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บทคัดย่ อ
รายงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน (2) เพื่อศึกษาการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการ
เข้าสู่สงั คมไร้เงินสดของมนุษย์เงินเดือน และ 3) ศึกษาผลกระทบและแนวทางในการปรับตัวจากการเข้าสู่สงั คมไร้เงิน
สด โดยมี กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ซึ่ งเป็ นมนุ ษย์เงิ นเดื อนที่ ทางานประจาอยู่ใน 2 อาเภอของจังหวัดสงขลา
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้เป็ นแบบสอบถามทั้งปลายปิ ดและปลายเปิ ด สถิติที่ใช้สาหรับงานวิจยั ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเ คราะห์ การถดถอยเชิ งเส้นแบบพหุ คู ณ และวิธี ก ารสกัด ปั จ จัยแบบการวิเ คราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis).
ผลการวิจยั พบว่า (1) เงินสดยังมีความจาเป็ นต่อการใช้จ่าย ร้อยละ 82 รู ปแบบ การชาระเงินที่นิยมใช้ คือ บัตร
เครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ร้อยละ 23.44 มีความพร้อม
ในการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด ร้อยละ 33.5 (2) ภาพรวมของการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด อยูใ่ น
ระดับ มาก ( X =3.66) โดยส่ ว นใหญ่ ต ้องการให้ทุ กภาคส่ วนมี ค วามร่ วมมื อ กันวางระบบโครงสร้ า งพื้ นฐานให้
สอดคล้องกับบริ บทของสังคมไร้เงินสด ( X =4.26) (3) ภาพรวมของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด
อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.81) โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะมีแนวโน้มค่าใช้จ่ายเกินความจาเป็ นเกิดขึ้น ( X =4.02) และมีความ
กังวลด้านความปลอดภัยของบัญชี และข้อมูลส่ วนตัว ( X =4.01) อีกทั้ง ภาพรวมของแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่
สังคมไร้เงินสด อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X =4.21) โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดความรู ้อย่างชัดเจน ( X =4.49) และ
ลดการใช้เงิ นสดและให้ความสาคัญกับเงิ นสดน้อยลง ( X =4.37) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จานวนบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่กลุ่มตัวอย่างถือครองอยูม่ ีอิทธิพลเชิงบวกต่อระดับการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคม
ไร้เงินสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.186) และสามารถจัดองค์ประกอบปั จจัยร่ วมได้ท้ งั หมด 7 ปั จจัย
อธิบายความผันแปรของตัวแปรได้ร้อยละ 80.38
คาสาคัญ: ผลกระทบและการปรับตัว, สังคมไร้เงินสด, มนุษย์เงินเดือน
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Abstract
The study of impact and adaptation among salaryman for entering into the cashless society aimed to: (1)
explore the financial behaviour of the salaryman, (2) examine a salaryman’s perceptions and attitude in gearing to
the cashless society, and (3) investigate the impacts and adaptation guideline for entering into the cashless society.
There were 400 salarymen from 2 districts in Songkhla Province participating in the study. The research instrument
was questionnaires with close and open ended questions. The data collected were analyzed to obtain frequency,
percentage, average, standard deviation, Multiple Regression Analysis, and Principle Component Analysis.
The results were as the followings. (1) There were 82 percent which agreed that using cash was still
necessary. The popular cashless payment method was payment by credit card, debit card, e-money, and e-wallet
(23.44%) whereas the readiness in gearing to the cashless society was only 33.5 percent. (2) The overall perception
and attitude among salarymen were at the high level ( X =3.66). Additionally, most of the participants wanted
participation from all sectors in planning the infrastructure system according with the cashless society context.
(3) The overall impacts that would occur in the cashless society were at high level ( X =3.81). Most of the
participants anticipated that the overpayment would occur ( X =4.02) and there was anxiety in account and personal
security ( X =4.01). Moreover, the overall of adaptation guideline in gearing to the cashless society was at very high
level ( X =4.21). The participants agreed on gaining more knowledge for increasing more understanding at the very
high level ( X =4.49). Similarly, salarymen highly rated on the decreasing of using cash and giving cash priority (
X =4.37). The hypothesis testing showed that the number of participants’ electronic money cards positively
affected their perception and attitude in gearing to the cashless society with the significance level of 0.05 (r =
0.186). According to the study, it could be categorised the co-factors into 7 groups which could highly describe the
instability of variables at the level of 80.38%.
Keywords: impact and adaptation, cashless society, salaryman
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1. บทนา
จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสดิจิทลั (Wave of Digital Disruptive) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาในหลายๆ ด้าน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและพัฒนานวัตกรรมในรู ปแบบของสิ นค้าและ
บริ การที่ มีการใช้งานที่ สะดวกและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นามาสู่ ยุคดิ จิทลั ในปั จจุบนั ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญมาจาก
ระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็ นปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างสิ้ นเชิง ส่ งผลไปถึงแวดวงการเงินที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
จากในรู ปแบบการใช้เงินกระดาษไปสู่ เงินอิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้น และจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3
(ปี พ.ศ. 2559-2563) ได้กล่าวถึงภูมิทศั น์ทางการเงิน (Financial Landscape) ของประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนจากปั จจัย
หลายประการไม่วา่ จะเป็ นเทคโนโลยี รู ปแบบธุรกิจธนาคารและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทาให้ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยในฐานะผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงินต้องเตรี ยมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เมื่อโลกทางการเงิน
เปลี่ยนไป ระบบสถาบันการเงินจึงต้องมีพลวัตและสามารถทาหน้าที่เป็ นแสงนาทาง รวมทั้งสร้างสมดุลของภูมิทศั น์
ทางการเงินให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยด้วย (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2559) ทั้งนี้ ในแผนพัฒนาดังกล่าวมีการ
ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นและเงิ นทุนของประชาชนและภาคธุ รกิ จ และรวมถึงการส่ งเสริ มบริ การทาง
การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งนับว่าเป็ นการเริ่ มต้นเปลี่ยนแปลงการทาธุรกรรมทางการเงินที่ ให้ประชาชนได้เข้าถึงด้วย
ตนเองมากกว่าสมัยก่อน จึงถือเป็ นจุดเริ่ มต้นสาหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย
ทั้งนี้ ภาครัฐหรื อภาคเอกชนก็เริ่ มปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนารู ปแบบการทาธุรกรรมทางการเงินให้
มีความหลากหลาย เพื่อรับรองกับสถานการณ์ตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น ภาครัฐ ธุ รกิจเอกชน
หรื อธนาคารพาณิ ชย์ที่รุกนาร่ องการรับและจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ รู ปแบบ
การทาธุรกรรมทางการเงินของคนไทยเริ่ มทาผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการใช้โทรศัพท์มือถือสแกนซื้ อ
สิ นค้า บริ การโอนเงิ น เช็คยอดเงิ นได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้ ก็ยงั ไม่ถือว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ สังคมไร้เงิ นสดอย่างเต็ม
รู ปแบบ สาเหตุเนื่องจากมีร้านค้าหรื อสิ นค้าบางรายการสามารถชาระเป็ นเงินสดอยู่ แต่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทาให้ระบบ
การชาระเงินเอื้อต่อการไม่ตอ้ งชาระด้วยเงินสด บวกกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ที่สามารถใช้สมาร์ ตโฟน
ได้เป็ นอย่างดี และเริ่ มตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ มากขึ้น โดยพฤติกรรมเหล่านี้สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ ว
ได้ผา่ นการเรี ยนรู ้บวกกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุน้ การเปลี่ยนแปลงในประเทศ และพบว่า
ปั จจัยที่ ทาให้ประเทศไทยก้าวสู่ สังคมไร้เงินสดได้อย่างรวดเร็ วขึ้น ประกอบด้วย จานวนผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ตโฟนที่เพิม่ ขึ้น โครงข่ายโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ การทาธุรกรรมทางด้านการเงินที่ดีและ
ง่ายขึ้น และภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการใช้โครงการ National e-Payment ทั้งนี้ในช่วงที่ผา่ นมา พบว่า คนไทยทา
ธุรกรรมการชาระเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นไม่วา่ จะเป็ นอินเทอร์เน็ตหรื อโทรศัพท์มือถือในขณะที่การถอนเงิน
สดจากตูเ้ อทีเอ็ม หรื อสาขาธนาคารมีแนวโน้มลดลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเข้าสู่ยคุ สังคมไร้เงินสดของโลก ซึ่ ง
เห็นได้จากปริ มาณธนบัตรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีแนวโน้มชะลอลงจากการเติบโตร้อยละ 9.5 (เฉลี่ยปี
พ.ศ. 2550 – 2555) เหลือเพียงร้อยละ 5.2 (เฉลี่ยปี พ.ศ. 2556 – 2560) ขณะที่การใช้ระบบ e-Payment เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องประมาณร้อยละ 19 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋ วย อึ๊งภากรณ์, 2561)
มนุษย์เงินเดือนเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มีรายได้จากการทางานประจาและส่ วนใหญ่เข้าถึงบริ การทางการเงินได้ใน
ชีวติ ประจาวันผ่านการใช้บตั รเอทีเอ็ม บัตรเดบิต การชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และ
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บริ การอื่น ๆ ก่อให้เกิดความสะดวกสบายเป็ นอย่างมาก แต่ตอ้ งมีรอบคอบและระวังภัยทางการเงินต่าง ๆ ที่มาพร้อม
กับก้าวหน้าของเทคโนโลยี การปรับตัวและเตรี ยมพร้อมสาหรับการวางแผนทางการเงิ นจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่มนุ ษย์
เงิ นเดือนต้องรู ้ไว้ ในปั จจุบนั มนุ ษย์เงิ นเดื อนต้องเจอกับปั ญหาทางการเงิ นเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จที่
ถดถอยบวกกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปั ญหาหนี้สินส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น การบริ หารและวางแผน
ทางการเงินล่วงหน้า พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดี มีวินยั การออม จึงคาดว่ามีส่วนสาคัญต่อการแก้ปัญหาเหล่านั้น ทั้งนี้ มี
คาถามที่วา่ คนไทยเตรี ยมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดหรื อยัง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การเริ่ มต้น
ครั้งนี้ จาเป็ นต้องมีการร่ วมมือในหลายฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ทั้งผูใ้ ช้บริ การและผูใ้ ห้บริ การ แต่ถา้ มีการเตรี ยมตัวหรื อการ
ปรับตัวที่ดีก็สามารถเป็ นเกราะป้ องกันผลกระทบเชิ งลบที่สามารถเกิ ดขึ้นได้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ สังคมไร้เงิ นสด
อย่างเต็มรู ปแบบ และส่ วนของผลกระทบเชิงบวกที่ จะเกิดขึ้นก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้า
และจะมีระบบในการชาระเงินที่ทดั เทีย มกับประเทศที่เข้าสู่ สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบได้แล้วเหมือนในหลาย
ประเทศ และจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการสารวจที่ผ่านมาดังกล่าว จึ งทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจและจัดทา
