจดัสวสัดิการเหล่านีม้ีหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวนมาก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
การพฒันา สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เป็นต้น 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงระบบธนาคารเข้ามาใน
ระบบ ด้วยจ านวนบัตรกว่า 14.6 ล้านใบที่มีลกัษณะเป็นบตัรเงินสด กระเป๋าเงินออนไลน์ โดยมี
โครงการเสริมให้ท าบัตรเดบิตเปิดบัญชีธนาคารฟรี โดยส าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึง
ผู้สงูอาย ุ

2.ยกเลิกการใช้เงินสดในการติดต่อรับบริการ หรือสวัสดิการภาครัฐ  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างครบวงจร ทัง้การรับเงินจากประชาชนและ
ภาคธุรกิจ การน าเงินส่งคลัง และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนและ ภาคธุรกิจผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่ ก าหนด หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบติัให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบติั เพื่อก ากบัดแูลและบริหารการใช้จ่ายเงิน ของแผ่นดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีเป้าหมายการน าไปสู่การลดและยกเลิกการใช้เงินสดในการติดต่อรับ
บริการ หรือสวสัดิการภาครัฐในที่สดุ 

 

ตวัก าหนด(determinants) 

ตวัก าหนดของโครงการe-payment ภาครัฐมีดงันี ้
1.ให้มีบตัรสวสัดิการเป็น e-wallet และสามารถท าบญัชีธนาคารได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม  

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวสัดิการสงัคม เป็นโครงการที่จดัท าขึน้เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมลู
กลางในการดแูลให้ความช่วยเหลือด้านสวสัดิการสงัคมแก่ประชาชน เพื่อบรูณาการจดัระบบการ
แจ้งสิทธิการตรวจสอบสิทธิสวสัดิการสงัคม การประเมินและตรวจสอบการใช้สิทธิสวสัดิการสงัคม
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ซึง่กรมบญัชีกลางได้ด าเนินการจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมผ่านบตัร โดยเปิด
ให้ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ ให้คนกลุม่ unbanked มีจ านวนลดน้อยลง 

2.การลดความสะดวกของเงินสดให้คนที่ท าธุรกรรมกบัภาครัฐ ทัง้การรับเงินจากประชาชน
และภาคธุรกิจ การน าเงินสง่คลงั และการเบิกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยกรมบญัชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางก าหนดเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของประชาชน และภาคธุรกิจที่ติดต่อกบัภาครัฐจากการใช้เงินสดและเช็ค
เป็นการใช้ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีแนวคิดอาจค่อยๆยกเลิกการรับเงินสดใน
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หน่วยงานของรัฐในอนาคต 

 

ผลลพัธ์ (outcomes) 

ผลลพัธ์ของโครงการe-payment ภาครัฐมีดงันี ้
1.การสร้างแนวโน้มว่าหน่วยงานราชการ จะค่อยๆเปลี่ยนมาใช้บริการด้านการจ่ายเงิน

อิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด จะเป็นการเพิ่มข้อจ ากัดการใช้เงินสด การรับสวัสดิการด้วยเงิน
อิเล็กทรอนิกสย์งัช่วยลดการร่ัวไหลของการจ่ายสวสัดิการจากภาครัฐ  

2.ภาครัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ จ านวน 6 กลุ่มสวัสดิการ และบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านใบ ทัง้นี ้จากรายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 พบว่า ปัจจบุนัมีผู้มีสิทธิที่ได้รับบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจ านวนทัง้สิน้ 14.5 ล้านราย โดยภาครัฐ
มีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน ามาปรับปรุงการให้
สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
รวมทัง้สามารถก ากับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี ้ยงัเป็นการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายช าระค่าสินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันด้วยเงินสดเป็นหลัก ไปสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่าน
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐที่เป็นบตัรอิเล็กทรอนิกส์ และที่ส าคัญเป็นการผลกัดันให้เกิดการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการด าเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด 
(กรมบญัชีกลาง, 2560) 

นอกจากนี ้ยังได้ด าเนินการจ่ายเงินสวัสดิการสงัคมด้วยพร้อมเพย์ จ านวน 6 สวสัดิการ 
ประกอบด้วย 

(1) เงินอดุหนนุเพื่อการเลีย้งดเูด็กแรกเกิด  
(2) เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

 (3) เบีย้ความพิการ  
 (4) เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 
 (5) เงินเดือนทหารกองประจ าการ  
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 (6) ค่าป่วยการอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 
2562) และจะขยายไปยงัสวสัดิการอ่ืน ๆ ต่อไป 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้หน่วยงาน
ราชการทัง้ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 7,200 หน่วยงาน ใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับ
เงินและการน าเงินส่งคลงัผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ระบบ 
KTB Corporate Online ส าหรับภาครัฐ) 

การด าเนินการในระยะต่อไป กรมบญัชีกลางจะผลกัดนัให้เกิดการขยายการใช้บตัรอย่าง
ครบวงจรและการขยายฐานข้อมลูผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ
และการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์โดยบูรณาการข้อมูลกับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อเ ป็น
ข้อมลูส าหรับการวิเคราะห์และประเมินผลการจดัสวสัดิการ นอกจากนี ้จะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้
งานระบบ e-Payment ทัง้การช าระและรับช าระเงินผ่านช่องทาง KTB Corporate Online เคร่ือง EDC 

และ QR Code ให้เต็มประสิทธิภาพ (ส านักเศรษฐกิจการคลัง ส านักนโยบายระบบการเงินและ
สถาบนัการเงิน, 2561) 

5.5 การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model)  

การประเมินโครงการ การให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามตวัแบบ
การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็นการวิเคราะห์การท างานของตวัแทรกแซง ว่าสามารถสง่ผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงตวัก าหนดตามแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด และผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ได้ดงันี  ้

ตวัแทรกแซง (intervention)      →       ตวัก าหนด(determinants)   →  ผลลพัธ์ (outcomes) 

- ประชาสมัพนัธ์ จงูใจให้
คนยอมรับการใช้บริการ
การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความ
มัน่คงปลอดภยั น่าเชื่อถือ 
และสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล การแจง
รางวลั 

- การให้ความรู้แก่
ผู้ใช้บริการ 

- การสร้างแรงจงูใจในการใช้
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ว่าสะดวก 
มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภยั จงูใจด้วยรางวลั
พิเศษ จบัรางวลัผู้ โชคดีเมื่อ
ใช้บตัรเดบิท 

-การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ
ประชาชนสามารถใช้การ
ช าระเงินที่ปลอดภยั 

คนไทยมีความมัน่ใจในระบบ
การช าระเงินผ่าน E-Payment 

มากขึน้ 

เพื่อให้ความรู้และสง่เสริมการ
ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ 
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ภาพประกอบ 48การประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบโครงการการใหค้วามรู้และส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามตวัแบบการเปลีย่นแปลง (Change Model) 

 

ตวัแทรกแซง (intervention) 

ตวัแทรกแซงของโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี ้
1.ประชาสมัพนัธ์ จงูใจให้คนยอมรับการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามี

ความมัน่คงปลอดภยั น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล การแจงรางวลั พร้อมก าหนด
มาตรฐานการจงูใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
สง่เสริมให้ประกอบการับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 

2.การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการระบบการเงินแบบใหม่ท าให้เกิดการโจรกรรมในรูปแบบใหม่ 
ภาครัฐจึงได้เผยแพร่ความรู้ ให้ สอดคล้องกบัโครงการในแผนยทุธศาสตร์ และการให้ความรู้
เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองของความ
ปลอดภยัการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

 

ประกอบด้วยงาน 4 ด้าน 

1 การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเชิญชวน การลงทะเบียนพร้อมเพย์  
2 การจดัให้มี Website หลกัของโครงการ www.epayment.go.th เพื่อให้ ความรู้และ

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment และค าถาม-
ค าตอบที่เก่ียวข้องกบัแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

3 การจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

 4 โครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต สนบัสนนุให้ประชาชนช าระเงินโดยใช้บตัร
เดบิตหรือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่านทางอปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ สร้าง
แรงจงูใจให้ร้านค้าติดตัง้อปุกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ 

 

ตวัก าหนด(determinants) 
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ตวัก าหนดของโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี ้
1.การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ประชาชนสามารถใช้การช าระเงินที่ปลอดภยั โดยใช้ข้อมลู

จากกระทรวงการคลงั ร่วมกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรมประชาสมัพนัธ์ ธปท. สมาคมธนาคารไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารการคลงัประจ า
จงัหวดั เพื่อให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 

2.การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยรางวลัพิเศษ จบัรางวลัผู้ โชคดีเมื่อใช้
บตัรเดบทิ บิต เพื่อสนบัสนนุให้ประชาชนช าระเงินโดยใช้บตัรเดบิตหรือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐผ่าน
เคร่ือง EDC มากขึน้ 

 

ผลลพัธ์ (outcomes) 

ผลลพัธ์ของโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีดงันี  ้
1.โครงการนีใ้ช้การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม

มาใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการโฆษณาเร่ืองของความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกบัการให้
ความรู้เร่ืองของความปลอดภยั มีการตัง้รางวลัจากการจบัสลากเป็นตวัน าในการจงูใจการใช้เงิน
ดิจิตอลในชีวิตประจ าวนัให้มากขึน้ และยงัจงูใจผู้ ค้าให้ติดตัง้เคร่ืองช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
มากขึน้ด้วย 

ทัง้นี ้จากรายงานคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า ซึง่ได้ด าเนินการ
จบัรางวลัแล้ว จ านวน 12 ครัง้ ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2560-พฤษภาคม 2561 และ จ่ายเงินรางวลั
ไปแล้วทัง้หมด 69.9 ล้านบาท ให้กบัผู้ ได้รับรางวลัทัง้หมด 8,872 ราย ทัง้นีม้ีผู้ ไม่มารับรางวลั
จ านวน 14,123,000 บาท จากการด าเนินโครงการดงักล่าวสง่ผลให้ (1) ปริมาณบตัรเดบิตเพิ่มขึน้
จากประมาณ 52 ล้านใบ เป็น 62 ล้านใบ (2) ธุรกรรมตลอดโครงการเพิ่มขึน้ชดัเจน (ไม่รวมบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ) โดยปริมาณธุรกรรมการใช้จ่าย ผ่านบตัรเดบิตในช่วงที่จดัโครงการ (พฤษภาคม 
2560 ถึง เมษายน 2561) อยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.3 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน (3) 
มลูค่าการใช้บตัรในช่วงที่จดัโครงการอยู่ที่ 148,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นการขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 22.2 จากช่วงเดียวกนัปีก่อน 

2.เพื่อให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
การด าเนินการในระยะต่อไป กรมสรรพากรและกรมบญัชีกลางจะด าเนินการตามแผน
ประชาสมัพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ National e-Payment ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยแผนดงักลา่วมี
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วตัถุประสงค์เพื่อประชาสมัพนัธ์การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐที่เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) มากขึน้ และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ถกูต้อง
แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทัง้สร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของ
ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ใช้ระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง (อรฉตัร เลียงพิบลูย์, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมการประเมินทฤษฎีพืน้ฐานในการออกแบบ แผนยุทธศาสตร์ National E-
Payment ตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) 

จากการประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ National E-Payment ตาม
ตวัแบบการเปลี่ยนแปลงพบตวัแทรกแซง (Intervention) เพื่อน าไปสูก่ารสร้างสงัคมไร้เงินสด จาก 

จาก 5 โครงการทัง้สิน้ 13 ตวัด้วยกนัดงันี ้
 

ตาราง 8ภาพรวมการประเมินทฤษฎีพืน้ฐานและการออกแบบ แผนยทุธศาสตร์ National E-
Payment ตามตวัแบบการเปลีย่นแปลง (Change Model) 
โครงการ ตวัแทรกแซง 

(intervention)       
ตวักาํหนด
(determinants)    

  ผลลพัธ์ (outcomes) 

any ID หรือ - สร้างระบบโอนเงิน - ประชาชนสามารถ เพิ่มผู้ลงทะเบียนใช้
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Prompt pay 
 

พืน้ฐานด้วย หมายเลข
โทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวั
ประชาชน 
- ภาคการธนาคารลดการ
เก็บเงินค่าธรรมเนียมการ
ช าระเงินด้วย E payment 
 
- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการ 

เข้าถึงระบบโอนเงิน
พืน้ฐาน 
 
- การสร้างแรงจงูใจใน
การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ให้ง่าย 
รวดเร็ว 
- การมีระบบป้องกนั
การล้วงข้อมลู และ
ก ากบัดแูลการน า
ข้อมลูของผู้ใช้บริการ
ไปใช้โดยไม่ถูกต้อง 

บริการพร้อมเพย์ให้มาก
ที่สดุเพื่อเป็นฐานการ
ช าระเงินรูปแบบใหม่  
 
เพิ่มปริมาณการใช้
บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

การขยาย
การใช้บตัร 

- น านวตักรรมใหม่ ที่ท าให้
ร้านค้าสามารถตดัเงินจาก
ระบบ m-banking ได้ทนัที 
- ขยายจุดรับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ 

 

- การเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและมี
ความเสถียรที่สงู 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการ 

 

- ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปี
ขึน้ไปเปิดบญัชีธนาคารฟรี 
ไม่มีค่าธรรมนียม 

- การพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่
ประเทศ 

 
 

- โครงสร้างพืน้ฐาน
การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่
ประเทศมีคณุภาพสงู 
ปลอดภยั และการน า
นวตักรรมใหม่มาใช้ 

 

- การให้ประชาชนกลุม่
ที่ไม่มีบญัชีธนาคาร
สามารถท าบญัชี
ธนาคารได้ โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม ค่า

การเพิ่มขึน้ของอปุกรณ์
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เคร่ืองรับบตัร 
เคร่ืองอ่านบตัร จุดรับ
ช าระเงินด้วย QR Code  

อตัราการเติบโตของการ
ใช้บตัรเครดิต และบตัร
เดบิต มีการน า
เทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภยัในการช าระ
เงินมาใช้ 
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รักษาบญัชี 
ระบบภาษี
และธุรกรรม
อิเล็กทรอนิก
ส์ 

- น าเอาระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อ
จดัท าและน าสง่ข้อมลูภาษี
ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- การสร้างแรงจงูใจใน
การใช้พร้อมเพย์ด้วย
การคืนภาษีที่รวดเร็ว 

การคืนภาษีแก่
ประชาชนผ่านระบบ
พร้อมเพย์แทนการใช้
เช็คจะช่วยเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว ให้ผู้
ได้รับคืนภาษีในปี 2560 

E-payment 

ภาครัฐ 

- ยกเลิกการใช้เงินสดใน
การติดต่อรับบริการ หรือ
สวสัดิการภาครัฐ 

 
 

- โครงการบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนมี
รายได้น้อย 

 

-  ลดการใช้เงินสดจาก
การให้สวสัดิการ
ภาครัฐ การให้บริการ
เป็นระบบ E payment 

ทัง้หมด 

- เพิ่มการถือครองบตัร
อิเล็กทรอนิกส์ในกลุม่
คนรายได้น้อย 

หน่วยงานราชการ 
ค่อยๆเปลี่ยนมาใช้
บริการด้านการจ่ายเงิน 
การรับเงินและการน า
เงินสง่คลงัด้วย Internet 

Banking 

ภาครัฐจ่ายเงิน
สวสัดิการสงัคมด้วย
พร้อมเพย์ จ านวน 6 
กลุม่สวสัดิการ และบตัร
สวสัดิการแห่งรัฐ 14.6 
ล้านใบ 