งานวิจยั เรื่ อง การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด (Cashless Society) ของมนุษย์
เงินเดือน เนื่องจากแนวโน้มของระดับหนี้ครัวเรื อนมีระดับสูงขึ้น โดยพบว่า จานวนหนี้สินเฉลี่ยเท่ากับ 177,128 บาท
ต่อครัวเรื อนต่อปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็ นหนี้สินที่เกิดจากค่าใช้จ่ายอุปโภคบริ โภค ซึ่ งเป็ น
การก่อหนี้ เพื่อใช้ในครัวเรื อนและล้วนมาจากปั ญหาสิ นเชื่อส่ วนบุคคลที่ มีระดับมากเกินความจาเป็ น หากสามารถ
จัดการปั ญหาเหล่านี้ ก็ยอ่ มจะเกิดผลดีท้ งั ต่อตัวเองและครอบครัว โดยงานวิจยั เรื่ องนี้ ตอ้ งการศึกษาถึงพฤติกรรมทาง
การเงินและปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวติ เมื่อเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด พร้อมทั้งศึกษาเพื่อหาแนวทางการ
ปรับตัวและการวางแผนทางการเงิ นเพื่อเตรี ยมความพร้อมไว้สาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดสังคมไร้เงินสด
อย่างเต็มรู ปแบบ
......................
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั ...
.......................................................................................
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของมนุษย์เงินเดือน
2. เพื่อศึกษาการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดของมนุษย์เงินเดือน
3. เพื่อศึกษาผลกระทบและแนวทางในการปรับตัวเพื่อเตรี ยมพร้อมสู่สงั คมไร้เงินสด
3. สมมติฐานของการวิจยั ...
1. สถานะทางการเงิ นและพฤติ กรรมทางการเงิ นส่ วนบุคคล มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับระดับการรับรู ้และ
ทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด............................................................................................................................
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยผลกระทบต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดของมนุษย์เงินเดือน....................
4
4
.
.
.
.
.
.
4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจยั
1. สามารถใช้เป็ นแนวทางในปรับตัวและเตรี ยมรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์และบริ บททางการเงินที่
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบของประเทศไทย ................................................................
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2. สามารถนาไปประยุกต์เป็ นนโยบายส่งเสริ มหรื อกระตุน้ ให้เกิดการวางแผนทางการเงินเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิด
จากรู ป แบบการใช้จ่ ายเงิ น ของบุ ค คล และสามารถประยุกต์เป็ นนโยบายเชิ ง เสนอแนะของสถาบันการเงิ น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้....................................................................................................................................................
3. เป็ นตัวแบบในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินและสร้างวินยั ทางการเงินเพื่อทาให้เกิดการมีอิสรภาพทางการเงินแก่
มนุษย์เงินเดือนได้
4. เป็ นการเตรี ยมการที่จะรับมือกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทนั สมัยขึ้น
หรื อ ปั จ จัย อื่ น ที่ ท าให้สั ง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากบริ บ ทสั ง คมไร้ เ งิ น สดได้. ..........................................
5. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง...
............................................................................................................
1. สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เป็ นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสดเป็ นตัวขับเคลื่อนโดยมอง
ว่าความสาคัญของเงินสดที่จบั ต้องได้จะลดน้อยลง และถูกแทนที่ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ ในการ
ทาธุรกรรมทางการเงินแทน ไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาเงินสด แต่ก็สามารถชาระค่าบริ การผ่านการชาระเงินในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต กระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Wallet) พร้อมเพย์ หรื อระบบสแกน QR Code และสาเหตุที่
ทาให้สังคมไร้เงินสดกลายเป็ นรู ปแบบที่เป็ นกระแสขึ้นมา เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง และนวัตกรรมทางการเงินที่ถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) ได้สร้างรู ปแบบการ
ทาธุ รกรรมชนิ ดใหม่ข้ ึ น หากย้อนกลับไปมองการเปลี่ ยนแปลงของภาคการเงิ นไทยจะพบว่า การเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในภาคการเงินของโลกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ งนาไปสู่ การชาระเงินรู ปแบบใหม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมา และ
เพิ่งเริ่ มส่ งผลกระทบต่อระบบการชาระเงิ นของไทยเล็กน้อย สะท้อนจากระดับของเงิ นสดที่ หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ (Cash in circulation) ของไทยที่ยงั ทรงอยูใ่ นระดับสูงที่ 11.6% ของ GDP ใน พ.ศ. 2560 หากวิเคราะห์ปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ พบว่าประกอบด้วย 1) การพัฒนาของระบบสถาบัน
การเงินในประเทศ 2) การพัฒนาทางเทคโนโลยี 3) การผลักดันของภาครัฐ และ 4) การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ทาให้
ผูใ้ ห้บริ การที่มิใช่สถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทในระบบชาระเงินมากขึ้น (วิจยั กรุ งศรี , 2562) ทั้งนี้ รูปแบบธุรกรรม
การชาระเงิ นแบบดิ จิทลั (e-Payment) ในสังคมไร้เงินสด (สุ วิชา ภรณวลัย, 2561, น. 8-9) จุดเริ่ มต้นของ Digital
Payment ของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2549 เริ่ มมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และภายหลัง
ต่อมาเมื่อการสื่ อสารไร้สารมีความรวดเร็ วมากขึ้นจึงเริ่ มมีธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์เกิดขึ้น ทั้งนี้จึงมีกฎหมาย
เพื่อสนับสนุ นการชาระเงิ นผ่านดิ จิทลั (Digital Payment) เมื่อมีการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การด้วยบัตรเงิ นสดมากขึ้น
ส่ วนมากเป็ นการซื้ อบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ต และใน พ.ศ. 2555 ได้ออกกฎหมายเรื่ องใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์
ออกมาเพื่อใช้ในการชาระเงิน ทั้งนี้ ในปั จจุบนั จะเห็นว่ามีเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดที่ถือเป็ น Digital Payment
Platform นัน่ คือ ทุกธนาคารต่างมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่ออานวยความสะดวกด้านการโอนเงินจากบัญชี
การโอนเงินจากบัตรเครดิตเพื่อชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และมีระบบใบกากับภาษีอิเล็กทรอนิ กส์ที่สามารถใช้งานได้
อีกด้วย ทั้งนี้เพราะการบังคับใช้โดยหน่วยงานราชการล้วนมีร่องรอยการชาระเงิน ซึ่งเป็ นต้นทางของข้อมูลเพื่อใช้การ
ประเมินภาษีเงินได้ท้ งั สิ้น
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สถานการณ์ในประเทศไทยกับการเตรี ยมตัวเป็ นสังคมไร้เงินสด มีการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชดั เจนที่สุด คือ การ
ที่ รัฐบาลและกระทรวงการคลังพยายามผลักดันแผนยุทธศาสตร์ ระบบการชาระเงิ นแบบอิ เล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ
(National e-Payment) (กระทรวงการคลัง, 2559) อธิ บายถึงโครงการ National e-Payment ว่าเริ่ มขึ้นเมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ กาหนดให้ดาเนิ นการ
4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการรั บชาระเงิ นแบบ Any ID เป็ นการใช้หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและประชาชน หรื อระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจ (2) โครงการขยาย
การใช้บัต รอิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนสามารถเข้าถึ งการใช้บัตรอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ได้มากขึ้ น
(3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการพัฒนาการจัดทาและนาส่ งข้อมูลใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบเสร็ จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอน
ในการจัดทา และ (4) โครงการ e-Payment ภาครั ฐ โดยส่ งเสริ มการรั บจ่ ายเงิ นของหน่ วยงานภาครั ฐผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. ปั จจัยหลัก 3 ประการที่จะส่ งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมไร้เงิ นสด (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2560) ได้แก่
(1) การผลักดันของภาครัฐจากโครงการระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิ กส์แห่ งชาติ (National e-Payment) เป็ น
การรับและโอนเงิ นผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) การขยายการใช้บตั รอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบภาษีและเอกสาร
ธุ ร กรรมอิ เ ล็กทรอนิ กส์ และ e-Payment แจกบัต รสวัส ดิ การแห่ ง รั ฐแก่ ผูม้ ี ร ายได้น้อ ย (2) ความก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีและการสื่ อสาร ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีความตื่นตัวเป็ นจานวนมากจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการชาระเงิน
แบบดิจิทลั เช่น ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินที่แข่งกันพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ รวมถึงการเติบโตและการพัฒนา
ของกลุ่มผูป้ ระกอบการ FinTech, Startups และ (3) พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในประเทศ นิ ยมเข้าสู่ ระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น จากสถิติพบว่า จานวนประชาชนที่เข้าถึงบริ การอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือมีสัดส่ วนสู งถึงร้อย
ละ 65.1 จานวนสถิติที่สะท้อนการเข้าถึงบริ การทางการเงินระบบดิจิทลั เพิ่มขึ้น ทั้งการใช้บริ การผ่านโทรศัพท์มือถือ
อินเทอร์ เน็ตแบงกิ้ง บัตรอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น..............................................................................................................
3. มนุษย์เงินเดือน (วิเชียร โชติวฒั นา, 2555, น. 71) เป็ นบุคคลที่มีงานประจาที่มีเงินเดื อนแน่ นอนในทุกๆ
เดื อน ลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลนี้ จะได้รับเงิ นเดื อนมาหนึ่ งก้อน ซึ่ งเงิ นทั้งก้อนนี้ จะต้องถูกใช้ไปสาหรั บ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ จนกว่าจะได้รับเงินเดือนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จาก ศูนย์คุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน (2557) อธิ บายไว้
ว่า มนุษย์เงินเดือน แบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วงการทางาน ได้แก่ (1) ช่วงเริ่ มต้นทางาน เป็ นช่วงหลังจากสาเร็ จการศึกษา
และเข้าสู่โลกแห่งการทางาน มีโอกาสได้ทางานที่ถนัด มีรายได้เป็ นของตนเองทาให้มีอิสระในการใช้จ่าย ซึ่งหากไม่มี
การวางแผนการเงินที่ดีแล้วโอกาสที่เงินจะรั่วไหลไปตามกระแสสังคมได้ และ (2) ช่วงทางานมาระยะหนึ่ ง เป็ นช่วง
ก้าวสู่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้น มีอาชีพการงานที่มนั่ คงพอสมควร เมื่อมีอาชีพการงานที่มนั่ คงก็มกั จะได้เริ่ มสร้างครอบครัว มี
รายได้สูงขึ้น และสะสมความมัง่ คัง่ เพื่อเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ วยั หลังเกษียณ โดยส่ วนใหญ่มกั จะมีความคิดที่ จะสร้าง
ครอบครัว ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายและภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบหลังชี วิตการแต่งงานหลายอย่าง สาหรับเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์
ของมนุษย์เงินเดือน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2561) ประกอบด้วย (1) สวัสดิการของที่ทางานโดยใช้ท้ งั
สวัสดิการของตนเองและครอบครัว เพื่อนามาวางแผนการเงินไม่ให้มีค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อนกับสวัสดิการที่ได้รับ. (2) ใช้
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

20

มนต์ทนา คงแก้ว
Vol.7 No.2 July-December 2021

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ให้เต็มที่ (3) ใช้สิทธิ ประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ 4) เริ่ มวางแผนเกษียณด้วย
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อกองทุน กบข.
4. วางแผนการใช้จ่ายในสังคมไร้เงิน (รชธร สมใจวงษ์, 2560, น. 91) กล่าวว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากมายที่
เกิ ดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิ นที่ สะท้อนให้เห็ นเกี่ ยวกับสังคมไร้ เงิ นสดที่ กาลังเกิ ดขึ้ นอย่างเป็ นระลอกและเป็ น
รู ปธรรม ข้อดี คือ มีความสะดวกในการใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ นต้องพกเงิ นสดกับตัวและลดเวลาที่ ใช้การซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การต่างๆ แต่กลับทาให้เงิ นไหลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเผลอใช้จ่ายแบบเกิ นความจาเป็ นได้มาก จึ งมีวิธีการวาง
แผนการใช้จ่ายในสังคมไร้เงินสด 3 วิธีการ (1) วางแผนก่อนใช้: ด้วยการพิจารณาว่ามีค่าใช้จ่ายหลักๆ รายการใดบ้าง
ที่ จาเป็ น โดยปกติ ค่าใช้จ่ายจะแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ ายสาหรับการออมและลงทุน ค่าใช้จ่ายคงที่ และ
ค่าใช้จ่ายผันแปร (2) จัดสรรเงินลงในแต่ละบัญชี: ระบบการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดจะเปิ ดโอกาสให้สามารถผูกบัญชีกบั
ระบบได้หลายบัญชี อาจกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินในบัญชีต่างๆ ที่แตกต่างกันไปและโอนเงินเข้าไปไว้
ก่อนตามจานวนที่ประมาณการไว้แล้ว และ (3) ใช้เงินจริ งให้ตรงแต่ละบัญชี: เวลาที่ใช้จ่ายจริ ง ก็เลือกหักเงินจากบัญชี
ที่มีวตั ถุประสงค์ตรงตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ เปรี ยบเหมือนการที่สามารถติดตามการ
ใช้ จ่ า ยให้ อ ยู่ ภ ายในที่ ก าหนด................................................................................................
5) การวิเคราะห์อตั ราส่ วนการเงินของบุคคล (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2558, น. 1-4) อธิ บายไว้วา่
การวางแผนการเงินเป็ นแนวคิดสาคัญที่จะทาให้สามารถดาเนิ นในแต่ละช่วงของชีวิตได้อย่างดี เพื่อให้มีสุขภาพทาง
การเงินที่ดี ทั้งนี้ ยงั ได้อธิ บายว่า ความมัง่ คัง่ คือ เงินที่เหลืออยู่ หลังจากที่นาทรัพย์สินทั้งหมด ลบด้วยหนี้ สินทั้งหมด
ยิง่ มีทรัพย์สินสุทธิมากเพียงใด โอกาสที่จะนาเงินไปต่อยอดสร้างความมัง่ คัง่ ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น โดยควรตรวจสอบ
สุ ขภาพทางการเงินได้จากอัตราส่ วนทางการเงินของแต่ละบุคคล ได้แก่ (1) อัตราส่ วนความอยูร่ อด (Survival Ratio)
(2) อัตราส่ วนความมัง่ คัง่ (Wealth Ratio) และ (3) การวิเคราะห์อตั ราส่ วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เพื่อดูวา่ หาก
เกิดเรื่ องฉุกเฉิ นและต้องการใช้เงินอย่างเร่ งเด่น จะมีเงินพอเพียงกับความต้องการหรื อไม่ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio) อัตราส่วนเงินสารองเผื่อฉุกเฉิ น (Emergency Ratio) อัตราส่วนเงินออม (Saving Ratio) และขั้นตอนที่
นาไปสู่ ความมัง่ คัง่ และอิสรภาพทางการเงิน มีดงั นี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความมัง่ คัง่ (Wealth Creation) ขั้นตอนที่ 2
การปกป้ องความมัง่ คัง่ (Wealth Protection) ขั้นตอนที่ 3 การเพิ่มพูนความมัง่ คัง่ (Wealth Accumulation) และขั้นตอน
ที่ 4 การส่งมอบความมัง่ คัง่ (Wealth Distribution)
6. พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ถูกกาหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูกกาหนดด้วยสภาพ
ทางจิตวิทยา โดยสภาพทางจิตวิทยาถูกกาหนดด้วยครอบครัว และครอบครัวถูกกาหนดด้วยสังคมรวมถึงถูกกาหนด
ด้วยวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แบ่งได้ 4 ปั จจัย (เสรี
วงษ์มณฑา, 2542, น.33-35 อ้างถึงใน อโนมา แช่ต้ งั , 2554, น.29) ประกอบด้วย (1) ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physiological Condition) ถือว่าเป็ นปั จจัยเบื้ องต้นในการกาหนดพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคและการกาหนด
พฤติกรรมการใช้ของผูบ้ ริ โภค. (2) ปั จจัยด้านสภาพทางจิ ตวิทยา (Psychological Condition) เป็ นลักษณะความ
ต้องการที่ เกิ ดจากสภาพทางจิ ตใจซึ่ งมักจะเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาได้
(3) ปั จจัยด้านครอบครัว (Family) เป็ นกลุ่มสังคมเบื้องต้นที่มีบุคคลเป็ นสมาชิกอยูเ่ ป็ นครอบครัว ซึ่ งถือว่าเป็ นแหล่ง
อบรมและสร้างประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ่ายทอดนิสยั ต่อกันมาและมีค่านิยมซึ่งยึดถือและปฏิบตั ิถ่ายทอดกันมา
จากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่ งถือว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจบริ โภค. (4) ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถีชีวิตที่ คนใน
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สังคมยอมรั บประพฤติ ปฏิ บัติตนตามกันเพื่อความงอกงามของสังคม วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น จึ งต้อง
พยายามเข้าใจเรื่ องวัฒนธรรมในสังคม ซึ่ งเป็ นที่ มาของรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตและค่านิ ยม (Value and Lifestyle)
วัฒนธรรม แบ่งเป็ น) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นสิ่ งที่กาหนดความต้องการซื้ อและพฤติกรรมการซื้ อของบุคคล
และ วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมทางภูมิศาสตร์ ลกั ษณะของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มี
ความแตกต่างกัน และ (5) ปั จจัยทางด้านสังคม (Social Factors) เป็ นสิ่ งที่ อยู่รอบตัวซึ่ งจะมี ผลที่ ตอ้ งทาตัวให้
สอดคล้องกับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม ซึ่งผูบ้ ริ โภคในแต่ละชนชั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกัน และวัฒนธรรมของ
ชนชั้นบ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริ โภค
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2560, น.16-20) โครงการสารวจเรื่ อง ความรู ้และความ
เข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริ การการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) พบว่า (1) คนไทย
ส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างบัตรเดบิ ตและบัตรเอทีเอ็ม (2) กลุ่ม Generation Y มีสื่อการชาระเงิ น
หลากหลายประเภทกว่า Generation อื่นๆ (3) คนกว่าครึ่ งมีสื่อการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์แต่ยงั เคยชินกับการใช้เงิน
สด และ (4) รายได้ ส่งผลต่อกาลังซื้อของบุคคล งานวิจยั ของ กรณิ กา วาระวิชะนี (2560) เรื่ อง ความรู ้ทางการเงินและ
ความอยูด่ ีมีสุขทางการเงินของพนักงานในสถาบันการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู ้ทางการเงินโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 79.14 และความรู ้ทางการเงิ นมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางการเงิ นด้านหนี้ สินและด้านเงิ นออม
เหมาะสม ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความอยูด่ ีมีสุขทางการเงินด้านสภาพคล่อง งานวิจยั ของ ณัฐพงค์ กริ ยาผล
(2560) เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ ความตั้ง ใจในการใช้บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องพนัก งานใน
กรุ งเทพมหานคร..พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้ ปั จจัยด้านความสอดคล้อง และปั จจัยด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ งานวิจยั ของ อรรณพ ดวงมณี และ
ต่อตระกูล อุบลวัตร (2560) เรื่ อง พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดของประชาชน
ในกรุ งเทพ พบว่า ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ผ่านอุปกรณ์ประเภทสมาร์ ตโฟนมาก
ที่สุด และประเภทสื่ อใหม่ที่ใช้มากที่สุด คือ ไลน์ สาหรับพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ที่มีต่อสังคมไร้เงินสดอยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด ทั้งนี้ประชาชนมีทศั นคติในเชิงบวกต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด โดยส่ วนใหญ่เห็นว่าการเข้าสู่ สังคมไร้เงิน
สดทาให้ระบบการเงินของประเทศมีความทันสมัย และพฤติกรรมการใช้สื่อใหม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีต่อการ
เข้าสู่สงั คมไร้เงินสดของประชาชน และยังมีงานวิจยั ของ กิตติศกั ดิ์ ทองฟุก (2557) เรื่ อง ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือน พบว่า ปั จจัยทางด้านเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา
และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ที่แตกต่างกัน
6. วิธี ก ารด าเนิ น การวิจัย ....................................................................................................................
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ครั้งนี้ ประชากรของการวิจยั เป็ นบุคคลที่ ทางานประจาอยู่ใน 2
อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอเมืองสงขลา ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีรายได้ประจาจากการทางาน ทั้งที่
ทางานในหน่ วยงานภาครั ฐหรื อภาคเอกชน ต้องมี ประสบการณ์ ในการทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี เนื่ องจากงานวิจัย
ต้องการประชากรที่มีรายได้ประจาที่สม่าเสมอ และสามารถคาดการณ์รายได้ล่วงหน้าได้ค่อนข้างแน่นอน และต้องเคย
เข้าถึงและใช้บริ การเพื่อทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านบริ บทของสังคมไร้เงิ นสดมาแล้ว ทั้งนี้ จึงเป็ นประชากรของ
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งานวิจยั ที่ไม่ทราบค่าจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร W.G. cochran (1953) ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% (กัลยา
วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) เป็ นวิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ดังนี้
n