การให้
ความรู้และ
สง่เสริมการ
ใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิก
ส์ 

- ประชาสมัพนัธ์ จงูใจให้
คนยอมรับการใช้บริการ
การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีความ
มัน่คงปลอดภยั น่าเชื่อถือ 
และสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล 

- การให้ความรู้แก่
ผู้ใช้บริการ 

- การสร้างแรงจงูใจใน
การใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ว่า
สะดวก มีมาตรฐาน มี
ความปลอดภยั 

- จงูใจด้วยรางวลั
พิเศษ จบัรางวลัผู้ โชค
ดีเมื่อใช้บตัรเดบิท 

คนไทยมีความมัน่ใจใน
ระบบการช าระเงินผ่าน 
E-Payment มากขึน้ 

เพื่อให้ความรู้และ
สง่เสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์แก่
ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ 
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ตวัแทรกแซง (intervention) ตามตวัแบบการเปลี่ยนแปลง (Change Model) ของแผน
ยทุธศาสตร์ National E-payment 5 โครงการ สามารถแบ่งออกได้ตามลกัษณะของสงัคมไร้เงินสด 
ดงันี ้

1.นโยบาย any ID หรือ Prompt pay เป็นการที่นโยบายสร้างตวัแทรกแซง (intervention) ใน 
3 สว่น ด้วยกนั คือ 

1.สร้างระบบพืน้ฐานการโอนเงิน ที่สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่าย เป็นช่อง
ทางการโอนเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานะ มีการให้บริการทัว่ถึง สะดวกรวดเร็ว เป็น
มาตรฐาน เพื่อเปิดช่องให้ประชาชนทกุคนสามารถโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ท าให้เกิดการ
ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ในปัจจบุนัที่ 46.5 ล้านหมายเลข  

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบโอนเงิน
พืน้ฐาน เป็นระบบท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ประชาชนทกุคนสามารถใช้ได้ และเป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการด าเนินโครงการอ่ืน ๆต่อไป 

2. ภาคการธนาคารลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วย E payment เป็น
การจงูใจให้ประชาชนเลือกใช้การโอนเงินด้วยระบบโอนเงินแบบใหม่แทนการช าระเงินรูปแบบเดิม 
ธนาคารได้ขยายวงเงินการท าธุรกรรมให้มากขึน้และก าหนดค่าธรรมเนียมถูกลง และธนาคาร
หลายแห่งได้หนัมาพฒันาระบบ m-banking ให้ใช้งานง่ายขึน้และตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึน้ เช่น มี
การคุ้มครองเงินสดสงูสดุ 100,000 บาทแล้วน าระบบบล็อกเชนมาใช้  

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ง่าย รวดเร็ว เพื่อดงึดดูคนให้เห็นข้อดีและหนัมาใช้การท าธุรกรรมรูปแบบใหม่ให้
มากขึน้และลดการใช้เงินสดลง  

3. การออกหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดแูลผู้ให้บริการให้มีระบบป้องกนัการล้วงข้อมลู
การก ากบัดแูลการน าข้อมลูผู้ใช้บริการไปใช้โดยไม่ถกูต้อง ท างานร่วมกบัทาง กสทช.เพื่อที่จะ
ลงทะเบียนซิม มือถือเพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนในการใช้บริการการโอนเงินและเพิ่มความปลอดภยั
ของการให้บริการ 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การมีระบบป้องกนัการล้วงข้อมลู และ
ก ากบัดแูลการน าข้อมลูของผู้ใช้บริการไปใช้โดยไม่ถกูต้อง เนื่องจากการน าระบบใหม่มาใช้ ย่อม
ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ค าถามเก่ียวกบัความปลอดภยั ดงันัน้จึงต้องเพิ่มขัน้ตอนการ
ลงทะเบียนเพื่อยืนยนัตวัตน และป้องกนัอนัตรายจากผู้ไม่หวงัดี โดยให้มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องคอย
ก ากบัดแูล  
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2.นโยบายขยายการใช้บัตรเป็นการที่นโยบายสร้างตวัแทรกแซง (intervention) ใน 5 สว่น 
ด้วยกนั คือ 

1.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินให้ทัว่ถึงรวดเร็ว สะดวก น านวตักรรมทาง
การเงินใหม่ ท าให้ร้านค้าสามารถตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัที การพฒันาระบบ QR Code 

จะท าให้ผู้บริโภคสามารถช าระเงินโดยตรงจากบญัชีไปยงัจดุรับการจ่ายเงินทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ในระบบไร้สมัผสั ช่วยให้ธนาคารต่าง ๆ สามารถพฒันาบริการต่าง ๆ ที่น าเสนอผ่าน
แอปพลิเคชนัธนาคารดิจิทลั ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้และได้รับความสะดวก รวมถึง
ช่วยในการช าระเงินจ านวนย่อยรายวนัอย่างปลอดภยัและไว้ใจได้ด้วยระบบของทัง้ธนาคาร
ภายในประเทศ เช่น เครือข่าย ITMX ที่ยงัสง่ผลให้ค่าธรรมเนียมการโอนในประเทศถกูลง จน
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งประกาศไม่เก็บค่าธรรมเนียมการโอนในระบบดิจิตอล banking 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ โดยเมื่อดจูากบริบทแวดล้อมที่ประเทศไทยมีการเติบโตของการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในโทรศพัท์มือถือในระดบัที่รวดเร็ว ท าให้นโยบายของประเทศไทยให้
ความส าคญักบัระบบช าระเงินผ่านมือถือที่น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้หลากหลายกว่ารูปแบบบตัร  
ซึง่ภาคเอกชน ภาคการธนาคารก็มีการตอบรับที่ดีโดยน าเสนอนวตักรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภยั  

2. ขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ ประเทศไทยมีการขยายตวัของ
จดุช าระเงินคิวอาร์โค้ดผ่านกว่า 3,000,000 จดุทัว่ประเทศในปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน โครงการนีม้ีการสง่เสริมการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าใช้จ่ายการใช้งานต ่ากว่าธุรกรรม
บนมือถือ เพื่อสง่เสริมการเข้าถึงบริการการเงินประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพืน้ที่ห่างไกล โดย
สง่เสริมอปุกรณ์ช าระเงินหลกัหลายรูปแบบ เช่น เคร่ือง EDC POS และยงัมีการขยายระบบช าระเงิน
แบบคิวอาร์โค้ดไปยงัประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่ CLMV  

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ โดยการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบบตัร ยงัเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการขยายกลุม่ผู้ใช้งานให้ทัว่ถึง เพราะยงัสามารถขยายได้รวดเร็วกว่าและดแูลง่าย มี
ความปลอดภยัจากการโจมตีไซเบอร์สงูกว่า แต่ทัง้นีจ้ากตวัแบบประเทศท่ีเป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงิน
สด การใช้บตัรจะค่อยๆถกูทดแทนด้วยนวตักรรมใหม่ๆ 

3. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีความเสถียรสงู ที่การเข้าถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีความเสถียรที่สงูท าให้การช าระเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็วสามารถท า
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ธุรกรรมหกัลบหนีไ้ด้ทนัทีซึง่ เป็นการลดข้อด้อยของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้เกิดการเข้าถึง โมบาย
แอปพลิเคชนัมากขึน้ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินให้กบัประชาชน 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศมีคณุภาพสงู ปลอดภยั และการน านวตักรรมใหม่มาใช้ โดยอินเตอร์เน็ต
เป็นปัจจยัพืน้ฐานของการช าระเงินออนไลน์ ซึง่จะท าให้เกิดการท าธุรกรรมหกัลบหนีไ้ด้แทบจะ
ทนัที ซึง่เป็นเงื่อนไขหลกัของลกัษณะของสงัคมไร้เงินสดเร่ืองสดุท้าย คือ การท าธุรกรรมแบบ
เรียลไทม์ 

4. การก ากบัดแูลระบบช าระเงินทัว่ประเทศให้มีความปลอดภยั มีการป้องกนัการน า
ข้อมลูการน าข้อมลูไปใช้อย่างผิดวตัถปุระสงค์ ยกระดบัความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลมาใช้
ในการออกบตัรและก ากบัดแูลระบบการช าระเงินที่ส าคญัของไทย เช่น ก าหนดมาตรฐานชิปการ์ด 
ยงัมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลผู้ให้บริการทางการเงินให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อม
และรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพิ่มความปลอดภยัสาระสนเทศของคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
ปรับระบบใหม่ป้องกนัให้ผู้ที่ไม่มีสว่นเก่ียวเข้าถึงข้อมลูได้ และมีการตัง้เซิร์ฟเวอร์แบคอพัข้อมลูเพิ่ม
แยกจากของเดิมเพื่อ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศมีคณุภาพสงู ปลอดภยั และการน านวตักรรมใหม่มาใช้ โดยเน้นไปที่การ
ท างานในก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดแูลความปลอดภยัโดยการน าเทคโนโลยี
มาตรฐานสากลมาใช้ในการป้องกนั รวมถึงวางระบบที่ป้องกนัการแทรกแซงของผู้ไม่หวงัดีและลด
ความเสียหายทัง้เงินและข้อมลูผู้ใช้บริการลงให้น้อยที่สดุ ซึง่ต้องมีการก ากบัดแูลอยู่ตลอดเวลา  

5. ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึน้ไปเปิดบญัชีธนาคารฟรี ไม่มี
ค่าธรรมเนียม โดยเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการในระบบธนาคาร เนื่องจากกลุม่ผู้มีรายได้
น้อย และกลุม่ผู้สงูอายุ เป็นกลุม่ที่มกัเข้าไม่ถึงระบบธนาคารซึง่ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเปิดบญัชีธนาคารฟรีจึงเป็นนโยบายเจาะเฉพาะกลุม่เพื่อการ
จงูใจและสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การดงึกลุ่มคน Unbanked เข้าสูร่ะบบ
ธนาคาร เพราะเมื่อคนกลุม่ที่เข้าถึงระบบช าระเงินแบบใหม่ได้ยากสามารถเข้าถึงระบบด้วยต้นทนุ
แฝงที่น้อยแล้ว ภาครัฐจะสามารถด าเนินนโยบายลดการใช้เงินสดได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่ต้อง
ห่วงว่าจะเป็นการตดัใครออกจากระบบการเงิน  

ทัง้ในในเร่ืองของบริบทแวดล้อม พบว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่เป็นแม่งานในการ
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พฒันาระบบช าระเงินอิเล็กทรอนกิสใ์นแผนยทุธศาสตร์ National E payment ได้ร่วมกบั ปปง. ในการ
ออกระเบียบเพื่อจ ากดัธุรกรรมข้ามประเทศ มลูค่าไม่เกิน 50,000 บาท ต้องสง่ข้อมลูให้กบั ปปง.ซึง่
เป็นการรักษาสมดลุย์อย่างหนึ่งระหว่างการตรวจสอบการท าธุรกรรม กบัระเบียบรับประกนัการท า
ธุรกรรมให้สะดวก รวดเร็ว โดยธุรกรรมในจ านวนไม่เกิน 50,000 บาท สามารถท าธุรกรรมได้ทนัที 

3.โครงการระบบการช าระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการที่นโยบายสร้างตวัแทรกแซง 
(intervention) ใน 1 สว่น ด้วยกนั คือ 

1.น าเอาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อจดัท าและน าสง่
ข้อมลูภาษีในแบบอิเล็กทรอนิกส์ คืนภาษีผ่านทางระบบ prompt pay สร้างระบบบริจาค
อิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่เก็บหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้ทนัที เป็นการจงูใจคนมาใช้ระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในเร่ืองของความสะดวกสบาย ความโปร่งใส ความรวดเร็ว นอกจากนี ้
โครงการระบบการช าระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตถูกวางว่าระบบนีจ้ะเชื่อมโยงเข้ากบัระบบ
การช าระค่าสินค้าและบริการ ซึง่จะเป็นการลดขัน้ตอนการช าระภาษีและการน าสง่เอกสารภาษี
อากร โดยจะถือเป็นการช าระภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายเบ็ดเสร็จได้ ขณะที่ท าธุรกรรมช าระค่าสินค้า
และบริการผ่านสถาบนัการเงิน โดยหากผู้ประกอบการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ e-Payment 

ธนาคารจะท าหน้าที่ในการน าสง่ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ดงันัน้ ผู้ประกอบการจึงไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายและท าหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย
อีก คล้ายๆกบัที่เกิดขึน้ในประเทศแถบนอร์ดิก ที่ประชาชนมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูภาษีสว่น
รัฐบาลเป็นผู้ยื่นข้อมลูการเสียภาษีให้ประชาชนเซ็นยอมรับ เพื่อผลกัดนัระบบราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อข้อมลูภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้โดยใช้แนวคิดสงัคมไร้เงินสดเป็น
เคร่ืองมือ 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ง่าย รวดเร็ว เพื่อดงึดดูคนให้เห็นข้อดีและหนัมาใช้การท าธุรกรรมรูปแบบใหม่ให้
มากขึน้และลดการใช้เงินสดลง และยงัเป็นการพฒันาระบบภาษีให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ 

4.โครงการระบบ e-Payment ภาครัฐ เป็นการที่นโยบายสร้างตวัแทรกแซง (intervention) 

ใน 2 ส่วน ด้วยกนั คือ 

1.ยกเลิกการใช้เงินสดในการติดต่อรับบริการ หรือสวสัดิการภาครัฐ โดยโครงการ e-

Payment ภาครัฐ ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับสิทธิ
ตามที่ควรได้รับ ในขณะที่ภาครัฐมีฐานข้อมลูกลางของประชาชนที่ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั สามารถ
บริหารจดัการเงินช่วยเหลือได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ มัน่ใจว่าจะถึงมือประชาชนอย่างถกูต้อง และ
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ลดโอกาสเกิดการทจุริต ซึง่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจดัการเงินสวสัดิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสยิ่งขึน้ ซึง่จะช่วยยกระดบัวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และบริการ e-Payment ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าใช้จ่าย ที่เหมาะสม เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้คุ้นเคยกบั
การใช้วิธีการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดมากขึน้ จะท าให้ร้านค้าต่าง ๆ เข้าสู่
ระบบ e-Payment ได้เร็วขึน้ เป็นกลไกที่รัฐแทรกแซงลงไปในกลุม่ที่เข้าถึงระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ยาก ในรูปแบบของสวสัดิการและการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐบริหารจดัการเงินงบประมาณได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว ประหยดั
ค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัสามารถสง่เงินถึงผู้ รับได้โดยตรง และท าให้กระบวนการรับสง่เงินของภาครัฐมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขัน้ตอน ลดโอกาสการทจุริต เป็นการพฒันาระบบราชการ 

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การลดความสะดวกในการใช้เงินสด 
โดยเร่ิมจากภาครัฐที่ควรเร่ิมเปลี่ยนมาใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด จะเป็นการท าให้
ประชาชนที่ติดต่อหน่วยงานรัฐต้องมีช่องทางการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ติดตวั ซึง่ผลอีกทางที่ได้
คือช่วยเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ของทางภาครัฐด้วย 

2. โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย ที่จะโอนเงิน
ช่วยเหลือและสวสัดิการการบริการภาครัฐต่าง ๆ ให้กบัผู้ลงทะเบียนและเป็นการดงึกลุม่คนที่เข้าไม่
ถึงโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินให้เข้าสูร่ะบบได้โดยใช้ฐานข้อมลู สง่ให้กบันโยบายระบบการ
ช าระเงินที่ทัว่ถึง ซึง่ในบตัรสวสัดิการมีลกัษณะเป็นบตัรเงินสด ซึง่มีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้
ถือบตัรสามารถใสเ่งินเข้าไป เพื่อใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้  