P(1-P)Z2
=
E2

เมื่อ n แทน ขนาดตัวอย่าง
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กาลังสุ่ม เท่ากับ 0.5
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 กาหนดให้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96
E แทน ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดของข้อมูลที่เกิดขึ้น เท่ากับ 0.05
แทนค่า
0.5(1-0.5)(1.96)2
n =
(0.05)2
= 384.16
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยจึ งใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ ากับ 400 ตัวอย่าง
ซึ่งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนดที่ไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง และทาการสารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้การสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานประกอบการทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่ของการวิจยั ภายในอาเภอเมืองสงขลาและอาเภอหาดใหญ่ เพื่อขอความร่ วมมือในการสารวจ
ข้อมูล ได้ทาการเก็บข้อมูลจากการสารวจโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่เข้าเกณฑ์กาหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจยั อีกทั้งได้จดั ทาแบบสอบถามการวิจยั ฉบับออนไลน์เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วและสะดวกในการสารวจข้อมูลอีก
ทางหนึ่ง ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้คดั กรองและเจาะจงกลุ่มตัวอย่างภายใต้ขอ้ กาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการวิจยั และเก็บรักษา
ข้อมูลเป็ นความลับ โดยนามาวิเคราะห์แล้วนาเสนอในภาพรวมเพือ่ ใช้ประโยชน์สาหรับการวิจยั เท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ สาหรับเครื่ องมือการวิจยั ที่เป็ นแบบสอบถามชุดนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ซึ่ งเป็ นไปตามขั้นตอน
การทาวิจยั อย่างถูกต้อง และการรวบรวมข้อมูลได้จากข้อมูลปฐมภูมิจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ในช่ วงเดื อนพฤษภาคม – เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (จัดเก็บข้อมูลตามระยะเวลาและแผนการดาเนิ นงานตลอด
โครงการวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562) และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการค้นคว้าจากตาราวิชาการ ผลงานวิจยั
บทความวิชาการ จากหลายหน่วยงาน และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่มีคาถามแบบปลายปิ ด (ดังหัวข้อผลการวิจยั ลาดับที่ 1-6) และ
คาถามแบบปลายเปิ ด (ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง ดังหัวข้อผลการวิจยั ลาดับที่ 7 ) และมีมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยทาการกาหนดช่วงของการวัดได้ดงั นี้ (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั , 2551) ประกอบด้วย
ระดับ 5 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับที่มีความเห็นด้วย/ความสาคัญ/ความจริ ง มากที่สุด .
ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับที่ มีความเห็นด้วย/ความสาคัญ/ความจริ ง มาก
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ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับที่มีความเห็นด้วย/ความสาคัญ/ความจริ ง ปานกลาง.
ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับที่มีความเห็นด้วย/ความสาคัญ/ความจริ ง น้อย………
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับที่มีความเห็นด้วย/ความสาคัญ/ความจริ ง น้อยที่สุด
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.818 ซึ่ งเป็ นค่าที่ยอมรับ
ได้ (Hair & et al., 2010) สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายลักษณะคาถามในแบบสอบถามที่ทาการ
สารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล พฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง การรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อ
การเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด และแนวทางในการปรับตัวเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมจากการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสด (ดังหัวข้อผลการวิจยั ลาดับที่ 1-5) (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดย
วิธีการสกัดปั จจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) (ดังหัวข้อผลการวิจยั ลาดับที่
6)
7. ผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 64 เพศชาย ร้อยละ 36 อายุเฉลี่ย
ที่ 34.27 ปี ส่ วนใหญ่มีสภาพโสด ร้อยละ 54.5 สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 68.75 ทางานประจาใน
หน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 62.75 และหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 37.25 ประสบการณ์ในการทางานอยูร่ ะหว่าง 2-5 ปี
ร้อยละ 43 มีรายได้จากการทางานเฉลี่ยต่อเดื อนเท่ากับ 29,041.72 บาท รายได้จากสิ นทรัพย์เฉลี่ยต่อเดื อนเท่ากับ
2,197.50 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 23,622.50 บาท และเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 3,511.25 บาท มีค่าเฉลี่ย
ของสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 43,980 บาท จานวนหนี้ สินระยะสั้นเฉลี่ยเท่ากับ 26,162.45 บาท
และหนี้สินทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 4,896 บาท ตามลาดับ ทั้งนี้ได้นาข้อมูลดังกล่าวหาค่าอิสรภาพทางการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Measurement of financial independence and financial ratios
การวัดค่าอิสรภาพทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
1.อัตราส่วนความอยูร่ อด (Survival ratio)
≥ 1 (ผ่านเกณฑ์)
< 1 (ไม่ผา่ นเกณฑ์)
2.อัตราส่วนความมัง่ คัง่ (Wealth ratio)
≥ 1 (ผ่านเกณฑ์)
< 1 (ไม่ผา่ นเกณฑ์)
3. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

จานวน

ร้อยละ

333
67

83.25
16.75

34
366

8.50
91.50

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

24

มนต์ทนา คงแก้ว
Vol.7 No.2 July-December 2021

การวัดค่าอิสรภาพทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
≥ 1 (ผ่านเกณฑ์)
< 1 (ไม่ผา่ นเกณฑ์)
4. อัตราส่วนเงินสารองเผื่อฉุกเฉิน (Emergency Ratio)
≥ 6 (ผ่านเกณฑ์)
< 6 (ไม่ผา่ นเกณฑ์)
5. อัตราส่วนเงินออม (Saving Ratio)
≥ 0.1 (ผ่านเกณฑ์)
< 0.1 (ไม่ผา่ นเกณฑ์)

จานวน
238
162

ร้อยละ
59.50
40.50

39
361

9.75
90.25

188
212

47.00
53.00

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถอยูร่ อดได้ดว้ ยตนเอง ร้อยละ 83.25 มีอิสรภาพทางการเงิ นเพียงร้อยละ
8.50 มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินเท่ากับ ร้อยละ 59.5 ส่ วนใหญ่มีเงินสารองเผื่อฉุ กเฉิ นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การวัด ร้อย
ละ 90.25 กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 47 ที่มีอตั ราส่วนเงินออมอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงิน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ค่าเฉลี่ยถือครองบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 3.14 บัตรต่อคน ส่วนใหญ่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางสื่ อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 25.31 มีการ
เข้าถึงระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์อยูร่ ะหว่าง 1-12 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 5.22 ครั้งต่อสัปดาห์
มี ความเห็ นว่าการพกพาและการใช้เงิ น สดยัง มี ค วามจ าเป็ นอยู่ในปั จ จุ บัน ร้ อยละ 82 ส่ ว นใหญ่ นิย มใช้ธ นาคาร
ออนไลน์ผา่ น Internet Banking หรื อ Mobile Banking ร้อยละ 26.61 รองลงมา ใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับการ
จ่ายชาระ ร้อยละ 23.44 ระบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ร้อยละ 19.37 ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ร้อยละ 18.91 มี
ความถี่ในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ ผ่านระบบออนไลน์ ร้อยละ 47.5 ให้ความสาคัญกับด้านความสะดวก รวดเร็ ว ร้อย
ละ 37.5 ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการชาระเงินผ่าน e-Payment เพราะสามารถลดขั้นตอนในการทาธุรกรรมทางการ
เงินผ่านสถาบันการเงินได้ ร้อยละ 39.5 มีการวางแผนก่อนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 21.46 มีการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เป็ นประจา ร้อยละ 13.25 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดภาระหนี้ สินมากที่สุดมาจากการใช้เงินมากกว่าที่มีอยู่ ร้อยละ
34.75 กลุ่มตัวอย่างยังมีความกังวลต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดอยู่ ร้อยละ 45.75 รองลงมา มีความพร้อมแล้วสาหรับ
การใช้ชีวิตอยู่ใ นสังคมไร้ เงิ น สด ร้ อยละ 33.50 และไม่ มีความพร้ อมกับการเข้าสู่ สัง คมไร้ เงิ นสด ร้ อยละ 20.75
ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นว่าเป็ นความจริ งจากตัวแปรดังกล่าว ( X =3.66) ส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็ นว่าภาครัฐและสถาบันการเงินต้องจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ ดี ( X =4.26) รองลงมา ความรู ้เรื่ องทาง
การเงิ นมีความสาคัญเพื่อรับมือกับสังคมไร้เงินสด ( X =4.09) พฤติกรรรมการเข้าถึงสังคมออนไลน์ส่งผลให้เข้าสู่
สังคมไร้เงิ นสดเร็ วขึ้น ( X =4.06) และเห็ นด้วยว่าสังคมไร้เงิ นสดจะทาให้เกิ ดผลดี มากกว่าผลเสี ย ( X =4.02) ควร
พัฒนาและส่งเสริ มให้มีการใช้บริ การเทคโนโลยีทางการเงิน ให้เพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั และรณรงค์งดการใช้จ่ายด้วย
เงินสด ( X =3.98) ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 Perception and attitude level toward cashless society in Thailand
การรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดในประเทศไทย

̅

S.D.

ระดับ

1. ท่านมีความรู ้เข้าใจถึงความหมายและบริ บทความสาคัญของสังคมไร้เงินสด

3.06

0.859

ค่อนข้างจริ ง

2. ท่านรับรู ้และให้การยอมรับธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ e-Payment ในปัจจุบนั

3.15

0.922

ค่อนข้างจริ ง

3.52

0.915

จริ ง

3.83

0.929

จริ ง

3.91

0.916

จริ ง

3.97

0.947

จริ ง

3.98

0.846

จริ ง

4.06

0.837

จริ ง

3.79

0.895

จริ ง

4.09

0.769

4.02

0.796

จริ ง

3.50

0.909

จริ ง

4.26

0.870

จริ งมากที่สุด

3.11

0.900

ค่อนข้างจริ ง

2.60

0.804 ค่อนข้างไม่จริ ง

3.66

0.441

3. ท่านมีความสนใจข้อมูลต่าง ๆ และเรี ยนรู ้การเข้าถึงรู ปแบบของสังคมไร้เงินสด
มากขึ้น
4. ท่านเห็นด้วยว่าเงินสดเริ่ มมีความสาคัญและบทบาทน้อยลงในธุรกรรมยุคดิจิทลั แล้ว
5. ท่านคิดว่าสังคมไร้เงินสดอาจเป็ นการกระตุน้ ให้ประชาชนมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น
จากระบบการชาระเงินที่ง่ายขึ้น
6. ท่านมีกงั วลใจต่อระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินในสังคม
ไร้เงินสด
7. ท่านเห็นด้วยกับการใช้บริ การเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ให้มากขึ้นและ
งดการใช้เงินสด (Cashless)
8. ท่านคิดว่าพฤติกรรรมการเข้าถึงสังคมออนไลน์ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทย
เข้าสู่สงั คมไร้เงินสดเร็ วขึ้น
9. ท่านเห็นด้วยกับแผนแม่บทของ Nation e-Payment ของภาครัฐที่ออกมาขับเคลื่อน
และกระตุน้ การเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดกับประชาชน
10. ท่านคิดว่าความรู ้เรื่ องทางการเงินมีความสาคัญเพื่อรับมือกับสังคมไร้เงินสดที่จะ
เข้ามา
11. ท่านเห็นด้วยว่าสังคมไร้เงินสดจะทาให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสี ยต่อภาพรวม
ในประเทศ
12. ท่านสามารถปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีและกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่ใช้เงินสดกลายเป็ นสู่สงั คมไร้เงินสดได้
13. ท่านคิดว่าภาครัฐ สถาบันการเงิน ต้องจัดวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
แข็งแกร่ งเพื่อให้ประชาชนสามารถดาเนินชีวติ อยูร่ อดในสังคมไร้เงินสดได้
14. ท่านคิดว่าตัวเองได้ใช้บริ การและมีวถิ ีชีวติ ตามแบบคนในสังคมไร้เงินสด
15. ท่านคิดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบได้ในอีก
10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2572) ตามที่ภาครัฐคาดหมายไว้
ภาพรวม
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ตารางที่ 3 Opinion level of the impacts that would occur in the cashless society
ผลกระทบจากสังคมไร้เงินสด

̅

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็ ว ไม่เสี ยเวลาไป
ทาธุรกรรมที่ธนาคาร
2. ชาระค่าบริ การกับหน่วยงานราชการหรื อภาคเอกชนได้ปลอดภัย
สะดวกและโปร่ งใสผ่านระบบ QR Code ไม่ยงุ่ ยากเหมือนก่อน
3. ทุกการเคลื่อนไหวของเงินสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

3.93

0.883

เห็นด้วยมาก

3.88

0.948

เห็นด้วยมาก

3.90

0.961

เห็นด้วยมาก

4. ลดความเสี่ ยงจากการถูกโจรกรรมหรื อการทาเงินสดหาย

3.75

0.993

เห็นด้วยมาก

5. พกพาโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ตโฟน) ก็สามารถจัดการทุกธุรกรรม
หรื อการชาระเงิน ผ่านระบบแอปพลิเคชันของธนาคาร QR Code
หรื อ e-Wallet ได้อย่างสะดวก
6. ทาบัญชีและควบคุมรายรับ-รายจ่ายง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลาแบบออนไลน์
7. การแลกเงินสดเมื่อไปต่างประเทศ ก็ง่ายขึ้นเนื่องจากมีระบบจัดการ
อัตโนมัติ
8. สามารถลดธุรกิจผิดกฎหมายได้ เนื่องจากมีการบันทึกประวัติ
ทางการเงินทุกขั้นตอน
9. การจัดการภาษีสะดวกขึ้น โดยการจ่าย-คืนภาษี-นาส่งข้อมูล
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ลดต้นทุนการจัดการเงินสด กระตุน้ การใช้ระบบ e-Payment
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้น มีเงินทุนสามารถพัฒนา
ประเทศในส่วนอื่นๆ
11. มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเกินตัว เกินความจาเป็ น หนี้สินอาจเพิม่ ขึ้น
12. ด้านความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนตัว เสี่ ยงต่ออาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ต หากไม่รัดกุมเพียงพอ
13. การสูญเสี ยความเป็ นส่วนตัวและเสรี ภาพทางเศรษฐกิจในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน เนื่องมาจากความสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ของธนาคารและภาครัฐ
14. ปั ญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยี การขัดข้องหรื อ
ผิดพลาดทางระบบ ก็สามารถสร้างปั ญหาได้อย่างมาก
15. ความไม่เสมอภาค อาจจะมีกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน รวมไปถึง
บริ การต่างๆ ที่อานวยต่อกลุ่มสังคมไร้เงินสดได้

3.74

0.940

เห็นด้วยมาก

3.72

1.000

เห็นด้วยมาก

3.36

1.120

เห็นด้วยปานกลาง

3.63

1.018

เห็นด้วยมาก

3.92

0.918

เห็นด้วยมาก

3.67

0.990

เห็นด้วยมาก

4.02
4.01

0.852
0.832

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

3.91

0.896

เห็นด้วยมาก

3.98

0.861

เห็นด้วยมาก

3.86

0.855

เห็นด้วยมาก
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ผลกระทบจากสังคมไร้เงินสด

̅

16. มีค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม หากตัวเลือกช่องทางการชาระเงิน 3.79
ที่นอ้ ยลง อาจจะโดนเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมมากขึ้นกว่าที่เคยเป็ น
17. ปั ญหาเงินออมไม่เพียงพอสาหรับใช้ในอนาคต เนื่องจากการจับจ่าย 3.94
ซื้อของที่ง่ายขึ้น
18. สังคมผูส้ ูงอายุ เด็กเล็กที่ยงั ไม่มีบญั ชีธนาคาร อาจจะดาเนินชีวติ ยาก 3.87
เกินไปในสังคมไร้เงินสด
19. ชีวติ จาเป็ นต้องพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเมื่อทุกอย่าง
3.76
กลายเป็ นรู ปแบบออนไลน์
20. อัตราการจ้างงานลดต่าลง เพราะเทคโนโลยีเข้ามาทางานแทน
3.47
แรงงานคน
ภาพรวม
3.805

S.D.

ระดับความคิดเห็น

0.890

เห็นด้วยมาก

0.997

เห็นด้วยมาก

0.887

เห็นด้วยมาก

0.909

เห็นด้วยมาก

0.895

เห็นด้วยมาก

0.358

เห็นด้วยมาก

4. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก ( X = 3.805) ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับข้อดีของสังคมไร้เงินสดที่ว่าธุ รกรรมทางการเงิ นเกิดขึ้นได้สะดวก
และรวดเร็ ว ( X =3.93) รองลงมา การจัดการภาษีที่มีความสะดวกขึ้น ( X =3.92) การเคลื่อนไหวของเงิ นสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ( X =3.90) ขณะที่ผลกระทบเชิงลบ พบว่า มีแนวโน้มจะใช้จ่ายเกินตัว ( X = 4.02) รองลงมา
ความปลอดภัย ของบัญ ชี แ ละข้อ มู ล ส่ ว นตัว ( X =4.01) ปั ญ หาทางเทคนิ ค ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นได้ จ ากเทคโนโลยี
( X =3.98) ปั ญหาเงินออมไม่เพียงพอสาหรับใช้ในอนาคต ( X =3.94) ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
5. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้อมจากการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมีความสาคัญมากที่สุด ( X =4.21) กลุ่มตัวอย่างอยากให้ทุกภาคส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนผลักดันและสนับสนุนเพื่อกระตุน้ การลดใช้เงินสด ( X =4.57) รองลงมา ต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจก่อนใช้บริ การ ( X =4.49) เทคโนโลยีและการสื่ อสารต้องตอบโจทย์ผใู ้ ช้บริ การมากที่สุด ( X
=4.38) โดยกลุ่มตัวอย่างจาเป็ นต้องปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยการลดการใช้เงินสดและให้ความสาคัญกับเงินสดให้
น้อยลง ( X =4.37) เป็ นการสร้างความคุน้ เคย และต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกและเชื่อมัน่ ต่อเทคโนโลยีทางการเงินที่
นามาใช้ในสังคมไร้เงินสด ( X =4.30) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 Adaptation guideline in gearing to the cashless society
แนวทางการปรับตัวเพือ่ เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
1. ค้นคว้าศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ รู ้เท่าทันก่อนนามาใช้
จากการทาธุรกรรมผ่านสังคมไร้เงินสดเพิ่มมากขึ้น
2. ลดการใช้เงินสดและให้ความสาคัญกับเงินสดให้นอ้ ยลง
3. การสร้างทัศนคติเชิงบวกและเชื่อมัน่ ต่อเทคโนโลยีทางการเงินที่นามาใช้
ในสังคมไร้เงินสด
4. ต้องเพิ่มทักษะการวางแผนใช้จ่ายและวางแผนการออมในสังคมไร้เงินสด
5. เรี ยนรู ้และปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ (Big data, AI,
Smartphone) ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์
ได้ถูกต้องและเข้าใจระบบมากขึ้น
6. ปรับความคิด (Mindset) มีความเข้าใจในดิจิทลั (Digital Literacy) และ
เตรี ยมตัวที่จะรับความเสี่ ยงจากการทาธุรกรรมในสังคมไร้เงินสดให้ได้
7. ต้องเริ่ มปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) บางอย่างให้สอดคล้อง
และสัมพันธ์กบั บริ บทสังคมไร้เงินสดให้ได้
8. ศึกษาและเปรี ยบเทียบรู ปแบบการทาธุรกรรมทางการเงินในหลายๆ ช่องทาง
เพื่อให้ได้สิทธิและผลประโยชน์มากที่สุด เช่น ค่าธรรมเนียม ส่วนลด
โปรโมชัน่ เป็ นต้น
9. ทดลองใช้บริ การธุรกรรมทางการเงิน/การชาระสิ นค้าบริ การ ผ่านเทคโนโลยี
ทางการเงินต่างๆ เพื่อให้คนุ ้ ชินและสามารถใช้บริ การได้อย่างถูกต้องใน
ชีวิตประจาวัน
10. การสร้างภูมิคมุ ้ กันและเตรี ยมพร้อมบริ หารความเสี่ ยงด้วยเครื่ องมือทาง
การเงินที่ดี
11. มีช่องทางการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนและแก้ไขปั ญหาจากธุรกรรมทางการเงินที่
เกิดขึ้น ผูบ้ ริ โภคต้องได้รับความคุม้ ครองที่ดีจากผูใ้ ห้บริ การและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
12. โครงสร้างระบบ cashless payment ต้องพร้อมรองรับพฤติกรรมการชาระเงิน
ของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
แอปพลิเคชันต่างๆ
13. สถาบันการเงินหรื อธุรกิจจาเป็ นต้องสร้างกลยุทธ์ในการดาเนินงานแบบใหม่
เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทลั และกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นกว่าเดิม
14. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสารต้องตอบโจทย์ผใู ้ ช้บริ การ
15. ทุกภาคส่ วนต้องเกิดความร่ วมมือกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงธุรกิจรายย่อย
และประชาชน ต้องมีส่วนผลักดันและสนับสนุนเพือ่ กระตุน้ การลดใช้เงินสด