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การดงึกลุ่มคน Unbanked เข้าสูร่ะบบ
ธนาคาร โดยเน้นกลุม่ที่เข้าถึงการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ยาก ด้วยกลไกการใช้บตัรที่มีค่าใช้จ่าย
แฝง การรักษาอปุกรณ์ต ่า และยงัสามารถเก็บข้อมลูประชากรเพื่อใช้ในการออกนโยบายช่วยเหลือ
หรือสง่เสริมคนกลุม่นีต่้อไปได้อีกด้วย 

5.โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท่ี
นโยบายสร้างตวัแทรกแซง (intervention) ใน 2 สว่น ด้วยกนั คือ 

1.ประชาสมัพนัธ์ให้คนยอมรับการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามี
ความมัน่คงปลอดภยั น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล พร้อมก าหนดมาตรฐานการจงู
ใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มปริมาณการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสง่เสริมให้ประกอบกา
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รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นมาตรการจงูใจพิเศษนอกจากเร่ืองประโยชน์ต่าง ๆ
ของระบบไร้เงินสด เช่นการพยายามเอาแนวคิดให้ผู้ใช้บตัรเดบิตได้เสี่ยงดวงเพื่อรับเงินรางวลั  
ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่เป็น
พืน้ฐานที่สดุที่สร้างการยอมรับให้มากที่สดุเพื่อท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ของการใช้ธุรกรรมไร้เงินสด 

2.การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นการเผยแพร่ความรู้ ให้สอดคล้องกบัโครงการใน
แผนยทุธศาสตร์ และการให้ความรู้ เก่ียวกบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ซึง่เป็นเร่ืองจ าเป็นในเร่ือง
ของการดแูลความปลอดภยัของประชาชน  

ซึง่เป็นการสร้างตวัก าหนด (Determinants) คือ การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการ
ล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน เพราะปัญหาหลกัของการถกูละเมิด ล้วงข้อมลูหรือ ถูกโจรกรรม
มกัจะมาจากความผิดพลาด หละหลวมของตวัผู้ใช้งานเอง จึงควรมีการสร้างความเข้าใจที่ถกูต้อง
เพิ่มเพิ่มความเชื่อมัน่การท าธุรกรรมไร้เงินสด 

 

 

 

วิเคราะห์เปรียบเทียบตัวก าหนดในตัวแบบการเปลี่ยนแปลง 
ตวัแทรกแซงแผนยทุธศาสตร์ National E-payment             ตวัก าหนดแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด 

 

 

 

 

 

โครงการ prompt pay 

 
 

โครงการพฒันาระบบ

 

 

 - น านวตักรรมใหม ่ที่ท าให้ร้านค้าสามารถ

ตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัท ี

 - การเข้าถึงระบบช าระเงินที่รวดเร็ว 

ปลอดภยั และมีความเสถียรที่สงู 
 - ขยายจดุรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทัว่ประเทศ 

 - ออกหลกัเกณฑ์เพ่ือก ากบัดแูลผู้ ให้บริการ 

 - ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแหง่รัฐเปิด
บญัชีธนาคารฟรี ไมม่ีคา่ธรรมนียม 
 

- สร้างระบบโอนเงินพืน้ฐานด้วย หมายเลข

โทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวัประชาชน 

การลดการใช้เงินสด 

 

 

 - การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงิน

อิเล็คทรอนิกส์ 

 - การลดความสะดวกในการใช้เงินสด 

 -การดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร 

ระบบการเงินท่ีทั่วถึง

 

 - การดงึกลุม่คน UnBanked เข้าสูร่ะบบ

ธนาคาร 

 - การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระ
เงนิอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง 
 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูล
ผู้ให้บริการ 

 

ภาคการธนาคารลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมส าหรับ E payment 
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เมื่อเชื่อมโยงตวัแทรกแซงแผนยทุธศาสตร์ National E-payment ที่สง่ผลให้เกิดตวัก าหนด
ตามแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสดพบว่า มีความสอดคล้องกนัจ านวนทัง้สิน้ 5 ตวั จากตวัก าหนด 
7 ตวัตามหลกัการวิชาการ ดงัจะอธิบายโดยละเอียดต่อไป ดงันี ้
วิเคราะห์การลดการใช้เงินสดตามแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสดเปรียบเทียบแผนยทุธศาสตร์ 

National E-payment                            

ตวัแทรกแซงตามแผนยทุธศาสตร์ National E-payment                       แนวคิดพืน้ฐานการลดเงินสด  

โครงการ E-payment ภาครัฐ 

 

 

 - ยกเลกิการใช้เงินสดในการติดตอ่

รับบริการ หรือสวสัดิการภาครัฐ 

 - โครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ เพื่อ

ช่วยเหลอืคนมีรายได้น้อย 

โครงการส่งเสริมธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 

 

 

 - ประชาสมัพนัธ์ จงูใจให้คนยอมรับ

การใช้บริการการช าระเงินทาง
 - การให้ความรู้แก่ผู้ ใช้บริการ 

ธุรกรรมแบบเรียลไทม์ 

 

 - โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงนิที่มี
คุณภาพ ประชาชนสามารถท าธุรกรรม
ได้อย่างรวดเร็ว 
  - มีระเบียบรับประกันการท าธุกรรมใน
จ านวนหน่ึง 
 

ภาพประกอบ 49 วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตวัก าหนดในตวัแบบการเปลี่ยนแปลง 

โครงการระบบภาษี 

 

 - น าเอาระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ มาใช้คืนภาษี 

ความปลอดภัยเป็นส่วนตัว 

 

 - การมีระบบ หน่วยงานน่าเช่ือถือท า
หน้าที่ตรวจสอบป้องกันการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวของประชาชน 

 - การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกัน
การล้วงข้อมูล ให้ความรู้ประชาชน 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบตวัแทรกแซง ในการลดการใช้
เงินสดเปรียบเทียบกบัแนวคิดทางวิชาการและตวัแบบใน
ต่างประเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงันี ้ 

ในประเทศไทยมีการสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินสดคล้ายๆกบัในหลายประเทศ เช่น เร่ือง
การประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของความสะดวก ปลอดภยั มีบริการการช าระเงินที่หลากหลายให้
เลือกใช้ตรงตามความต้องการด้วยต้นทนุที่ต ่าลง ให้ทางภาคธุรกิจมีบริการรับจ่ายเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและ SME รวมทัง้
สนบัสนนุการท าธุรกรรมออนไลน์ และในประเทศไทยยงัมีการใช้ประโยชน์จากระบบช าระเงิน

(โครงการ Any ID หรือ Prompt pay) 

- การลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียม

ส าหรับ E payment 

(ระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

- น าเอาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อคืนภาษีอย่าง

รวดเร็ว การลดความสะดวกในการใช้

เงินสด 

การดงึเงินสดกลบัเข้าระบบ

ธนาคาร 

(โครงการ Any ID หรือ Prompt pay) 

- ยกเลิกการใช้เงินสดในการติดต่อรับ

บริการ หรือสวสัดิการภาครัฐ 

(สง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

- ประชาสมัพนัธ์ให้คนยอมรับการใช้

บริการ จงูใจด้วยรางวลัพิเศษ จบัรางวลั

ผู้ โชคดีเมื่อใช้บตัรเดบิท 

 

ภาพประกอบ 50 วิเคราะห์เปรียบเทียบการลด
การใช้เงินสดตามแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด 
และตามแผนยุทธศาสตร์ National E-payment                            

การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
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อิเล็กทรอนิกส์ น าไปสูก่ารพฒันาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การคืนภาษีด้วย
เวลาอนัรวดเร็วเมื่อเทียบกบัการช าระเงินแบบเก่า ให้ภาครัฐมีการให้บริการเสียภาษี คืนภาษีแก่
ประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์แทนการใช้เช็คกว่า 2,000,000 คนหรือกว่าร้อยละ 70 ของผู้ รับสิทธ์ิ
ภาษีในปี 2560 พฒันาระบบจดัท าน าสง่ข้อมลูใบก ากบัภาษีท าให้ผู้ประกอบการมีภาระในการ
จดัเตรียมเอกสารเพื่อการเสียภาษีมลูค่าเพิ่มลดลงและสะดวกรวดเร็วขึน้ อีกทัง้มีการบริจาคเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการรองรับข้อมลูการรับบริจาคของสถานศกึษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล 
องค์กรณ์สาธารณะกุศล เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ไม่ต้องเก็บหลกัฐานการบริจาคเงินมา
ยืนยนักบัทางสรรพากร ซึง่สามารถพฒันาให้เหมือนกบัระบบภาษีของประเทศผู้น าด้านสงัคมไร้
เงินสดหลายประเทศที่สามารถดงึผู้มีรายได้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามา และมีความรวดเร็ว ถกูต้อง 
แม่นย าสงู 

จากการสนบัสนนุของภาครัฐ หลายประเทศยงัสามารถพฒันาโครงสร้างการช าระเงิน ท า
ให้ค่าใช้จ่ายต่อธุรกรรมต ่าลงและเกิดการลดค่าธรรมเนียม ไปจนถึงการยกเลิกค่าธรรมเนียมใน
บางธุรกรรม ซึง่เป็นการสร้างแรงจงูใจในการหนัมาท าธุรกรรมไร้เงินสด ในประเทศไทยมกีารลด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการลงมาเพื่อให้การท าธุรกรรมแพร่หลาย และค่าธรรมเนียมการโอนที่ถกู
ลงก็ท าให้การใช้งานระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ และมีสว่นที่เสริมเข้ามาคือการ
วิเคราะห์ว่าคนไทยชอบการเสี่ยงโชค จึงมีการออกแบบแผนงานจูงใจด้วยรางวลัพิเศษจากการจบั
รางวลัผู้ โชคดีเมื่อใช้บตัรเดบิทเดือนละครัง้ เป็นเงิน 1 ล้านบาท แต่ทัง้นีม้ีรายงานว่า ยงัไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรางวลัที่ไม่มีผู้ ติดต่อขอรับรางวลัจ านวนมาก แต่ในภาพรวม
เมื่อมองจาก ผลลพัธ์ (outcomes) ตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด พบว่ามีการเพิ่มขึน้ของธุรกรรมไม่ใช้
เงินสดในประเทศ เช่นปริมาณการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ในปี 2561 มีจ านวน 5,868 ล้าน
รายการ เติบโตสงูถึงร้อยละ 41 จากปี 2560 ซึง่มีจ านวน 4,171 ล้านรายการ 

สว่นการลดความสะดวกในการใช้เงินสด เช่น การให้การช าระเงินกบัภาครัฐเป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายสวสัดิการแก่ประชาชนผ่านทางการโอนโดยตรงเข้าบญัชีธนาคาร เช่น 
เบีย้ผู้สงูอาย ุเบีย้คนพิการ เบีย้ทหารผ่านศกึ พร้อมกบัให้ลงทะเบียนบญัชีธนาคาร เป็นการบงัคบั
ให้ผู้ที่รับสวสัดิการจากภาครัฐต้องเข้าสูร่ะบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขัน้เร่ิมต้นของ
การปรับตวัสูส่งัคมไร้เงินสด ที่ภาครัฐสามารถเร่ิมต้นในการพฒันาการช าระเงินให้สะดวกรวดเร็ว
ขึน้ขณะเดียวกนัก็ดงึประชาชนให้ต้องถือช่องทางช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกส าหรับท า
ธุรกรรม ซึง่สามารถพฒันาไปเป็นการจ ากดัธุรกรรมเงินสด ไปจนถึงการให้เอกชนสามารถปฏิเสธ
การรับเงินสดได้ แต่ด้านผลลพัธ์ (outcomes) ตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด พบว่าความต้องการเงิน
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สดในประเทศยงัไม่ได้ปรับตวัลดลงโดยดจูากการส ารองเงินตราเพื่อพิมพ์ธนบตัรของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยยงัเพิ่มขึน้ในปี 2561 ท่ี 50,000 ล้านบาท 

สว่นการดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร เช่นที่เห็นตวัแบบจากสวีเดน การลดธนบตัรแบบ
เก่า และคิดค่าธรรมเนียมการแลกในอตัราที่สงู การยกเลิกธนบตัร 500 ยูโร ในประเทศกลุม่ยูโรโซน 
และการยกเลิกเงิน 1000 รูปีแบบเก่าในอินเดีย ซึง่เป็นการดงึเงินที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะเป็นเงิน
เก็บปกติของประชาชน หรือเงินที่หมนุเวียนในตลาดใต้ดินกลบัเข้าระบบธนาคาร และท าให้การ
ตรวจสอบการฟอกเงินท าได้ง่ายขึน้นัน้ ยงัไม่พบเห็นการวางมาตรการในแผนยทุธศาสตร์ National 

E-payment                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 9 เปรียบเทียบธนบตัรหมนุเวียนต่อ GDP (เปรียบเทียบข้อมูลธนบตัรหมนุเวียนเดือน
ตลุาคมของทกุปี) 
ปี มลูค่า (ล้านบาท) มลูค่าที่เปลี่ยนแปลง 

(ล้านบาท) 

มลูค่าต่อ GDP จ านวนธนบตัร 1000 

บาท (ล้านใบ) 

2556 1,290,099 - 9.98% 1,103.8 

2557 1,363,883 +73783 10.03% 1,153.0 

2558 1,453,806 +89923 10.57% 1,270.8 
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2559 1,531,143 +77337 10.51% 1,256.2 

2560 1,641,797 +110654 10.62% 1,313.6 

2561 1,683,538 +41741 10.33% 1,430.3 

2562 1,800,877 +117339 10.67% 1,472.3 

จากข้อมลูธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ที่หมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2562) ตวัเลขอตัราสว่นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์หมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อจี
ดีพีของประเทศไทย ยงัอยู่ในระดบัที่เพิ่มขึน้ตาม GDP ที่ประมาณ 10% ต่อ GDP ซึง่อตัราสว่นที่
เพิ่มต่อ GDP ยงัไม่มีมีการชะลอตวัลง และยงัอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อจี
ดีพีของประเทศทัว่โลกท่ีมีแนวโน้มการพิมพ์ธนบตัรเพิ่มค่อยๆลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห์ระบบการเงินที่ทัว่ถึงเปรียบเทียบตามตวัแบบต่างประเทศ และตามแผนยทุธศาสตร์ 

National E-payment                            

ตวัแทรกแซงตามแผนยทุธศาสตร์ National E-payment               แนวคิดพืน้ฐานการระบบเงินที่ทัว่ถึง                
 
 
 
 
 

การดงึกลุม่คน Unbanked เข้า

สูร่ะบบธนาคาร 

(โครงการขยายการใช้บตัร) 

- ประชาชนกลุม่ที่ไม่มีบญัชีธนาคาร

สามารถท าบญัชีธนาคารได้ โดยไม่มี

ค่าธรรมเนียม ค่ารักษาบญัชี

ค่าธรรมเนียม ค่ารักษาบญัชี 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบตวัแทรกแซง ในการสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึงเปรียบเทียบกบั
แนวคิดทางวิชาการและตวัแบบในต่างประเทศ สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

การพฒันาบริการและโครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์และสร้าง
ระบบโอนเงินพืน้ฐานด้วย หมายเลขโทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวัประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก และด้วยค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม ทัง้การใช้จ่ายด้วยบตัรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวสัดิการจากภาครัฐผ่านบตัร 
ภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทนุจดัการเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบตัรได้ด้วยต้นทนุที่ต ่าลง ท าให้

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้

ทัว่ถึง 

(โครงการE payment ภาครัฐ) 

- ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเปิดบญัชี

ธนาคารฟรี ไม่มีค่าธรรมนียม 

(โครงการ prompt pay) 

- สร้างระบบโอนเงินพืน้ฐานด้วย 

หมายเลขโทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวั

ประชาชน 

(โครงการการขยายการใช้บตัร) 

- โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศมีคณุภาพสงู

และการน านวตักรรมใหม่มาใช้ 

ภาพประกอบ 51 วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบการเงินทีท่ัว่ถึงตามแนวคิดพืน้ฐาน
สงัคมไร้เงินสด และตามแผนยทุธศาสตร์ 
National E-payment                            
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สามารถบริหารจดัการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและการทจุริต
จากการใช้เงินสด ซึง่จะช่วยพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและสร้างโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี ้
ภาครัฐจะได้รับข้อมลูธุรกรรมการซือ้ขายสินค้าและบริการผ่านการช าระเงินทางบตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อใช้ในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเร่ืองของระบบธุรกรรมที่ทัว่ถึง ซึง่มีตวัชีว้ดัที่ชดัเจน เช่น 
การท าธุรกรรมบนมือถือ จ านวนเคร่ือง pos ต่อจ านวนประชากร ไปจนถึงเร่ืองพืน้ฐานเช่น การ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

สามารถแบ่งนโยบายการสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึงในต่างประเทศได้เป็น 2 กลุม่ คือ 
welfare for all ที่ภาครัฐสนบัสนนุการเข้าถึงธุรกรรมแก่คนทกุคน เช่น สวีเดน ที่บตัรประชาชน
จะต้องพ่วงกบับญัชีธนาคารหลงัจากได้รับบตัรและไม่มีค่าใช้จ่ายในบางธนาคาร และกลุม่ social 

welfare เช่น ประเทศจีนที่มีการสง่เสริมการเข้าถึงระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในพืน้ที่ชนบท และ
กลุม่เกษตรกร ส่วนประเทศไทยมีลกัษณะไปทางกลุม่ social welfare โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการคลงัเป็นแม่งาน มีความพยายามดงึกลุม่คนที่ไม่มีบญัชีธนาคารเข้าสูร่ะบบ
ธนาคาร เช่น โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐที่ให้ประชาชนที่ไม่มีบญัชีธนาคารสามารถท าบญัชี
ธนาคารได้โดยไม่ต้องมีเงินในบญัชีขัน้ต ่าไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบญัชีและไม่มีค่ารักษาบญัชี
รายปี ซึง่เป็นการดงึคนที่ต้องการมีบญัชีธนาคาร ให้มีบญัชีได้ง่ายขึน้ โดยผลลพัธ์ (outcomes) ตาม
แนวคิดสงัคมไร้เงินสด ตวัชีว้ดักลุม่คนที่ไม่มีบญัชีธนาคารในประเทศไทยมีการปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนปัจจุบนัประชาชนที่เข้าถึงระบบธนาคารเพิ่มสงูขึน้เป็น 83% ของจ านวนประชากรทัง้
ประเทศ 

สว่นการขยาย ระบบการเงินด้วยการพฒันาโครงสร้างการช าระเงินทางเล็กทรอนิกสท์ัว่
ประเทศเช่นการขยายเคร่ืองอ่านบตัร การขยายการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต มีศนูย์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน
และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศให้มีคณุภาพสงู และ
น านวตักรรมใหม่มาใช้อยู่ในระบบน่าพอใจ แต่ในภาพรวมเมื่อมองจาก ผลลพัธ์ (outcomes) ตาม
แนวคิดสงัคมไร้เงินสดตวัชีว้ดัด้านการขยายตวัของเคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมติัและการขยายตวั
ของการช าระเงินผ่านมือถือ ยงัอยู่ในระดบัที่ค่อยๆเพิ่มขึน้ เคร่ืองรับบตัร เพิ่มขึน้เป็น 768,103 
เคร่ือง (ข้อมลู ณ คร่ึงปีแรกของปี 2561) หรือ 1112.5 เคร่ืองต่อประชากร 100,000 คน โดยจ านวน
เคร่ืองรับบตัรเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 61 ซึง่เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบัก่อนเร่ิมโครงการซึง่
เฉลี่ยเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 14 ต่อปี แต่ยงัอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทียบกบัประเทศที่เข้าสูส่งัคมไร้เงินสด
เต็มตวั สว่นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ 83% ของประชากรทัง้ประเทศ เป็นตวัชีว้ดัเพียง
ตวัเดียวท่ีประเทศไทยอยู่ในกลุม่เดียวกบัประเทศที่เป็นผู้น าด้านสงัคมไร้เงินสด 
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วิเคราะห์ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัเปรียบเทียบตามตวัแบบต่างประเทศ และตามแผน

ยทุธศาสตร์ National E-payment                            

ตวัแทรกแซงตามแผนยทุธศาสตร์ National E-payment           

แนวคิดพืน้ฐานความปลอดภยัและ 
                                                                                       
เป็นสว่นตวั 

 
 

การมีระบบ หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

ท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการ

ละเมิดความเป็นสว่นตวัของ

ประชาชน 

(โครงการ prompt pay) 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้

บริการ 
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เมื่อท าการเปรียบเทียบตวัแทรกแซง ในการสร้างความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั
เปรียบเทียบกบัแนวคิดทางวิชาการและตวัแบบในต่างประเทศ สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

 

การสร้างความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั สามารถแบ่งเป็นสองสว่นด้วยกนัคือ  
1.การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน การป้องกนัภยั

จากภายนอก เช่น แฮ็คเกอร์ ผู้ ไม่หวงัดี ต้องมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู 

การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนั

การล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน 

ภาพประกอบ 52 วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
ปลอดภยัและเป็นส่วนตวัตามแนวคิดพืน้ฐาน
สงัคมไร้เงินสด และตามแผนยทุธศาสตร์ 
National E-payment                            

(โครงการการขยายการใช้บตัร) 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้

บริการ 

(โครงการ prompt pay) 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้

บริการ 

(สง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

- การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ 

(โครงการการขยายการใช้บตัร) 

- ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้

บริการ 
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รวมถึงการให้ความรู้กบัประชาชนในการท าธรุกรรมที่สุม่เสี่ยงจะถกูโจรกรรม หรือเปิดเผยความ
เป็นสว่นตวั มีการประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ให้คนยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่ามีความปลอดภยัน่าเชื่อถือและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ประเทศไทยมีการสง่เสริมธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าใจการ
รักษาความปลอดภยัของระบบช าระเงินของตน สว่นด้านการก ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยง มี
การน ามาตรฐานสากล ในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัมาใช้เพื่อรับมือภยัไซเบอร์ สร้างกลไก
บริหารจดัการและธรรมาภิบาลที่ดี ของกลุม่ผู้ให้บริการช าระเงิน ยกระดบัการคุ้มครองผู้บริโภค
และยกระดบัการก ากบัดแูลให้เท่าทนัโดยใช้เทคโนโลยีและบรูณาการกาท างานร่วมกนั จากภาค
การเงินการธนาคาร หน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกบัผู้ก ากบัดแูลทัง้ในและต่างประเทศ โดยผลลพัธ์ 
(outcomes) ตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภยัไซเบอร์
อยู่ในระดบัสงู โดยอยู่ในอนัดบัที่ 15 จากการส ารวจวิจยั Global Cybersecurity Index 2015 ของ 
International Telecommunication Union ในปี 2558 (อ้างถึงใน อรฉัตร เลียงพิบลูย์  2559) และอยู่ใน
กลุม่ประเทศท่ีมีความปลอดภยัไซเบอร์อยู่ในระดบัสงู 50 อนัดบัแรกในปี 2561 (ITU, 2018) 

2.การมีระบบ หน่วยงานที่น่าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็น
สว่นตวัของประชาชน สว่นเร่ืองการป้องกนัภยัภายใน จากการสอดส่องของรัฐบาล ผู้ให้บริการ
ทางการเงิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีระบบ หรือหน่วยงานที่หน้าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ป้องกนัการละเมิดความเป็นส่วนตวัของประชาชน ความเป็นสว่นตวั เป็นปัญหาส าคญัของหลายๆ
ประเทศในการพฒันาเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด ซึง่แนวทางของหลายๆประเทศ ภาครัฐจะกระจายหรือ
ย้ายภาระงานออกไปให้หน่วยงานอ่ืนดแูล เช่น สวีเดน มีหน่วยงานที่มีความโปร่งใสได้รับการ
เชื่อถือสงู มีคณะท างานที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสงู เอสโทเนีย พฒันาระบบที่น่าเชื่อถือให้
ประชาชนสามารถดแูลการท างานด้านการเข้าถึงข้อมลูของหน่วยงานราชการและฟ้องร้องได้ หรือ 
อเมริกาท่ีมีปัญหาความน่าเชื่อถือของรัฐบาลต ่ากว่า 2 ประเทศข้างต้น มีการใช้เทคโนโลยีการ
เข้ารหสัและการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดแูลแทนภาครัฐ เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือทางหนึ่ง ทัง้นี ้
ในปัจจบุนัลกัษณะงานยงักระจายในหลายหน่วยงาน ตามแผนยทุธศาสตร์ National E-payment ได้
ก าหนดเพียงแค่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้บริการ 
สว่นในด้านปัจจยัแวดล้อมพบว่า ประเทศไทยใช้กรอบมาตรฐานสากลการป้องกนัภยัไซเบอร์ 
อ้างอิงจากกรอบการดแูลความปลอดภยัไซเบอร์ของภาคอตุสาหกรรมในยโุรป (Directive on 

Security of Network and Information Systems) กฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของพลเมือง
สหภาพยโุรป (General Data Protection Regulation) และกรอบท างานด้านความมัน่คงปลอดภยัไซ
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เบอร์ของสหรัฐฯ (National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework) โดย
น ามาปรับใช้และวางแนวปฏิบติัครอบคลมุถึงการระบแุละเข้าใจถึงบริบทต่าง ๆ เพื่อบริหารจดัการ
ความเสี่ยง (Identify) การวางมาตรฐานควบคมุเพื่อป้องกนั (Protect) การตรวจจบั (Detect) การ
รับมือต่อภยัคกุคาม (Respond) และการฟืน้ฟรูะบบในเวลาที่ทนัการณ์ (Recovery) 

นอกจากนีย้งัมีการรับเอาแนวคิดต่าง ๆ แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศจนเกิดเป็น 
APEC Privacy Framework ,OECD : Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 

Personal Data และ Information Security Management 27001/2013  

ซึง่มีการพฒันาแนวคิดต่าง ๆจนเกิดเป็น พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล พ.ศ. 
2562 Personal Data Protection Act หรือ PDPA ซึง่ก าหนดให้มี คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล มีหน้าที่ออกประกาศหรือระเบียบ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อคุ้มครองข้อมลูสว่น
บคุคล ตีความและวินิจฉยัปัญหาที่เกิดขึน้ตามกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการรวม 16 คน เป็น
กรรมการโดยต าแหน่งจากฝ่ายราชการ 5 คน และกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 9 คน สรรหาจากผู้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่
คาดว่าจะสามารถท าหน้าที่ได้ในปี 2563 

และที่ผ่านมา ในประเทศไทยการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของประชาชน มีหลาย
หน่วยงานที่ท าหน้าที่แยกย่อยกนัไปตามลกัษณะการละเมิดและกฎหมายที่ให้อ านาจแตกต่างกนั 
เช่น ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ในเร่ืองสิทธิของประชาชนโดยรวม ,ส านกังาน
คณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ดแูลเร่ืองการท าธุรกรรมแล้วข้อมลูร่ัวไหล จากทางฝ่ังธุรกิจ หรือผู้
ให้บริการระบบ หรือ กสทช. ดแูลเร่ือง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เก่ียวกบั
ข้อมลูสว่นบคุคล สิทธิในความเป็นสว่นตวั และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกนัทางโทรคมนาคม ซึง่
แต่ละหน่วยงานมีการก าหนดมาตรการดแูลข้อมลูสว่นบุคคล สิทธิเจ้าของข้อมลู 

และหน้าที่หน่วยงานใดที่สมควรมีหน้าที่ดแูลข้อมลูดงักล่าว ซึง่เป็นลกัษณะงานที่ซ า้ซ้อน 
การไม่มีหน่วยงานดแูลโดยตรงท าให้ขาดความเป็นเอกภาพและสร้างความสบัสนให้แก่ประชาชน 
ท าให้ผลลพัธ์ (outcomes) ตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด พบว่าตามแผนยทุธศาสตร์ National E-
payment ยงัไม่มีการก าหนดให้มีหน่วยงานหรือระบบที่น่าเชื่อถือ ในการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐไม่ให้มีการละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชน 

 

วิเคราะห์ระบบการเงินแบบ real time เปรียบเทียบตามตวัแบบต่างประเทศ และตามแผน

ยทุธศาสตร์ National E-payment                            
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ตวัแทรกแซงตามแผนยทุธศาสตร์ National E-payment           แนวคิดพืน้ฐานระบบการเงิน 

                                                                                       แบบ real time 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมื่อท าการเปรียบเทียบตวัแทรกแซง ในการสร้างระบบการเงินแบบ real time เปรียบเทียบ
กบัแนวคิดทางวิชาการและตวัแบบในต่างประเทศ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงันี ้ 

นอกจากเร่ืองของการเข้าถึงระบบการเงินที่ทัว่ถึง การท าธุรกรรมแบบทนัทีจะต้องพฒันา
คณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐานระบบช าระเงินที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ไม่แพง เพื่อก าหนด
ลกัษณะของผู้จ่ายเงิน และผู้ รับเงินที่มีศกัยภาพตรงกนัจนเกิดธุรกรรมช าระเงินระหว่างบคุคลได้ 
พร้อมกบัน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว โดยขณะนี่หลาย

ภาพประกอบ 53 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ
การเงินแบบ real time ตามแนวคิดพืน้ฐาน
สงัคมไร้เงินสด และตามแผนยทุธศาสตร์ 
National E-payment                            

คณุภาพของโครงสร้างพืน้ฐานการ

ช าระเงินที่มีคณุภาพ ประชาชน

สามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

การมีระเบียบรับประกนัการท า

ธรุกรรมในจ านวนหนึ่ง เพื่อสร้าง

เสถียรภาพและสมดลุย์ระหว่างการ

ตรวจสอบและการท าธุรกรรมแบบ

เรียลไทม์ 

(นโยบายขยายระบบการเงินทัว่ถึง) 

- น านวตักรรมใหม่ ที่ท าให้ร้านค้า

สามารถตดัเงินจากระบบ m-banking 

ได้ทนัที 

(นโยบายขยายระบบการเงินทัว่ถึง) 

- การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว

และมีความเสถียรที่สงู 
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ประเทศมีการก าหนดมาตรฐานความเร็วในการช าระเงินแบบทนัทีตามสภาพโครงสร้างพืน้ฐานที่
เหมาะสม เช่นในเบลเยี่ยมก าหนดให้ธุรกรรมต้องแล้วเสร็จภายใน 1 นาที โดยผลลพัธ์ (outcomes) 
ตามแนวคิดสงัคมไร้เงินสด ในไทยมีการขยายโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพโดยเพิ่ม
ขยายระบบอินเตอร์เน็ตเที่ยวรวดเร็วและมีความเสถียรที่สงู และการน านวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ
มาใช้และได้มาตรฐานสากลจากการน าของภาคการเงินการธนาคารและภาคเอกชนที่เข้มแข็ง 