X

S.D.

ระดับความสาคัญ

4.49

0.683

สาคัญมากที่สุด

4.37
4.30

0.695
0.702

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด

4.25
3.91

0.666
0.740

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมาก

4.09

0.739

สาคัญมาก

4.11

0.795

สาคัญมาก

4.00

0.835

สาคัญมาก

4.20

0.796

สาคัญมาก

4.06

0.752

สาคัญมาก

4.05

0.805

สาคัญมาก

4.13

0.745

สาคัญมาก

4.28

0.763

สาคัญมากที่สุด

4.38
4.57

0.726
0.637

สาคัญมากที่สุด
สาคัญมากที่สุด
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ภาพรวม

4.21

0.292

สาคัญมากที่สุด

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน : “สถานะทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับระดับการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงิ นสด” พบว่า ข้อมูลสถานะทางการเงิ นและพฤติกรรม
ทางการเงินส่ วนบุคคลที่สาคัญจานวน 12 ตัวแปร ประกอบด้วย อายุ(X1) สิ นทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของ(X2) รายได้จากการ
ทางานต่อเดือน(X3) รายได้จากสิ นทรัพย์ต่อเดือน(X4) รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน(X5) เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน(X6) สิ นทรัพย์
ที่มีสภาพคล่อง(X7) หนี้ สินระยะสั้น(X8) หนี้ สินเฉลี่ยต่อเดื อน(X9) จานวนบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ทุกประเภทที่ ถือ
ครอบครอง(X10) จานวนแอปพลิเคชันของธนาคาร(X11) ความถี่ในการชาระเงิ นด้วยระบบ e-Payment(X12) ส่ งผล
ต่อระดับการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด(Y) ทั้งนี้ ทดสอบข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ
ทั้ง 12 ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง ซึ่ งได้ทาการทดสอบ Multicollinearity ปรากฏว่า ค่าสถิติ Tolerance ของตัว
แปรมีค่าไม่เข้าใกล้ศูนย์ (0.947-1.000) และ ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 10
(1.000-1.056) จึงบ่งชี้วา่ ไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน (Black, 2006) 2) การตรวจสอบ
ความผิดปกติของข้อมูล (Outlier) พิจารณาจากค่า Cook’s Distance ที่ใช้วดั การเปลี่ยนแปลงของค่าคลาดเคลื่อนเมื่อ
ตัดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งออกไป โดยเบื้องต้นจะต้องทาการพิจารณาค่า Cook’s Distance ของชุดข้อมูล ถ้ามีค่ามากกว่า
1 แสดงว่าชุดข้อมูลนั้นมีความผิดปกติ ควรตัดออกจากการวิเคราะห์ จากการตรวจสอบพบว่าค่า Cook’s Distance อยู่
ระหว่าง 0-0.052 จึงสรุ ปว่าไม่มีค่าผิดปกติ 3) การทดสอบค่าคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระกัน (Autocorrelation) จาก
การตรวจสอบค่าสถิ ติ Durbin-Watson โดยถ้าค่า Durbin-Watson มี ค่าเข้าใกล้ 2 กล่าวคือ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5-2.5
สามารถสรุ ปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็ นอิสระกัน โดยจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดนี้พบว่าค่า Durbin-Watson
มีค่าเท่ากับ 1.851 ซึ่งอยูร่ ะหว่าง 1.5-2.5 จึงสรุ ปได้วา่ ตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์ภายใน
ตัวเอง และ 4) การทดสอบค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ (Homescedasticity) พิจารณาจากแผนภาพ
การกระจาย Scatter Plot ซึ่ งจากการพิจารณาแผนภาพ พบว่า ค่าคลาดเคลื่อนส่ วนใหญ่กระจายอยูเ่ หนื อและใต้ระดับ
ศู นย์ ซึ่ งจากกระจายตัวอยู่ใ นช่ วงแคบ ไม่ว่า ตัวแปร Y จะเปลี่ ย นแปลงในทิ ศทางใด ดังนั้นจึ งสรุ ป ว่าค่า ความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่ หลังจากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ
เลือกใช้วธิ ี Stepwise พบว่า จานวนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่กลุ่มตัวอย่างถือครอบครองในปั จจุบนั (X10) มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู ้และทัศนคติที่มีต่อการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ (b) และค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปคะแนน
มาตรฐาน (β) เป็ น 0.050 กับ 0.186 ตามลาดับ และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ ± 0.43 โดย
แสดงผลดังตารางที่ 5-6 และจากตัวแปรพยากรณ์ดงั กล่าวนามาสร้างสมการได้ดงั นี้ Y= 3.499 + 0.05X10
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ตารางที่ 5 Examination of financial status variables and personal financial behavior that can predict perceptions and
attitudes towards cashless society
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
Regression
2.686
1
2.686
14.284
0.000*
Residual
74.856
398
0.188
รวม
77.542
399
* Sig. < 0.05
ตารางที่ 6 Regression coefficients of financial status variables and personal financial behaviors that affect
perceptions and attitudes towards cashless society
ตัวพยากรณ์
b
SE
t
Sig.
ค่าคงที่ (Constant)
3.499
0.047 74.527
0.000*
จานวนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่ถือครอบครองใน
0.050
0.013
3.779
0.000*
ปั จจุบนั (X10)
R= 0.186 R2= 0.035 Adj.R2 = 0.032 SEest = ±0.4336 Cook’s Distance = (0 - 0.052) Durbin-Watson = 1.851
* Sig. < 0.05
7. ผลการวิ เ คราะห์ ต ัว แปรโดยใช้วิ ธี ก ารสกัด ปั จ จัย แบบการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบหลัก (Principle
Component Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดจาก 20 ตัวแปร (ตัว
แปรในตารางที่ 3) โดยการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ของตัวแปรและร้อยละความผันแปรของตัวแปรที่อยูใ่ นปั จจัยร่ วม
เมื่อหมุนแกนด้วยวิธี Varimax ดังตารางที่ 7-8
ตารางที่ 7 KMO measurement
Kaiser-Meyer-Olkin

Sig.

0.641

0.000*

* Sig. < 0.05
เกณฑ์การทดสอบความเป็ นได้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2556) จากตาราง พบว่า ค่า
Kaiser-Meyer-Olkin ใช้วดั ความเหมาะสมของข้อมูลในการใช้เทคนิ ค Factor Analysis มีค่าเท่ากับ 0.641 ซึ่ งมากกว่า
0.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุ ปว่าข้อมูลที่มีอยูเ่ หมาะสมที่จะใช้เทคนิ ค Factor Analysis และใช้ Bartlett’s Test of Sphericity
ใช้ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลปรากฏว่าค่า Significance เท่ากับ 0.000 < 0.05 และตัวแปรทุกตัวมี
ค่า Correlation ที่มีนยั สาคัญ และค่า Measure of Sampling Adequacy (MSA) ของแต่ละตัวแปรที่ได้จาก Anti-Image
Correlation ในตารางของ Anti-Image Matrix มีค่ามากกกว่า 0.5 ทุกตัวแปร โดยมีค่าตั้งแต่ 0.509-0.955 จึงสรุ ปว่าตัว
แปรทั้งหมดเหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
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ตารางที่ 8 Grouping of common factors that are considered to be an impact when entering a cashless society
ปั จจัย
ชื่อ
Eigen value1
% of variance2
1 ด้านรู ปแบบการดาเนินชีวติ และช่องทางการเข้าถึงบริ การ
2.675
13.377
2 ด้านพฤติกรรมทางการเงินและการวางแผนการเงินของบุคคล
2.651
13.253
3 ด้านความปลอดภัยในการทาธุรกรรมและข้อจากัดในการเข้าถึง
2.607
13.035
บริ การ
4 ด้านการจัดการภาษีและสิ ทธิประโยชน์จากผูใ้ ห้บริ การ
2.366
11.830
5 ด้านประสิ ทธิภาพของการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงิน
2.291
11.457
6 ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการใช้บริ การทางการเงิน
1.831
9.154
7 ด้านค่าธรรมเนียมและข้อจากัดของผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
1.655
8.275
รวม
16.075
80.381
1