สว่นระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวนหนึ่ง เพื่อสร้างเสถียรภาพและสมดลุย์
ระหว่างการตรวจสอบและการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ มีการจ ากดัการโอนเงินข้ามบญัชีตาม
ระดบัความน่าเชื่อถือของแต่ละบญัชีและแต่ละข้อก าหนดของธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นมาตรฐาน
ปกติและอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีการก ากบัดแูลเสถียรภาพระบบ
การเงินเพื่อป้องกนัไม่ให้ธนาคารท าธุรกรรมที่เสี่ยงเกินควรจนเกิดการแห่ถอนเงิน (bank run) เพราะ
เงินดิจิทลัสามารถโยกเงินฝากจากธนาคารที่มีปัญหาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วขึน้ (ฐิติมา 
ชเูชิด, 2562)  จึงมองได้ว่าแผนยทุธศาสตร์ National E-payment ทัง้ 5 โครงการ ยงัไม่มีตวัแทรกแซง
ที่ท างานในด้านนี ้แต่ทัง้นีพ้บว่ามีการออกระเบียบร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทยและ ป.ป.ง.
ก าหนดการท าธุรกรรมในจ านวนมากกว่า 50,000 บาทต้องสง่ข้อมลูให้ ปปง.ตรวจสอบย้อนหลงั 
ซึง่ยงัไม่ได้เป็นการตรวจสอบแบบทนัทีท าให้ยงัมีความเสี่ยงในการโยกย้ายเงิน แต่มองได้ว่าเป็นขัน้
เร่ิมต้นของการวางมาตรฐานการตรวจสอบการท าธุรกรรม ซึง่ยงัแตกต่างกบัในหลายประเทศที่มี
การก าหนดเงินขัน้ต ่าเช่น 1000 โครนในสวีเดน 5000 ยูโรในประเทศยโูรโซน ที่สามารถโอนได้แบบ
เรียลไทม์ เพื่อการรักษาสมดลุย์ระหว่างความรวดเร็วกบัธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบ ไม่ให้เงินสามารถ
เปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็วเกินไป และท าให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของรัฐ พบว่าตามแผน
ยทุธศาสตร์ National E-payment ยงัไม่พบการวางมาตรการการรักษาสมดลุย์ระหว่างการตรวจสอบ
และการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ในประเทศไทย  

 
 
 

สรุปการประเมินตวัแบบการเปลี่ยนแปลงแผนยทุธศาสตร์ National E-payment กบัการเกิดสงัคมไร้
เงินสด 

 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัแทรกแซงในโมเดลการเปลี่ยนแปลงของแผนยุทธศาสตร์ 
National E payment ทัง้ 5 โครงการกบัแนวคิดสงัคมไร้เงินสดพบว่า 

ตวัแทรกแซงการลดการใช้เงินสด แผนยทุธศาสตร์ National E payment มีการจงูใจให้คน
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มนัใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ผลค่อนข้างน่าพอใจ ส่วนการลดความสะดวกการใช้เงินสด ยงั
เป็นเพียงขัน้ตอนให้ระบบราชการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยงัไม่ขยายไปถึงการให้บริการ
สาธารณะ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆเช่น รถเมย์ รถไฟ การประปา การไฟฟ้า ยงัคงสามารถใช้เงินสดได้ แต่
มีแนวโน้มใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึน้ และขาดการออกแบบนโยบายเพื่อดงึเงินสดกลบัเข้าสูร่ะบบ
ธนาคาร ซึง่การขาดการดงึเงินสดกลบัเข้าสู่ระบบธนาคาร เป็นการปล่อยให้เงินที่อยู่นอกระบบ เงิน
ใต้ดิน หรือเงินที่เข้าสูก่ระบวนการฟอกเงินสามารถหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจที่การตรวจสอบไป
ไม่ถึง หรือเศรษฐกิจใต้ดินของประเทศไทยได้ ซึง่นอกจากการเสี่ยงน าไปใช้ผิดกฎหมาย ยงัท าให้
การตรวจสอบการท าธรุกรรมของหน่วยงานตรวจสอบท าได้มีประสิทธิภาพลดลงอีกด้วย 

สว่นการสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึงมีการออกแบบการดงึกลุม่คนที่ไม่มีบญัชีธนาคารเข้าสู่
ระบบด้วยการให้สวสัดิการแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การแจกบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และให้คนที่ไม่มี
บญัชีธนาคาร แต่มีฐานะยากจนตามข้อมลูจากโครงการสวสัดิการแห่งรัฐและผู้สงูอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี สามารถท าบญัชีธนาคารได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เป็นการดงึกลุม่คนที่เข้าไม่ถึงระบบ
ธนาคารด้วยการสนบัสนนุอย่างเฉพาะเจาะจง อาจท าให้เกิดปัญหาการตกหลน่ของผู้ ไม่เข้าร่วม
โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐของรัฐบาล  

เร่ืองความปลอดภยัความเป็นสว่นตวั การที่หน่วยงานกลางท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนั
การละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชน ยงัไม่มีการท างานที่ชดัเจนเป็นเพียงการออก
หลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ ให้บริการของกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านัน้
สว่นเร่ืองการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ป้องกนัภยัไซเบอร์ การให้ความรู้กบัประชาชนมีการน า
เทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานมาใช้และการประชาสมัพนัธ์ตามนโยบายสง่เสริมธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัง้นีก้ารป้องกนัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชนมีหน่วยงานที่เพิ่งตัง้ตามกฎหมายการ
คุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่มีโครงสร้าง
คณะกรรมการสว่นมากเป็นภาคประชาชน คาดว่าจะด าเนินงานในปี 2563 ส่วนการท างานก่อน
หน้านีม้ีลกัษณะเป็นการท างานแบบแยกกลุม่ แยกกฎหมายและอ านาจการดแูล ท าให้ขาดความ
เป็นเอกภาพและ ประชาชนเกิดความสบัสน ซึง่เมื่อประชาชนรู้สกึไม่ปลอดภยั ไม่แน่ใจในการ
รักษาข้อมลูสว่นบคุคลจะท าให้การใช้ธุรกรรมอีเล็คโทรนิคส์เกิดขึน้ได้น้อยลงและเกิดสงัคมไร้เงิน
สดได้ยากขึน้ 

ธรุกรรมแบบทนัที มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานที่มีคณุภาพท าให้ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วแต่ยงัขาดการประกนัการท าธุรกรรมจ านวนหนึ่งเพื่อสร้างสมดลุย์ระหว่าง
การตรวจสอบกบัความรวดเร็วในการท าธุรกรรม ซึง่ไม่มีเขียนไว้ในนโยบายแผนยทุธศาสตร์ 
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National E payment ทัง้ 5 โครงการนี ้แต่ปรากฏในรายงานการท างานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ร่วมกบัทาง ปปง.ในการออกระเบียบการท าธุรกรรมข้ามประเทศในมลูค่าสงูกว่า 50,000 บาท 
และการก าหนดอาชีพเสี่ยงฟอกเงินที่ต้องสง่ธุรกรรมทางการเงินให้กบั ปปง.จ านวน 9 กลุม่อาชีพ 
ซึง่ถือเป็นขัน้เร่ิมต้นของการรักษาสมดลุย์ระหว่างการท าธุรกรรมอย่างรวดเร็วและการตรวจสอบซึง่
ควรเป็นแบบทนัทีด้วยเช่นกนั 

ปัจจยัลบอีกประการหนึ่งคือการวางแผนยทุธศาสตร์ National E payment ของประเทศไทย 
เป็นการพยายามใช้ประโยชน์จากสงัคมไร้เงินสดควบคู่กบัการจงูใจประชาชนให้ใช้ระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกนั ท าให้การรักษาสมดลุย์ระหว่างการตรวจสอบการเงิน และการจงูใจให้
คนเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดท าได้ยาก เกิดแรงต้านจากกลุม่คนที่เกรงว่าจะเสียประโยชน์จากสงัคมไร้
เงินสด เช่น กลุม่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ การน าเอาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้เพื่อจดัท าและน าสง่ข้อมลูภาษีในแบบอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดความกงัวลเร่ืองการเสียภาษีไป
จนถึงการกงัวลว่าต้องเสียภาษีย้อนหลงัเพิ่ม ท าให้เกิดพฤติกรรมที่พ่อค้าแม่ค้าบางรายปฏิเสธรับ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงมีการปิดบงั อ าพรางซ่อนเร้น โยกย้ายบญัชีรายได้ หรือผู้ ค้าบางรายา
ช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ เช่นเดียวกบัการตรวจสอบธุรกรรมที่มียอดการโอนมากกว่า 2000 ครัง้ต่อปี 
หรือยอดเงินมากกว่า 2 ล้านบาท เป็นการตรวจสอบการท าธุรกรรม ตรวจสอบรายได้ที่พงึเสียภาษี 
แต่ก็ท าให้เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจภาครัฐว่ามาล้วงข้อมลูทางการเงินและพฤติกรรมการใช้เงิน
ของประชาชนซึง่อาจเสี่ยงละเมิดความเป็นสว่นตวัได้  

สรุปภาพรวมว่า การออกแบบแผนยทุธศาสตร์ National E payment ทัง้ 5 โครงการ ยงัต้อง
พฒันานโยบายท่ีเหมาะสมกบัการน าพาประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดให้มากขึน้ แต่ทัง้นีใ้นตวั
แทรกแซงที่ขาดไปจากโครงการ ยงัปรากฏในนโยบายการท างานภาครัฐที่ไม่ได้ขึน้กบัแผน
ยทุธศาสตร์ National E payment เช่น การตัง้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคล และการออก
ระเบียบการท าธุรกรรมข้ามประเทศในมลูค่าสงูกว่า 50,000 บาทและก าหนดอาชีพเสี่ยงฟอกเงินที่
ต้องสง่ธุรกรรมทางการเงินให้กบั ปปง.  

แต่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแผนยทุธศาสตร์ National E payment ณ ปัจจบุนั ยงัเป็นการ
พฒันาสงัคมไร้เงินสดแบบในระยะเร่ิมต้น ยงัขาดการออกแบบนโยบายให้เกิดการน าพาประเทศ
เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดได้ ซึง่ต้องพฒันาต่อไป   
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บทท่ี 6 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายที่จะศกึษาสภาพของสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทยตาม
ทฤษฎีโครงการเพื่อประเมินการวางนโยบายของรัฐบาลไทยในการน าพาประเทศเข้าสู่สงัคมไร้เงิน
สดซึง่ใช้วิธีวิจยัเอกสาร ข้อมลูดิบ รายงานการท างาน บทความ บทความวิชาการต่าง ๆ โดยสร้าง
ตวัแบบแนะน าจากทฤษฎีเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดและตวัแบบที่เกิดขึน้ในต่างประเทศมาอธิบาย
กระบวนการเชิงสาเหตขุองการเกิดสงัคมไร้เงินสด เกิดเป็นตวัก าหนด (determinant) ทัง้หมด 7 ตวั 
ตามลกัษณะสงัคมไร้เงินสดทัง้ 4 ด้าน ก่อนจะน ามาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎีโครงการ ของแผน
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ยทุธศาสตร์ Nation E-payment โดยใช้การวิเคราะห์ตวัแบบตามทฤษฎีโครงการแบบไม่เป็นเชิงเส้น
ตามโมเดลของ Chen (2005) ที่เสนอไว้ ซึง่จากโมเดลการเปลี่ยนแปลง (Change Model) พบว่าแผน
ยทุธศาสตร์ Nation E-payment ก่อให้เกิดตวัก าหนดหรือกลไกที่น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงด้านที่
เก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสด ทัง้สิน้ 13 ตวั ที่เชื่อมต่อกบัตวัก าหนดตามแนวคิดพืน้ฐานในการสร้าง
สงัคมไร้เงินสด 5 ตวั จากทัง้หมด 7 ตวัด้วยกนั  

6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากวตัถปุระสงค์งานวิจยัเพื่อศกึษาและประเมินแนวคิดพืน้ฐานและการออกแบบแผน
ยทุธศาสตร์ Nation E-payment เพื่อผลกัดนัประเทศไทยให้เข้าสูส่งัคมไร้เงินสด ผู้วิจยัได้ออกแบบ
งานวิจยัเพื่อสร้างตวัก าหนดด้านสงัคนไร้เงินสดและวิเคราะห์เชื่อมโยงมายงัแผนยทุธศาสตร์ 
Nation E-payment โดยมีผลดงันี ้

1.การถอดแนวคิดพืน้ฐานเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดและการออกแบบแนวทางการสร้าง
สงัคมไร้เงินสดในต่างประเทศ พบว่า แนวคิดหลกัในการเข้าสูส่งัคมไร้เงินสดมี 4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านการลดการใช้เงินสด มีตวัก าหนด หรือกลไกที่น าไปสูก่ารลดการใช้เงินสด ใน 
3 สว่นหลกั คือ การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ การลดความสะดวกในการใช้เงินสด 
และการดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร (2) ด้านการสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง มีตวัก าหนด หรือ
กลไกที่น าไปสูก่ารลดการใช้เงินสด ใน 2 ส่วนคือ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึง และการดงึกลุม่คน Unbanked เข้าสูร่ะบบธนาคาร (3) การรักษาความ
ปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั มตีวัก าหนด หรือกลไกที่น าไปสูก่ารลดการใช้เงินสด ใน 2 สว่นด้วยกนั 
คือ การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลูทัง้จากเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ไม่หวงัดี เป็นการ
ป้องกนัภยัจากภายนอก และการมีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือท าหน้าที่ตรวจสอบป้องกนัการละเมิด
ความเป็นสว่นตวัของประชาชน ซึง่เป็นการป้องกนัภายใน และ (4) การท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์ 
เป็นการสร้างตวัก าหนดหรือกลไกที่น าไปสูก่ารลดการใช้เงินสด ใน 2 ส่วนด้วยกนั คือ คณุภาพของ
โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพ ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และการ
มีระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวนหนึ่ง เพื่อสร้างสมดลุย์ระหว่างการตรวจสอบและการ
ท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์  

 
2. การน าแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment 5 โครงการ มาใช้สามารถแบ่งแนวคิดการ

ออกนโยบายเป็น สองกลุม่ คือ [1] นโยบายท่ีใช้น าพาประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด ประกอบด้วย  
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(1) นโยบายพร้อมเพย์ เป็นการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินเบือ้งต้นให้กบัคนไทย (2) 
นโยบายการขยายการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ คือการขยายจดุรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ือง
อ่านบตัร เคร่ืองอ่านการ์ด ให้ครอบคลมุทุกที่ และ (3) นโยบายสง่เสริมการใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆการให้ความรู้กบัประชาชนในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในการใช้ระบบช าระเงินรูปแบบใหม่ และการจงูใจด้วยการแจกรางวลั และ [2] นโยบาย
การใช้ประโยชน์จากสงัคมไร้เงินสดในการพฒันาระบบราชการ ประสิทธิภาพการท างาน
ประกอบด้วย (1) โครงการ E-payment ภาครัฐ ที่ให้กรมบญัชีกลางจ่ายเงิน-รับช าระเงินในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมด และโครงการสวสัดิการภาครัฐ ที่สวสัดิการต่าง ๆ จะใช้ระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และ (2) โครงการการช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยการท างานมีการบรูณาการ
ข้อมลูความร่วมมือระหว่างโครงการ เช่นน าระบบ prompt pay มาใช้ในการคืนภาษี การจ่ายเงิน
สวสัดกิาร และการน าข้อมลูขัน้ทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจากโครงการ E-payment ภาครัฐ มา
สนบัสนนุโครงการขยายระบบช าระเงิน โดยให้เปิดบญัชีธนาคารได้ไม่มีค่าธรรมเนียม  

ทัง้นีพ้บตวัแทรกแซง (Intervention) เพื่อน าไปสูก่ารสร้างสงัคมไร้เงินสด จากสมมติฐาน
ตามทฤษฎีโครงการ แผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment จาก 5 โครงการทัง้สิน้ 13 ตวัด้วยกนั 
ประกอบด้วยจาก  

[1] โครงการ any ID หรือ Prompt pay มตีวัแทรกแซง 3 สว่น คือ (1) สร้างระบบพืน้ฐานการ
โอนเงิน ที่สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่าย เป็นช่องทางการโอนเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการ
รักษาสถานะ มีการให้บริการทัว่ถึง (2) ภาคการธนาคารลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการช าระเงิน
ด้วย E payment (3) การออกหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดแูลผู้ให้บริการให้มีระบบป้องกนัการล้วง
ข้อมลูการก ากบัดแูลการน าข้อมลูผู้ ใช้บริการไปใช้โดยไม่ถูกต้อง  

[2] นโยบายขยายการใช้บตัรเป็นการที่นโยบายสร้างตวัแทรกแซง ใน 5 สว่น ด้วยกนั คือ 
(1) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินให้ทัว่ถึงรวดเร็ว สะดวก น านวตักรรมทางการเงินใหม่ ท า
ให้ร้านค้าสามารถตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัที (2) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว
และมีความเสถียรสงู ที่ (3) ขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ (4) การก ากบัดแูล
ระบบช าระเงินทัว่ประเทศให้มีความปลอดภยั มีการป้องกนัการน าข้อมลูการน าข้อมลูไปใช้อย่าง
ผิดวตัถปุระสงค์ (5) ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และผู้มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปเปิดบญัชีธนาคารฟรี ไม่
มีค่าธรรมเนียม  

[3] โครงการระบบการช าระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มตีวัแทรกแซง 1 ตวั คือ (1) น าเอาระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อจดัท าและน าสง่ข้อมลูภาษีในแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ คืนภาษีผ่านทางระบบ prompt pay  

[4] โครงการระบบ e-Payment ภาครัฐ มีตวัแทรกแซง 2 ตวั คือ (1) ยกเลิกการใช้เงินสดใน
การติดต่อรับบริการ หรือรับสวสัดิการภาครัฐ (2) โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ที่แจกบตัรเงินสด
พืน้ฐานและมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ ถือบตัร  

และ[5] โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างตวั
แทรกแซงใน 2 สว่น ด้วยกนั คือ (1)ประชาสมัพนัธ์ให้คนยอมรับการใช้บริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จงูใจด้วยการแจกรางวลั และ (2) การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.การประเมินแนวคิดพืน้ฐานและการออกแบบแผนยทุธศาสตร์ National E-Payment  เพื่อ
สร้างสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย โดยการเปรียบเทียบตวัแทรกแซงเพื่อสร้างสงัคมไร้เงินสดตาม
แผนยทุธศาสตร์ National E-Payment กบัตวัก าหนดจากแนวคิดพืน้ฐานทางวิชาการท่ีน าไปสูก่าร
สร้างสงัคมไร้เงินสดตามลกัษณะพืน้ฐานของสงัคมไร้เงินสด 4 ด้าน พบว่า มีความสอดคล้องกนั
จ านวนทัง้สิน้ 5 ตวั จากตวัก าหนด 7 ตวัตามหลกัการวิชาการ 

 

ตาราง 10 การเชื่อมต่อกบัตวัแทรกแซงด้านสงัคมไร้เงินสดจากแนวคิดพืน้ฐาน 
ลกัษณะพืน้ฐานของ
สงัคมไร้เงินสด 

ตวัก าหนดในการสร้างสงัคมไร้เงินสด ผล
การประเมิน 
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การลดการใช้เงินสด การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์      
สอดคล้อง 

การลดความสะดวกในการใช้เงินสด    
สอดคล้อง 

การดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร  ไม่สอดคล้อง 

ระบบการเงินที่ทัว่ถึง 

 

การดงึกลุม่คน Unbanked เข้าสูร่ะบบธนาคาร สอดคล้อง 

- การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึง 

สอดคล้อง 

ความปลอดภยัเป็น
สว่นตวั 

การมีระบบ หน่วยงานกลางท าหน้าที่ตรวจสอบ

ป้องกนัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชน 

สอดคล้อง 

- การใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู 

ให้ความรู้ประชาชน 

สอดคล้อง 

ธุรกรรมแบบเรียลไทม์ โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพ 

ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 

สอดคล้อง 

การมีระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวน

หน่ึง 

   ไม่สอดคล้อง 

 

           จากตาราง 10 การเชื่อมต่อกบัตวัแทรกแซงด้านสงัคมไร้เงินสดจากแนวคิดพืน้ฐาน พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบตวัแทรกแซงเพื่อสร้างสงัคมไร้เงินสดตามแผนยทุธศาสตร์ National E-Payment 
กบัตวัก าหนดจากแนวคิดพืน้ฐานทางวิชาการที่น าไปสูก่ารสร้างสงัคมไร้เงินสดตามลกัษณะ
พืน้ฐานของสงัคมไร้เงินสด 4 ด้าน มีรายละเอียดดงันี ้

[1] การลดการใช้เงินสด มตีวัก าหนด (1) การสร้างแรงจงูใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่
สอดคล้องกบัในนโยบาย prompt pay ภาคการธนาคารลดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมส าหรับ E 

payment ,ในนโยบายระบบภาษี น าเอาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้คืนภาษี 
และในนโยบายสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสมัพนัธ์ให้คนยอมรับการใช้บริการการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) การลดความสะดวกในการใช้เงินสด ซึง่สอดคล้องกบัในนโยบาย 
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E-payment ภาครัฐ ยกเลิกการใช้เงินสดในการติดต่อรับบริการ หรือสวสัดิการภาครัฐ  
[2] ระบบการเงินที่ทัว่ถึง มตีวัก าหนด (1) การดงึกลุม่คน Unbanked เข้าสูร่ะบบธนาคาร 

ซึง่สอดคล้องกบัในนโยบายพฒันาระบบ ให้ผู้ ถือบตัรสวสัดิการแห่งรัฐเปิดบญัชีธนาคารฟรี ไม่มีค่า
ธรรมนียม และในนโยบาย E-payment ภาครัฐโครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือคนมี
รายได้น้อย (2) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ทัว่ถึง ซึง่สอดคล้องกบั
ในนโยบาย prompt pay สร้างระบบโอนเงินพืน้ฐานด้วย หมายเลขโทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวั
ประชาชน ,ในนโยบายพฒันาระบบ ขยายจดุรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทัว่ประเทศ  

[3] ความปลอดภยัเป็นส่วนตวั มตีวัก าหนด (1) การมีระบบ หน่วยงานกลางท าหน้าที่
ตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของประชาชน ซึง่สอดคล้องกบัในนโยบาย prompt 

pay ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบัดแูลผู้ให้บริการ ,ในนโยบายพฒันาระบบ ออกหลกัเกณฑ์เพื่อก ากบั
ดแูลผู้ให้บริการ และในนโยบายสง่เสริมการใช้ธุรกรรม การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ (2) การใช้
ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู ให้ความรู้ประชาชน  

[4] ธุรกรรมแบบเรียลไทม์ มีตวัก าหนด (1) โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพ 
ประชาชนสามารถท าธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึง่สอดคล้องกบั ในนโยบายพฒันาระบบ น า
นวตักรรมใหม่ ที่ท าให้ร้านค้าสามารถตดัเงินจากระบบ m-banking ได้ทนัทีและการเข้าถึงระบบ
ช าระเงินที่รวดเร็ว ปลอดภยั และมีความเสถียรที่สงู  

ทัง้นีไ้ม่พบตวัแทรกแซงที่มีความสอดคล้องกบัตวัก าหนดในด้านการลดการใช้เงินสดเร่ือง
การดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร และด้านการท าธุรกรรม real-time เร่ืองการมีระเบียบ
รับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวนหนึ่ง  

 

6.2 ผลการวิเคราะห์  
6.2.1 วิเคราะห์แผนงานเชิงระบบในตวัแบบการกระท า 

หลงัจากรัฐบาลมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติในปี 2559 ได้ตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนแผน
ยทุธศาสตร์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 23 คน 
ครอบคลมุหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการเงินการคลงั หน่วยงานภาครัฐด้านปกครอง 
หน่วยงานที่ดแูลเร่ืองสวสัดิการและสามารถน าระบบการเงินแบบใหม่ไปใช้ประโยชน์ไป จนถงึ
ผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก 
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ภาพประกอบ 54คณะกรรมการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ National e-payment 

ที่มา http://www.epayment.go.th/home/app/committee 

ซึง่ไม่มีหน่วยงานที่ตัง้ขึน้ใหม่ที่ท าหน้าที่เฉพาะในการสร้างสงัคมไร้เงินสด แต่จะดงึ
หน่วยงานเดิมที่มีพนัธกิจเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดมาร่วมเป็นคณะท างานในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ 
และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์คู่ขนานกนัไปในช่วงเวลา
เดียวกนั ซึง่ท าให้เกิดปัญหาเป็นการเพิ่มงานหรือบางแผนงานขดักบัพนัธกิจเดิม เช่น การวางระบบ
ภาษีใหม่เป็นการเพิ่มการตรวจสอบให้แม่นย ายิ่งขึน้ แต่กลบัเป็นการเพิ่มขัน้ตอนและเพิ่มค่าใช้จ่าย
ของผู้ประกอบการบางราย การตรวจสอบการท าธุรกรรมท าให้เกิดกระแสลบต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กงัวลการค านวณภาษีเพิ่ม หรือกงัวลเร่ืองความเป็นสว่นตวั ท าให้การเกิด
สงัคมไร้เงินสดอาจจะช้าลง  

ทัง้นีห้ลงัจากวางแผนงานเร่ิมด าเนินงานวางระบบในปี 2559 และด าเนินแผนงานต่อเนื่อง
จนถึง 2562 ได้มีการยกเลิกคณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โดยให้แต่ละหน่วยงานสาน
ต่องานด้านสงัคมไร้เงินสดที่ได้รับมอบหมายเอง ถือเป็นการท างานระยะที่ 3 ท าให้ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานหลงัจากนีจ้ะเกิดได้ยากขึน้  
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ภาพประกอบ 55ตวัแบบการกระท าตามแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment 
หน่วยงานปฏิบติัท างานภายใต้คณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ โดยมีรอง

นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน มีคณะกรรมการ 23 คน จากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยไม่มีหน่วยงานที่ตัง้ขึน้ใหม่เพื่อท าหน้าที่พนัธกิจสร้างสงัคมไร้เงินสดโดยเฉพาะ แต่จะ
ดงึหน่วยงานที่มีพนัธกิจเก่ียวกบัสงัคมไร้เงินสดมาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะโครงการ 
ประกอบด้วย  

1.โครงการระบบการช าระเงินแบบ any ID หรือ Prompt pay มกีระทรวงการคลงัและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากบัดแูล 

2.โครงการการขยายการใช้บตัรตามแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment แยกคณะย่อยเป็น 
คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) จ านวน 8 คน ซึ่งมีผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธาน และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ก ากบัดแูล 

3.โครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มกีรมสรรพากร เป็นดแูล 

4.โครงการ E-payment ภาครัฐ มกีระทรวงการคลงัและกรมบญัชีกลาง ท าหน้าที่สง่เสริมให้
สว่นราชการต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนระบบรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และกรมบญัชีกลาง ยงัมีหน้าที่
พฒันาระบบข้อมลูสวสัดิการต่าง ๆ 

5.โครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมประชาสมัพนัธ์ 
เป็นแม่งานโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความร่วมมือ
จากภาคสว่นต่าง ๆ กระทรวงการคลงั ด าเนินการโครงการแจกโชคจากการใช้บตัรเดบิต 

การวางแผนงานแบบแยกส่วนรับผิดชอบ ท าให้พนัธกิจของบางหน่วยงานมีลกัษณะที่ขดั

คณะกรรมการขบัเคลื่อน
แผนยทุธศาสตร์ 

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
หน่วยงานรัฐอื่น ธนาคาร
พาณิชย ์บริษทัเอกชน   

ผูด้าํเนินการตามพนัธกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 

บริบททางนิเวศวิทยามี
จดุเด่นเช่น การเข้าถึง 
smart phone สงู 

ประชากรเป้าหมาย มีการ
เนน้ไปท่ีกลุ่มท่ีเขา้ถึง
นโยบายไดย้าก 

การแทรกแซงและ
ให้บริการ ผา่น 5 
โครงการ 
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กบัการท างานของอีกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพฒันาการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อม ๆ
กบัคาดหวงัการใช้ประโยชน์จากการใช้ระบบการเงินแบบใหม่ เช่น กรรมสรรพากรคาดหวงัถึงการ
เก็บข้อมลูภาษีที่รวดเร็ว แม่นย าขึน้ ท าให้เป็นการเพิ่มขัน้ตอนและรายจ่ายของบริษัทเอกชนบาง
กลุม่ ซึง่ขดักบัจดุประสงค์หลกัโครงการท่ีมุ่งหวงัจะสร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ และ
ปัญหาการที่ข้าราชการปฏิเสธการใช้งานระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานของรัฐบางท่ี
ได้รับการสง่เสริมให้เพิ่มช่องทางการช าระเงิน แห่งเพราะมองว่าเป็นการยุ่งยาก เพิ่มภาระงาน 
ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตน โดยให้ใช้เงินสดเท่านัน้เช่นเดิม  

  หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการท างานสง่เสริมกนั บางสว่นมีลกัษณะแข่งขนักนัเช่น 
การดงึคนมาใช้บริการพร้อมเพย์ของธนาคารพาณิชย์ตน การออกโปรโมชัน่ของผู้ให้บริการกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ และขดักนับางกรณี เช่น สมาคมธนาคารไทย มีการศกึษาปรับปรุงระบบเอทีเอ็ม
ไทยให้เป็นรูปแบบ ไวท์ เลเบล (White Label) หรือ เอทีเอ็มป้ายขาว ท่ีรับบตัรของทกุธนาคารไม่มี
ค่าธรรมเนียม การตัง้ตู้  ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นการผลกัภาระค่าใช้จ่ายไปที่การเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีของบญัชีธนาคารต่าง ๆ ซึง่จะไม่ได้สะท้อนต้นทนุการใช้เงินสดที่แท้จริง และ
ท าให้ต้นทนุการใช้เงินสดต ่าลง ขดักบันโยบายลดเงินสดหลกั การเข้ามามีบทบาทของ อปท. 
หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ยงัค่อนข้างน้อย ทัง้ที่เป็นหน่วยงานส าคญัที่สามารถตรวจสอบผู้ เข้าไม่ถึง
ระบบได้ง่ายกว่าการใช้ธนาคารต่าง ๆ 

บริบททางนิเวศวิทยา มีการใช้จดุเด่นของประเทศไทย เช่น จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ไทย ประมาณ 57 ล้านคน หรือ 83% ของประชากร จ านวนผู้ใช้งาน mobile ไทย 90.94 ล้านเลข
หมาย และ 98% เป็นระบบบรอดแบรนด์ (3G, 4G) ท าให้มีความสามารถการเข้าถึงธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสงูขึน้ นโยบายการขยายระบบช าระเงินของไทยจึงเน้นการใช้งานแบบ mobile 
ในกลุม่ประชากรที่ใช้ internet มือถือในชีวิตประจ าวนั และสง่เสริมการใช้บตัรเน้นในกลุ่มคนที่อาจ
เข้าไม่ถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทาง smartphone  