(Eigen value) : ค่าความผันแปรของตัวแปรเดิมทั้งหมดที่ถูกอธิ บายโดยปั จจัยนั้น ๆ โดยนิ ยมเลือก Eigen value > 1
(% of variance) : ร้อยละที่แต่ละปัจจัย (Factor) สามารถอธิบายความผันแปรได้

2

ผลการจัดปัจจัยร่ วมของตัวแปรทั้งหมด พบว่า สามารถจัดองค์ประกอบปั จจัยร่ วมได้ท้ งั หมด 7 ปัจจัย อธิบาย
ความผันแปรของตัวแปรได้ร้อยละ 80.38
7. ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามแบบปลายเปิ ด โดยสรุ ปผลอย่างสังเขป ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร
และให้คาแนะนาเกี่ ยวกับวิธีเข้าถึงและการใช้บริ การทางการเงินในสังคมไร้เงินสดให้ชดั เจน และยังคิดเห็ นว่าทั้งผู ้
เข้าถึงบริ การและผูใ้ ห้บริ การทางการเงินต้องมีความเท่าเทียมด้านข้อมูลสารสนเทศที่ เหมือนกัน เพื่อป้ องกันความ
เหลื่ อ มล้ า ด้านสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละความปลอดภัย ของข้อ มู ล เพราะกลุ่ ม ตัวอย่า งบางส่ ว นมี ค วามกัง วลเกี่ ย วกับ
ผูใ้ ช้บริ การไม่มีความเข้าใจในการใช้งานระบบ อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายได้ เช่น การตั้งรหัสผ่านเข้าทาธุรกรรม
อาจจะมีความยากง่ายไม่เพียงพอ หรื อรู ปแบบการยืนยันตัวตนที่ไม่ชดั เจน นัน่ เพราะขาดความเข้าใจและมีการรับรู ้ไม่
มากพอ จึงควรส่งเสริ มและแนะนาให้เกิดความเข้าใจเพิม่ มากขึ้น
2) กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดข่าวสาร สาระน่ารู ้ทางด้านการเงินและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไร้เงินสด ควรที่จะเข้าถึงได้ง่ายและสอดแทรกในชีวิตประจาของทุกช่วงวัยและควรมีหลาย
ช่องทางในการสื่ อสารข้อมูล
3) กลุ่มตัวอย่างมองถึงระดับความรุ นแรงของผลกระทบต่อสังคมไร้เงินสดหากไม่สามารถหยุดพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินที่ เกิ นตัวได้ ดังนั้นพฤติกรรมทางการเงินและวินัยการใช้เงิ นจึ งเป็ นประเด็นที่สาคัญของคนในสังคม
ปั จจุบนั ที่ค่อนข้างนิยมวัตถุสิ่งของ และขาดความเข้าใจถึงความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ จึงไม่ควรมองว่าสังคม
ไร้เงินสดจะมีแต่ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพียงแง่มุมเดียว เพราะอาจจะเกิดวิกฤติหนี้สินตามมาและส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวติ และก่อให้เกิดผลเสี ยได้ หากไม่สามารถสื่ อสารและอธิบายให้ผใู ้ ช้บริ การเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้
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4) กลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้วา่ ภาครัฐจะให้การสนับสนุนและกระตุน้ การเข้าถึงระบบ
การชาระเงินผ่านออนไลน์หรื อเพิ่มระบบ e-Payment ต่างๆ ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในปั จจุบนั
มากขึ้น แต่ท้ งั หมดก็ไม่ได้บ่งบอกว่าประชาชนทั้งประเทศจะมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากระบบการถือเงินสด
เปลี่ยนมาเป็ นการถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ได้ท้ งั ประเทศ นัน่ เพราะในสังคมไทยยังมีหลายช่วงอายุวยั และมีหลาย
ประเด็นทางความคิดและวัฒนธรรมของสังคมที่ ยงั มีท้ งั แบบดั้งเดิ มและแบบสมัยใหม่ เพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่าง
บางส่วนก็ยงั ให้ความสาคัญกับเงินสด ถึงแม้วา่ ความจาเป็ นในการถือเงินสดเพื่อใช้สอยอาจจะมีความจาเป็ นลดลง แต่
ทว่าก็ยงั ไม่ได้เข้าถึงทุกรู ปแบบการใช้จ่ายชาระเงินทั้งหมด ซึ่ งอาจจะเป็ นประเด็นหลักของการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ สังคม
ไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปของภาครัฐได้
5) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญและมองถึงประโยชน์ของสังคมไร้เงิ นสดว่าเป็ นสิ่ งที่ ควรจะ
เกิดขึ้นอย่างเต็มรู ปแบบในประเทศไทยได้ เพราะทาให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เช่น ประชาชนที่อยูใ่ น
พื้นที่ห่างไกลที่มีความลาบากในการเดินทางเพื่อติดต่อธนาคารหรื อทาธุรกรรมชาระสิ นค้าหรื อบริ การ ก็สามารถทา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ หากแต่ในพื้นที่น้ นั ต้องมีการพัฒนาระบบเครื อข่ายออนไลน์ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกได้ยงิ่ ขึ้น
8. อภิปรายผลการวิจยั .................................................................................................................................................
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาประเด็นมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปริ มาณการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิ กส์มีเพิ่มขึ้น แสดงถึงการเข้าใกล้สังคมไร้เงินสดในประเทศไทยได้
เป็ นอย่างดี และกลุ่มตัวอย่างเลื อกใช้บริ การชาระเงิ นผ่านมื อถื อหรื อระบบออนไลน์ เพราะความสะดวกรวดเร็ ว
ซึ่งจากรายงานของ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2561) เรื่ องผลการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า วัตถุประสงค์ใช้ซ้ือของออนไลน์ติดอันดับ 1 ใน 5 ของการใช้อินเตอร์เน็ตของคน
ไทยจึงแสดงให้เห็นว่าหากต้องการเปลี่ยนประเทศไทยเป็ นสังคมไร้เงินสดจาเป็ นต้องพึ่งพาช่องทางออนไลน์เป็ นการ
ส่งต่อความรู ้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กบั ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลของการเลือกชาระเงินผ่าน
ระบบ e-Payment เพราะต้องการลดขั้นตอนในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านสถาบันการเงิ น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ณัฐพงค์ กริ ยาผล (2560) จากงานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์
ของพนักงานในกรุ งเทพมหานคร สรุ ปผลว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์มากที่สุด อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั ครั้งนี้ ยงั ให้ความเห็นว่าการพกพาหรื อ
การใช้เงินสดมีความจาเป็ นน้อยลงในสังคมปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐวรรธน์ ศรี สุข (2560) จากบทความเรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทลั ของสังคมไร้เงินสดที่วิเคราะห์ไว้วา่ สังคมไร้เงินสดมาพร้อมกับความคาดหวัง
และความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติเพิ่มขึ้น สาหรับขั้นตอนการวางแผนก่อนจ่ายเงิ นผ่าน
ระบบออนไลน์ถือว่าเป็ นเทคนิคและวิธีการใช้เงินในยุคสังคมไร้เงินสดได้…………………………………….………
2. กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติที่ดีต่อการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดและให้ความสาคัญกับการลดใช้เงินสด ซึ่ งสอดคล้อง
กับ อรรณพ ดวงมณี และต่อตระกูล อุบลวัตร (2560) จากงานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อ
การเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพ โดยสรุ ปว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทศั นคติในเชิงบวกต่อการเข้าสู่
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สังคมไร้เงินสดโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 จากคะแนนเต็ม 5.00 กลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั ครั้ งนี้ มีความกังวลต่อ
การก่อหนี้ เพิ่มขึ้น เพราะสังคมไร้เงิ นสดมีความสะดวกในการใช้จ่ายเงินจึ งเป็ นเหมือนกันกระตุน้ ให้ใช้จ่ายเกิ นตัว
โดยคิ ดว่าทักษะทางการเงิ นที่ ดีจะรั บมือกับสังคมไร้เงิ นสดได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ กรณิ กา วาระวิชะนี (2560) จาก
งานวิจยั เรื่ องความรู ้ทางการเงิ นและความอยู่ดีมีสุขทางการเงิ นของพนักงานในสถาบันการเงิ น สรุ ปไว้ว่าความรู ้
ทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั ความอยูด่ ีมีสุขทางการเงิน ด้านหนี้สินและด้านเงินออมเหมาะสม
3. ผลกระทบเชิงบวกจากงานวิจยั สอดคล้องกับ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2561) บทความหนึ่ งปี พร้อมเพย์
ถนนสู่สงั คมไร้เงินสด สรุ ปว่า สังคมไร้เงินสด ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของประชาชน ภาคธุรกิจและประเทศให้ถูก
ลง ประชาชนเข้าถึงการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Payment) มากขึ้น ด้านผลกระทบเชิงลบ สอดคล้องกับ ชลิต
พันธ์ บุญมีสุวรรณ (2561) จากบทความวิชาการ สังคมไร้เงินสดวิเคราะห์ถึงข้อเสี ยของสังคมไร้เงินสดไว้ 2 ประการ
คือ (1) สูญเสี ยความเป็ นส่วนตัวในธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากผูป้ ระกอบการและภาครัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วน
บุคคลทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความรู ้สึกสู ญเสี ยอิสรภาพทางการเงิน และ (2) การบริ โภคของประชาชนฟุ้ งเฟ้ อเกินความ
จาเป็ นจากความสะดวกในการใช้จ่ายสามารถใช้บริ การบนสมาร์ตโฟนโดยไม่ตอ้ งใช้เงินสด การใช้จ่ายในปั จจุบนั จึง
เป็ นการยืมเงินในอนาคตเอามาใช้ก่อนในปั จจุบนั ก่อให้เกิดปั ญหาที่ไม่สามารถบริ หารการเงินส่ วนบุคคลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. การออมเงินในยุคดิจิทลั ควรต้องเริ่ มทาพร้อมกับแนวทางการปรับตัวและเตรี ยมความพร้อมในสังคมไร้เงิน
สด ควรเน้นการสร้างวินยั การใช้เงินเพราะเงินออมที่มีมากขึ้นจะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างได้ๆ ทั้งนี้ สอดคล้อง