ภาคการเงินของไทยค่อนข้างแข็งแรงและได้รับมาตรฐานความปลอดภยัที่สงูมีการน า
นวตักรรมใหม่ๆ มาใช้อยู่เสมอ ท าให้การท านโยบายเร่ืองของการรักษาเสถียรภาพ ความปลอดภยั
ระบบ ส าเร็จได้ง่าย ภาคเอกชนที่แข็งแรง ไม่พึง่พิงรัฐบาล ยงัช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่เร่ืองความเป็น
สว่นตวัและการรักษาข้อมลูได้อีกด้วย 

แนวโน้มสงัคมสงูอาย ุท าให้การยอมรับเทคโนโลยีเกิดได้ยากขึน้จึงต้องการมาตรการเร่ือง
การป้องกนัอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากขึน้ ขณะเดียวกนัระบบต้องไม่ซบัซ้อนเกินไป 

การท างานตวัแทรกแซง มีการร่วมกบัธนาคารพานิชย์ลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อเป็น
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ทางเลือกช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐานส าหรับประชาชนทกุคน และออกโครงการให้เปิดบญัชี
ธนาคารฟรีไม่มี่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในกลุม่อ่อนไหว ผู้มีรายได้น้อยและผู้สงูอายเุพื่อให้
โครงการทัว่ถึง พร้อมกบัการลดค่าธรรมเนียมและออกหลกัเกณฑ์คุ้มครองเพื่อจงูใจและให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ท าให้ระบบพร้อมเพย์สามารถเป็นระบบการเงินที่ใช้ในชีวิตประจ าวนัของคนไทยได้ 

ขณะที่การขยายการใช้บตัรไปที่การใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บตัรเงินสด เดบิทการ์ด 
พร้อมกบัการขยายจดุรับช าระเงินทัว่ประเทศการติดตัง้เคร่ือง EDC การเพิ่มเคร่ือง POS ระบบ QR 

code การดแูลลดค่าธรรมเนียม แต่ยงัมีจ านวนไม่มากนกัเมื่อเทียบกบัมาตรฐานประเทศที่เข้าสู่
สงัคมไร้เงินสดแล้ว เน่ืองจากพฤติกรรมคนไทยยงัคงใช้เงินสดเป็นหลกั ซึง่ยงัต้องมีการขยาย
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  

การจดัท าภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวก รวดเร็ว การพฒันาระบบภาษีให้คืนภาษีผ่าน 
prompt pay เป็นการจงูใจให้คนสมคัรพร้อมเพย์อีกทางหน่ึงเพื่อให้ระบบพร้อมเพย์อยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของคนไทย  

บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ช่วยดงึกลุม่คน unbanked เข้ามาในระบบ และยงัเป็นบตัรเงินสด ท า
ให้การถือครองอปุกรณ์ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลมุยิ่งขึน้ ปรับบริการภาครัฐเป็น E-payment 

ทัง้หมด เพื่อให้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในชีวิตประจ าวนัของคนไทยภาครัฐจึงควรเป็นตวั
เร่ิมต้นทัง้การจ่ายสวสัดิการและเพิ่มช่องทางการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการภาครัฐ
ต่าง ๆ ซึง่ตอนนีย้งัเห็นผลไม่ชดัเจน   

และการประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โครงการแจกโชคจากการใช้บตัร  
ซึง่เป้าหมายโครงการสว่นใหญ่ตัง้เป้าที่ประชาชนทัง้ประเทศ มีระบบช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์พืน้ฐาน ที่ปลอดภยั และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงิน เน้นตามพืน้ที่
เศรษฐกิจ เน้นสง่เสริมพืน้ที่ห่างไกล ใช้เป็นบตัรสวสัดิการเพื่อพฒันาระบบการให้สวสัดิการ และยงั
มีการพฒันาจดุเชื่อมต่อไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน โดยสง่เสริมให้เขตชายแดนประเทศลาวและ
กมัพชูาใช้มาตรฐาน QR code แบบเดียวกบัประเทศไทย 

 

6.2.2 วิเคราะห์แผนงานเชิงระบบในตวัแบบการเปลี่ยนแปลง 

การท างานของแผนยุทธศาสตร์ Nation E-payment ก่อให้เกิดกลไกที่น าไปสูก่าร
เปลี่ยนแปลงด้านที่เก่ียวกบัแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสดจ าแนกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

1.การลดการใช้เงินสด โดยสร้างการจงูใจให้เกิดการใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากการ
พฒันาโครงสร้างการช าระเงินพืน้ฐานและท าให้ค่าใช้จ่ายต่อธุรกรรมต ่าลงและเกิดการลด
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ค่าธรรมเนียม ไปจนถึงการยกเลิกค่าธรรมเนียมในบางธุรกรรม พร้อมกบัการคืนภาษีด้วยเวลา
อนัรวดเร็วเมื่อเทียบกบัการช าระเงินแบบเก่า การประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองของความสะดวก 
ปลอดภยั จงูใจด้วยรางวลัพิเศษจากการจบัรางวลัผู้ โชคดีเมื่อใช้บตัรเดบิท ซึง่จะท าให้เกิดการ
เพิ่มขึน้ของธุรกรรมไม่ใช้เงินสดในประเทศ โดยประชาชนในประเทศจะท าธุรกรรมแบบไม่ใช้เงินสด
มากขึน้ จากความสะดวกหรือการประหยดัค่าธรรมเนียมและต้นทนุแฝงของเงินสด และน าไปสู่
ปริมาณการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ในปี 2561 มีจ านวน 5,868 ล้านรายการ เติบโตสงูถึงร้อย
ละ 41 จากปี 2560 ซึง่มีจ านวน 4,171 ล้านรายการ 

สว่นการลดความสะดวกในการใช้เงินสด เช่น โครงการ E-payment ภาครัฐ ที่มีการช าระ
เงินกบัภาครัฐเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบงัคบัให้ผู้ที่รับสวสัดิการจากภาครัฐต้องเข้าสูร่ะบบ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกส าหรับท าธุรกรรม ซึง่จะช่วยลดความต้องการเงินสดใน
ประเทศลง ซึง่แผนงานของประเทศไทยมีการลดความสะดวกในการใช้เงินสดค่อนข้างน้อยและ
เห็นผลไม่ชดัเจน เช่น ยงัให้ประชาชนช าระค่าปรับด้วยเงินสดได้ บริการต่าง ๆของรัฐยงัคงใช้เงิน
สด ไม่มีการตัง้เพดานสงูสดุการรับเงินสดในการท าธุรกรรม เช่น ท่ีในยูโรโซนให้ช าระได้ไม่เกิน 
3,000 ยโูร หรือพฒันากว่านัน้คือการให้ร้านค้าปฏิเสธการรับเงินสดได้ในประเทศสวีเดน ท าให้
ความต้องการเงินสดในประเทศไม่ได้ปรับตวัลดลง โดยดจูากการส ารองเงินตราเพื่อพิมพ์ธนบตัร
ของธนาคารแห่งประเทศไทยยงัเพิ่มขึน้ในปี 2561 ที่ 50,000 ล้านบาท  

สว่นการดงึเงินสดกลบัเข้าระบบธนาคาร ประเทศไทยมีการยกเลิกรูปแบบธนบตัรครัง้
สดุท้ายคือการยกเลิกธนบตัรแบบที่ 7 ที่ออกมาในปี พ.ศ.2489 ซึง่ท าให้ขาดมาตรการการดงึเงินที่
อยู่นอกระบบธนาคารไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บปกติของประชาชน หรือเงินที่หมนุเวียนในตลาดใต้ดิน
กลบัเข้าระบบธนาคาร ภาครัฐจึงยงัใช้ประโยชน์จากสงัคมไร้เงินสดในการตรวจสอบการฟอกเงิน
ไม่เห็นผลมากนกั  

2.การสร้างระบบการเงินที่ทัว่ถึง ด้วยการพฒันา 2 ระบบควบคู่กนั คือบริการและ
โครงสร้างพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกบัการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์และสร้างระบบโอนเงินพืน้ฐานด้วย 
หมายเลขโทรศพัท์หรือ เลขประจ าตวัประชาชนเพื่อให้เกิดทางเลือกการใช้งานของประชาชน การ
พฒันาโครงสร้างการช าระเงินทางเล็กทรอนิกสท์ัว่ประเทศ เช่น การขยายเคร่ืองอ่านบตัร การขยาย
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ในภาพรวมเมื่อมองจากตวัชีว้ดัด้านการขยายตวัของเคร่ืองรับช าระเงิน ยงั
อยู่ในระดบัที่ค่อยๆเพิ่มขึน้ เคร่ืองรับบตัร เพิ่มขึน้เป็น 768,103 เคร่ือง หรือ 1112.5 เคร่ืองต่อ
ประชากร 100,000 คน เพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 61 แต่ยงัอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทียบกบัประเทศที่เข้าสู่
สงัคมไร้เงินสดแล้ว โดยค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 1,500 เคร่ืองต่อ 100,000 คน ภาครัฐอาจควรเพิ่ม
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นโยบาย เช่น สง่เสริมการติดเคร่ืองช าระเงินในร้านค้าทกุแห่งมากกว่าปลอ่ยให้เป็นตามกลไก
ตลาด เช่น กรีซ ที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ร้านที่ติดเคร่ืองช าระเงินสงูกว่าราคาค่าเคร่ือง ท าให้
ยอดเคร่ือง POS ต่อประชากรเพิ่มขึน้ 3 เท่ากลายเป็นที่ 2 ของโลกที่ 5,891 เคร่ือง ต่อจ านวน
ประชากร 100,000 คน ในปี 2016 สว่นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 83% 
ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

สว่นการเข้าถึงระบบธนาคารประเทศไทยมีลกัษณะไปทางกลุม่ social welfare โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัเป็นแม่งาน พยายามดงึกลุม่คนที่ไม่มีบญัชีธนาคาร
เข้าสูร่ะบบธนาคาร เช่น โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรัฐที่ให้ประชาชนที่ไม่มีบญัชีธนาคารสามารถ
ท าบญัชีธนาคารได้โดยไม่ต้องมีเงินในบญัชีขัน้ต ่าไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบญัชีและไม่มีค่ารักษา
บญัชีรายปี โดย ตวัชีว้ดักลุม่คนที่ไม่มีบญัชีธนาคารในประเทศไทยมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจบุนัประชาชนที่เข้าถึงระบบธนาคารเพิ่มสงูขึน้เป็น 83% ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ 
ซึง่อาจมีการพิจารณาปรับไปใช้แนวคิด welfare for all ที่รัฐสง่เสริมให้มีบญัชีธนาคารทกุคน  

3.การสร้างความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยั การสร้างความปลอดภยั เช่น จากแฮ็ค
เกอร์ ผู้ ไม่หวงัดี ต้องมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีป้องกนัการล้วงข้อมลู จากโครงการการขยายการ
ใช้บตัร รวมถึงการให้ความรู้กบัประชาชนในการท าธุรกรรมที่สุม่เสี่ยงจะถกูโจรกรรมหรือเปิดเผย
ความเป็นสว่นตวั จากโครงการการให้ความรู้และสง่เสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ
ไทยมีการโฆษณาสื่อสารให้ความรู้ และมีการน ามาตรฐานสากล ในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัมาใช้เพื่อรับมือภยัไซเบอร์ โดยตวัชีว้ดัประเทศไทยได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภยั
ไซเบอร์อยู่ในระดบัสงู โดยอยู่ในอนัดบัที่ 15 จากการส ารวจวิจยั Global Cybersecurity Index 2015 
ของ International Telecommunication Union ในปี 2558 และอยู่ในกลุม่ประเทศที่มีความปลอดภยัไซ
เบอร์อยู่ในระดบัสงู 50 อนัดบัแรกในปี 2561 (ITU, 2018) 

สว่นเร่ืองการป้องกนัความเป็นสว่นตวั จากการสอดส่องของรัฐบาล ผู้ให้บริการทางการ
เงิน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากโครงการการขยายการใช้บตัร มีการก ากบัดแูลของธนาครารแห่ง
ประเทศไทย ซึง่แนวทางในการพฒันาระบบตรวจสอบป้องกนัการละเมิดความเป็นสว่นตวัของ
ประชาชน ในหลายประเทศ ภาครัฐจะกระจายหรือย้ายภาระงานออกไปให้หน่วยงานอ่ืนดแูล โดย
ประเทศไทยมีพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ให้มี คณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลสว่นใหญ่มาจากภาคประชาชน ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เป็นที่ประจกัษ์ในด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เป็นแนวทางหนึ่ง แต่ด้วยคะแนนความ
น่าเชื่อถือของรัฐที่ค่อนข้างต ่า โดยสะท้อนจากค่าคะแนน CPI ของ TI ท่ีได้ 36 คะแนน อยู่อนัดบั 
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101 ของโลก ตามงานวิจยัของส านกัเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าสะท้อนความเชื่อมัน่ที่
ประชาชนมีต่อภาครัฐ รัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่นระบบของ 
เอสโตเนีย ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐต่อข้อมลูของตนได้โดยตรง 
และสามารถฟ้องได้หากเป็นการดงึข้อมลูที่ไม่สมควร เพื่อลดข้อกงัวลของประชาชนในเร่ืองของ
การละเมิดความเป็นสว่นตวัของรัฐ หรือ ผู้ เก่ียวข้อง 

4. การพฒันาระบบการเงินการช าระเงินแบบทนัที โดยการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการ
ช าระเงินที่มีคณุภาพในราคาที่ไม่แพง จากโครงการการขยายการใช้บตัรซึง่ในไทยมีการขยาย
โครงสร้างพืน้ฐานการช าระเงินที่มีคณุภาพโดยเพิ่มขยายระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีความ
เสถียรสงู และการน านวตักรรมทางการเงินใหม่ๆมาใช้ ดงันัน้เร่ืองการท าธุรกรรมแบบเรียลไทม์จึง
พฒันาได้จากการน านวตักรรมใหม่ๆมาใช้ ซึง่ด้วยความแข็งแรงของสถาบนัการเงินในประเทศท า
ให้ที่ผ่านมามีการน าเข้าเทคโนโลยีการเงินใหม่ๆได้ค่อนข้างรวดเร็ว 

สว่นระเบียบรับประกนัการท าธุรกรรมในจ านวนหนึ่ง เพื่อก ากบัดแูลเสถียรภาพระบบ
การเงินเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการโยกเงินอย่างรวดเร็วจนกระทบระบบธนาคารและความมัน่คง
ประเทศ  แผนยุทธศาสตร์ Nation E-payment ทัง้ 5 โครงการ ยงัไม่มีตวัแทรกแซงที่ท างานในด้านนี ้
ออกมา โดยปลอ่ยให้เป็นการดแูลของแต่ละธนาคารพาณิชย์เอง ซึง่ในอนาคตภาครัฐควรมี
หน่วยงานหรือระบบที่เข้ามาช่วยดแูลตรงนีใ้ห้เป็นมาตรฐาน 

 

6.2.3 วิเคราะห์บริบทแวดล้อม 

ประเทศไทยน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดมาใช้ ผ่านทางแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment 5 
โครงการ ซึง่เป็นการพฒันาประเทศเข้าสูส่งัคมไร้เงินสด พร้อม ๆกบัการใช้ประโยชน์จากสงัคมไร้
เงินสดในการพฒันาระบบราชการประสิทธิภาพการท างานไปพร้อมกนัด้วย ทัง้นีก้ารพิจารณา
บริบทของประเทศไทย มีเร่ืองของจดุแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคกุคาม เช่นเดียวกบังานวิจยัที่
ศกึษาการน าแนวคิดสงัคมไร้เงินสดไปใช้ในประเทศต่าง ๆ เช่น โอมาน (Vishal Jain ,2560) ซึง่ใน
ประเทศไทย 

Strengths (S) จดุแข็งของสงัคมไร้เงินสดไทย คือ ความเข้มแข็งของภาคเอกชน ภาคการ
ธนาคารที่เป็ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ น านวตักรรมการเงินระดบัมาตรฐานสากลมาใช้ และ
ความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนไทยที่สงู อยู่ในกลุม่เดียวกบัประเทศที่พฒันาแล้ว 
ซึง่ท าให้ง่ายต่อการนโยบายพฒันาระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ที่ลดการใช้การ์ดลง
และใช้การท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มือถือมากขึน้ ขณะที่รัฐบาลก็ปรับตวัพยายามน า
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ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพิ่มความสะดวก เพิ่มการตรวจสอบทางการเงินในการท า
ธุรกรรมทัว่ไปและการพฒันาระบบภาษี  

Weaknesses (W) จดุอ่อนของสงัคมที่ไร้เงินสดไทยคือ แม้การเข้าถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จะดีขึน้ แต่พฤติกรรมของคนไทยสว่นใหญ่โดยเฉพาะในพืน้ที่ห่างไกล ยงัคงท าธุรกรรมเงินสดเป็น
หลกัอยู่เนื่องจากในเร่ืองของต้นทนุ ในระยะเร่ิมแรกค่าใช้จ่ายของการท าธุรกรรมไร้เงินสดจะสงูกว่า
ระบบเดิมเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีสงูขึน้ นอกจากนีบ้างสว่นยงัไม่วางใจการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ในเร่ืองความปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั  

จดุอ่อนอีกประการคือการมีฐานผู้ เสียภาษีที่ค่อนข้างน้อย ในปี 2560 ประเทศไทยมียื่น
แบบแสดงรายการผู้ เสียภาษีทัง้สิน้ 2,096,297 ราย หรือคิดเป็น 3.01% ของจ านวนประชากร หรือ
หากนบัเฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นนิติบคุคล (ยื่น ภ.ง.ด.50) จะมีจ านวน 510,371 ราย หรือ 
0.77% ซึง่ท าให้มาตรการจงูใจด้วยภาษีเพื่อเพิ่มการใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ผลวงกว้าง
ในหลายประเทศจะจงูใจประชาชนในประเทศไทยได้ในวงจ ากดั   

Opportunities (O) โอกาส จากแนวโน้มของอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาถูกลง เข้าถึงได้
ง่ายขึน้ การแพร่กระจายของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่ดี จะช่วยแก้ปัญหาทัง้เร่ืองของของต้นทนุ
การเปลี่ยนมาใช้ระบบช าระเงินแบบใหม่ การดแูลความปลอดภยั และความสะดวกสบายที่มากขึน้ 
ทัง้นีจ้ากการศกึษาพบว่าผู้คนสว่นใหญ่มีทศันคติที่ดีเก่ียวกบัสงัคมที่ไร้เงินสด  

Threats (T) ภยัคกุคาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายเุร็วที่สดุประเทศ
หนึ่ง ซึง่จะท าให้การเปิดรับเทคโนโลยีสงัคมไร้เงินสดจะมีปัญหามากขึน้ไปด้วย นอกจากนีย้งัมี
เร่ืองของเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทย ซึง่โดยมากมกันิยมใช้เงินสดในการขบัเคลื่อน โดย
จากการศกึษาเร่ือง Thailand’s Informal Sector (Anotai&Pornsawan, 2019) พบว่าแรงงานนอกระบบ
เศรษฐกิจของไทยลดลงเล็กน้อยจาก 64% ของแรงงานทัง้ระบบในปี 2556 เหลือ 55% ในปี 2561

สว่นขนาดของตลาดใต้ดินในไทยจากรายงานของ The Economist ปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 40.9% ต่อ 
GDP ซึง่อยู่ในกลุม่มีขนาดตลาดใต้ดินสงู สอดคล้องกบัรายงาน ของ Schneider&Buehn ปี 2016 

เร่ือง Shadow Economies Around the World ที่คาดการณ์ว่าอยู่ที่ 53.6% ซึง่ยงัคงเป็นอตัราสว่นที่สงู
มากและเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้คนไทยยงัคงใช้เงินสดกนัเช่นเดิม 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 6.3.1 ข้อเสนอแนะของสงัคมไร้เงินสด  

จากการวิเคราะห์ในข้างต้น การสร้างสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทยผ่านแผนยทุธศาสตร์ 
Nation E-payment ทัง้ 5 โครงการ ยงัขาดความครบถ้วนตามแนวคิดพืน้ฐานสงัคมไร้เงินสด และมี
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ปัญหาการวางแผนงานบางสว่นที่ไม่สอดคล้องหรือขดัแย้งกบัพนัธกิจเดิมหรือบริบทแวดล้อม 
ผู้วิจยัจึงได้เสนอแนะการสร้างสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย ใน 6 ข้อ และประเด็นที่ต้องพิจารณา 
3 ประเด็น คือ  

1.การยกเลิกพนัธบตัรเก่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น ให้ธนบตัรที่มีอายมุากกว่า 20 ปี ไม่
สามารถช าระเงินได้ตามกฎหมายโดยสามารถน าธนบตัรเก่ามาแลกได้ที่ธนาคารทกุสาขาภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปี ซึง่จะท าให้ธนบตัรที่เคยอยู่นอกระบบธนาคารต้องเข้าสูร่ะบบหมนุเวียน และอาจ
มีการก าหนดยอดแลกธนบตัรต่อวนัได้ไม่เกินจ านวนหนึ่ง และกรณีที่ต้องการแลกธนบตัรเป็น
มลูค่าสงูเกินจ านวน ต้องแจ้งผู้ ถือครองและที่มาของพนัธบตัรนัน้ ๆให้ชดัเจน ท าให้สามารถ
ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสยัได้ง่ายขึน้ 

2.ให้การเข้าถึงบญัชีธนาคารแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเป็นสวสัดิการแบบทัว่ถึง ท าได้โดยวาง
นโยบายทางการเงินให้เกิดการสะท้อนต้นทนุการบริหารและถือครองเงินสด ผ่านตู้  ATM และ
บริการการเงินต่าง ๆตามความเป็นจริง ซึง่จะท าให้ค่าธรรมเนียมตู้  ATM เพิ่มสงูขึน้ ความสะดวก
ของการใช้เงินสดลดลง และธนาคารยงัสามารถให้บริการบญัชีพืน้ฐานแก่ประชาชนทุกคนได้ โดย
รายได้ของธนาคารในสว่นการให้บริการบญัชีธนาคาร จะมาจาก การเพิ่มนวตักรรมต่าง ๆเช่น 
ค่าธรรมเนียมการใช้บตัรเดบิตที่มีระบบ Contactless การเพิ่มวงเงินการโอนรายวนั การออกสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ หรือการเพิ่มประกนัความเสี่ยงการท าธุรกรรม 

3.ดงึหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเป็นกลไกช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบช าระเงินแบบ
ใหม่ เช่น การมีจดุกระจายสญัญาณอินเตอร์เน็ตหมู่บ้านที่มีคณุภาพสงูและมีเจ้าหน้าที่หรือ
อาสาสมคัรคอยช่วยเหลือการลงทะเบียนการท าธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการมีมาตรการเชิงรุกเข้า
ไปช่วยดแูลผู้ที่อยู่ในกลุม่เสี่ยงเข้าไม่ถึงนโยบายซึง่ภาคการปกครองท้องถิ่นจะท าได้ทัว่ถึงและ
ต่อเนื่องกว่า   

4.เพิ่มการมีสว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบความปลอดภยักบัความเป็นสว่นตวั  
เพื่อระบบการท างานภาครัฐบาลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ควรมีตวัแทนจากภาคประชาชน 
ผู้ เชี่ยวชาญภายนอก เข้าไปมีสว่นร่วมให้มากที่สดุ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมลูใด ๆจากภาครัฐ
ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนว่าประชาชนสามารถรู้และติดตามเร่ืองได้เมื่อมีการใช้ข้อมลู
ประชาชนจากภาครัฐอย่างไม่ถกูต้อง การท างานภาครัฐยงัคงเป็นเชิงรับ ซึง่มีผลเสียต่อความ
น่าเชื่อถือ เช่น เมื่อมีการใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร ต่อปัญหาข้อมลูจากแอปพริเคชัน่
ไทยชนะถกูผู้ไม่ประสงค์ดีน าไปใช้ประโยชน์ในทางอ่ืน จากการไม่ดแูลข้อมลูลกูค้าของทางห้างร้าน
ต่าง ๆที่ดีพอ กลบัไม่มีการเอาผิด กลายเป็นระบบที่ยงัรอมีผู้ ร้องเรียน ซึง่ในทางปฏิบติัจริงบคุคล
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ทัว่ไปเมื่อถูกละเมิดข้อมลูไซเบอร์นัน้จะรู้ตวัก่อนเพื่อระงบัความเสียหายได้ยาก ดงันัน้จึงควรมี
หน่วยงานมืออาชีพคอยตรวจสอบจุดเสี่ยง รับเร่ืองราวร้องเรียนทัง้เชิงรุกและเชิงรับด าเนินการ
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของภาครัฐ 

5.ตัง้เป้าลดการรับช าระเงินด้วยเงินสดในหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ต้องเร่ิมจากการท่ีหน่วยงาน
ของรัฐห้ามปฏิเสธการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยการวางระบบ วางแผนส ารองหากเกิดความ
ขดัข้องทางเทคนิค และเพิ่มช่องทางการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้หลากหลาย ครอบคลมุ เพื่อ
เป้าหมายการงดช าระเงินสดในหน่วยงานราชการทัง้หมด  

6.จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบการท าธุรกรรมต้องสงสยัแบบ real-time ในระยะ
ยาวเมื่อองค์ประกอบของสงัคมไร้เงินสดพฒันาเพียงพอ จะสามารถพฒันาระบบตรวจสอบนีข้ึน้มา
ได้ เนื่องจากการตรวจสอบในปัจจบุนัเป็นหน้าที่ของธนาคารเจ้าของบญัชีเพื่อป้องกนัปัญหาการ
ขาดสภาพคล่อง สว่นการป้องกนัการยกัยอก การท าธุรกรรมผิดกฎหมาย การโจรกรรม เป็นสิ่งที่มี
หน่วยงานต่าง ๆคอยตรวจสอบภายหลงั ซึง่ไม่ใช่การใช้ประโยชน์ของสงัคมไร้เงินสดอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยระบบและเทคโนโลยีการคดักรองธุรกรรมที่มีลกัษณะต้องสงสยัได้ทนัที เช่น การ
ตรวจโอนเงินจ านวนมากในบญัชีที่ปกติไม่ถกูใช้งาน การโอนเงินผ่านหลายบญัชี หรือ การโอนเงิน
เข้าในบญัชีที่ถกูจบัตามอง 

 

ทัง้นีย้งัมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพื่อศกัยภาพของประเทศในการพฒันาเข้าสูส่งัคมไร้เงิน
สดในระยะยาว อีก 3 ประเด็น ได้แก่  

1.การเกิดสงัคมผู้สงูอายุ จะสง่ผลกระทบต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี ซึง่ต้องมีการออกแบบ
ระบบที่ใช้งานง่ายและมีความปลอดภยัสงูต้องมีมาตรฐานการเข้าถึงข้อมลูที่รอบคอบ เช่น การ
เข้าถึงข้อมลูจากบตัรประชาชน การรู้หมายเลขบตัรประชาชนมีประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมลูใน
ระดบัใด การยืนยนัตวัตนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ หรืออาจจะต้องมีข้อมลูอีกชุดหนึ่งเพื่อใช้ในการ
ยืนยนัตวัตนเป็นการเฉพาะ เช่น ระบบเลขบตัรประชาชน 2 ชดุ หรือการยืนยนัตวัด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ๆที่เข้าถึงทกุกลุม่คน 

2.การพฒันาในช่วงเปลี่ยนผ่านจากบตัรสูส่มาร์ทโฟน โดยไม่ควรเน้นพฒันาที่เคร่ืองอ่าน
บตัรอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาเทคโนโลยีเคร่ืองอ่านบตัรใหม่ๆที่สามารถสแกนจากมือถือหรือ
อปุกรณ์ใหม่ๆได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยยงัคงให้บตัรเป็นทางเลือกเสริม เนื่องจากบตัรอิเล็กทรอนิกส์
ยงัคงมีราคาค่าใช้จ่าย และค่ารักษาถกูกว่าสมาร์ทโฟน 

3.การลดขนาดเศรษฐกิจนอกระบบ เศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่และใช้เงินสด
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หมนุเวียนเป็นหลกั ท าให้สงัคมไร้เงินสดเกิดได้ยาก ภาครัฐสามารถใช้มาตรการต่าง ๆเช่น ทาง
กฎหมาย การขึน้ทะเบียนแรงงาน การตรวจใบอนญุาตประกอบกิจการต่าง ๆอย่างจริงจงั ด้าน
สวสัดิการจงูใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ มาตรการสง่เสริมและคุ้มครองอาชีพต่าง ๆ 

ควบคู่ไปกบัการเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรม และการดงึเงินสดกลบัเข้าระบบ ไปจนถึงการบงัคบัใช้
กฎหมายอย่างจริงจงั เป็นเคร่ืองมือที่สามารถลดปัญหานีไ้ด้ 

 
6.3.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจยั 

1.การด าเนินนโยบายตามช่วงเวลาของแผนยทุธศาสตร์ Nation E-payment ยงัมีการพฒันา
ตามแผนงานตามระยะต่าง ๆ เช่น ในระยะที่ 3 ช่วงปลายปี 2562 ซึง่แม้ยบุการท างานใน
คณะกรรมการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ไปแล้ว แต่ยงัมีการมอบหมายให้หน่วยงานแม่งาน 
วางแผนงานใหม่ปรับปรุงจากแผนงานที่ผ่านมา จึงสมควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2.การท างานของตวัแทรกแซง ในงานวิจยัชิน้นี ้เป็นเพียงการประเมินการท างานตวั
แทรกแซงเบือ้งต้นว่ามีการวางแผนงานสามารถท างานได้ ซึง่ควรพฒันาการวิเคราะห์ตวัแทรกแซง
ให้ละเอียดยิ่งขึน้ ในการน าไปปฏิบติั ว่าแต่ละตวัมีการท างาน มีน า้หนกั และมคีณุภาพในการ
ด าเนินการซึง่สง่ผลไปสูต่วัก าหนดและผลลพัธ์ที่ควรจะเกิดขึน้มากน้อยเพียงไหน 

3.นโยบายสงัคมไร้เงินสด ยงัมีมิติให้พิจารณานอกเหนือจากแผนยทุธศาสตร์ Nation E-
payment เช่น มีการท างานในการดแูลความปลอดภยัทางไซเบอร์จากการทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม การคุ้มครองดแูลสิทธิผู้ใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึง่มีลกัษณะงานดแูลที่
หลากหลาย การปรับตวัของภาคการเงินการธนาคารสูก่ารท าธุรกรรมผ่าน E-payment การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานทางการสื่อสารอ่ืน ๆ การลดเงินนอกระบบ เป็นต้น เป็นกลุม่ของนโยบายที่
เก่ียวข้องกบัสงัคมไร้เงินสดซึ่งควรจะมีการศกึษาเพิ่มเติมในนโยบายเหล่านีด้้วย เพื่อองค์ความรู้ที่
สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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