กับ ธนัยวงค์ กีรติวานิชย์ (2549) อธิบายไว้วา่ การสร้างวินยั ในการออมเงินโดยต้องตระหนักว่าการออมเงินไม่ใช่สิ่งที่
กระทาเมื่อมีเงินเหลือใช้ หากแต่เป็ นการกันเงินออกมาออมก่อนที่ จะนาส่ วนที่เหลือไปใช้จ่าย และจากผลวิจยั ครั้งนี้
พบว่า การปรั บตัวตามความเปลี่ ยนแปลงในสังคม พยายามเริ่ มต้นเป็ นกลุ่มปรั บตัว (Adjusting) แล้วค่อยปรับตัว
กลายเป็ นกลุ่มเรี ยนรู ้ (Learning) เพื่อให้สามารถอยูร่ อดได้ทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเรี ยนรู ้และ
ปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ นทรี ยา ไชยปั ญหา และอุรารักษ์ ศรี ประเสริ ฐ (2559)
ตามแนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม ที่จดั แบ่งกลุ่มคนออกเป็ นกลุ่มตามการปรับตัวและเรี ยนรู ้
5. กลุ่มตัวอย่างขาดอิสรภาพทางการเงิน มีเงินสารองเผื่อฉุ กเฉิ นไม่เพียงพอ เนื่ องมาจากขาดวินยั การออมเงิน
ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่าย มีวนิ ยั การออมที่เพิ่มขึ้นและต้องมีการ
บริ หารวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและทาให้ผลกระทบน้อยที่สุด จึ ง
สอดคล้องกับ รชธร สมใจวงษ์ (2560) เรื่ องวิธีการวางแผนการใช้จ่ายในสังคมไร้เงินโดยการวางแผนก่อนใช้ จัดสรร
เงินลงในแต่ละบัญชี และใช้เงินจริ งให้ตรงแต่ละบัญชี และแนวคิดของ จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (2561) เรื่ องสุ ขภาพทาง
การเงิ นที่ ดีตอ้ งมี สภาพคล่องดี มีเงิ น เหลื อเก็บอย่า งน้อย 10% ของรายได้ มี เ งิ นทุ นส ารองไว้ใช้อย่างน้อยเท่ ากับ
ค่าใช้จ่าย 6 เดือน
9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ .........................................................................................................................
1) กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าสังคมไร้เงินสดจะก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น อาชญากรรมหรื อการขโมยลดลง การ
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เข้าถึงระบบการชาระเงินหรื อทาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์มีความสะดวกขึ้นเข้าถึงได้ทุกช่วงวัย การบริ หารจัดเก็บ
ภาษี ของภาครั ฐทาได้ง่ายขึ้น แต่มีความกังวลด้านความปลอดภัยในการักษาข้อมูลส่ วนตัว ความปลอดภัยในโลก
ไซเบอร์ที่มกั จะโดนล้วงข้อมูลจากการทาธุรกรรมทางการเงินได้ ประเภทของการลงทุนที่อาจจะเปลี่ยนไป เนื่ องจาก
ผลตอบแทนที่ได้จากการถือครองเงิ นสดได้ลดลง เพราะเงินสดจะหายไปจากระบบการเงินและเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ปริ มาณการใช้จ่ายที่สูงขึ้น อัตราการก่อหนี้ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ปั ญหาเงินสารองและเงินออมที่ลดลง ความไม่
เสมอภาคในการเข้าถึงระบบการชาระเงิน ดังนั้นควรเพิ่มทักษะความรู ้และการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลให้มากขึ้น
โดยการสอดแทรกความรู ้และทักษะเหล่านี้ ต้ งั แต่ในวัยเรี ยน พยายามทาให้ทุกคนเข้าใจถึงสถานการณ์และผลที่ จะ
เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนี้
.......................................................
2) กลุ่มตัวอย่างมีแนวทางในการปรับตัวและเตรี ยมพร้อมในหลายด้าน โดยเริ่ มต้นปรับและเตรี ยมพร้อมกับ
ตนเองก่ อน เช่ น หาข้อมูลความรู ้ เพิ่มเติ ม สร้ างทัศนคติที่ดีต่อการใช้เงิ น เสริ มสร้างทักษะทางการเงิ น (Financial
Literacy) และต้องการการสนับสนุ นจากภาครัฐและสถาบันการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้สร้าง
แนวทางเพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่ วมมือเพิ่มขึ้น เพราะมนุ ษย์เงิ นเดื อนมักจะสะท้อนเรื่ องของการใช้จ่ายเงิ นในภาค
เศรษฐกิจได้เป็ นอย่างดี แต่อาจจะมีอุปสรรคสาคัญคือ ผูใ้ ช้บริ การยังมีความกังวลต่อระบบและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการทาธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งยังมีคนในสังคมจานวนหนึ่ งที่ตอ้ งพึ่งพาเงินสด เพราะความเป็ นจริ งแล้ว
กลุ่มคนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจระบบการชาระเงินได้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ คงเป็ น Gen Y และ Gen Z เป็ นส่ วนใหญ่
รวมถึง Gen Alpha สาหรับในอนาคต แต่ทว่ากลุ่มผูส้ ูงอายุในปั จจุบนั และที่กาลังจะเพิม่ ขึ้นจากการเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
ของประเทศไทย จึงต้องเริ่ มจัดการวางแผน โดยให้ความรู ้และคาแนะนาแก่กลุ่มผูส้ ูงอายุเหล่านี้ ………………………
3) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ขาดอิสรภาพทางการเงิ น ซึ่ งหนทางของการมีอิสรภาพทางการเงิ นของมนุ ษย์
เงินเดือนนัน่ สามารถทาได้ ซึ่งมีขอ้ ได้เปรี ยบจากรายได้ที่มีสม่าเสมอ การคาดการณ์รายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน แต่มีขอ้
เสี ยเปรี ยบด้านรายจ่ายที่สามารถไหลออกไปได้ท้ งั ที่ จาเป็ นและไม่จาเป็ น แต่ก็สามารถทาให้ตนเองมีอิสรภาพทาง
การเงินได้ เช่น ออมเงินตั้งแต่อายุยงั น้อย มีอาชีพเสริ ม ลดหย่อนภาษีจากการลงทุน สาหรับอัตราส่วนทางการเงินส่วน
บุคคลเป็ นตัวบ่งบอกถึงการวางแผนการจัดหาและจัดสรรเงินได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้มนุษย์เงินเดือนควรต้องมีแผนการเงิน
ที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จ เช่น แผนการออม แผนการลงทุน แผนการบริ หารหนี้ แผนการบริ หารความเสี่ ยง แผนเกษียณ เป็ น
ต้น อีกทั้งยังต้องมีทศั นคติที่ดีต่อการใช้เงิน รวมถึงรู ้จกั ความพอเพียงก็สามารถจะมีอิสรภาพทางการเงินได้
4) โดยภาพรวมผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั คิดเห็นว่าสามารถใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงและเป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญเพื่อ
ทาให้เกิดการพัฒนาระบบ การปรับปรุ งระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาทางสังคมได้ในระดับหนึ่ ง
สาหรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เช่น การสร้างระบบการชาระเงินที่ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่าง
บุคคลมากขึ้ น (Contactless Payment) เพื่อป้ องกันอันตรายที่ เกิ ดจากสัมผัสระหว่างการชาระเงิ น ทั้งในแง่ ของ
สุ ขอนามัยที่ดี ซึ่ งเกิดจากการลดการสัมผัส และความปลอดภัยของทรัพย์สินระหว่างทาธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น
อาจจะช่วยลดปั ญหาด้านอาชญากรรมที่เป็ นภัยต่อสังคมได้ เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องพกพาเงินสดเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้
หากมองในแง่ของภาคธุรกิจและภาครัฐ จะเห็นได้วา่ การสร้างระบบการชาระเงินของสังคมไร้เงินสดที่พฒั นาจากการ
ใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ได้ในหลายรู ปแบบ เช่น การชาระเงิ นผ่านระบบออนไลน์แบบต่าง ๆ สกุลเงิ น
ดิจิทลั การโอนเงินออนไลน์และชาระเงินออนไลน์ระหว่างองค์กร เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการหลบเลี่ยงภาษี ปั ญหาเงิน
นอกระบบ และการคอร์ รัปชันภายในองค์กร ทั้งนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้ ถือว่าเข้ามาเป็ นตัวช่วยเสริ มความรวดเร็ ว สร้าง
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ความปลอดภัย และมีความถูกต้องของข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพราะข้อมูลเป็ นแบบ real time มากขึ้น ทาให้
สามารถตรวจสอบการทาธุ รกรรมทางการเงินที่ ผ่านมาได้อย่างทันที ทั้งยังเป็ นการลดความผิดพลาดในการบันทึ ก
ข้อมูล ลดเวลาการทาธุ รกรรมทางการเงิ น และตรวจสอบความเคลื่ อนไหวได้ตลอดเวลา ที่ สาคัญยังเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารเงินของภาคธุรกิจและภาครัฐเพื่อลดปั ญหาการทุจริ ตได้ จากประเด็นทั้งหมดความเป็ นไป
ได้ที่จะเกิดขึ้นนั้น ย่อมมาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างความร่ วมมือด้วยกัน เช่น ความพร้อมของประชาชนหรื อ
ผูบ้ ริ โภคในการเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินและระบบชาระเงินต่าง ๆ เพราะหากมีการรับรู ้และความเข้าใจ และมีการ
ยอมรั บเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ก็ถือว่าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญด่านแรกของการก้าวสู่ สังคมไร้เงิ นสดอย่างเต็มรู ปแบบ
ภายในประเทศไทย บวกกับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนและสร้างระบบ
การชาระเงินภายในหน่วยงานที่ตอ้ งติดต่อหรื อทาธุรกรรมกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนมาใช้
ระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์แทนการใช้เงินสดเพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเข้าสู่สงั คมไร้เงินสดอย่างเต็ม
รู ปแบบในอนาคตข้างหน้า ซึ่ งถือว่าเป็ นการเตรี ยมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปั ญหาต่าง ๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
9.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) เพื่อให้ผลการวิจยั ที่ได้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อาจจาเป็ นต้องเพิ่มตัว
แปรหรื อปั จจัยอื่น ๆ เข้าไปอีก ทั้งนี้ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ตัวแปรด้านพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ น ตัวแปรด้ านภาวะเศรษฐกิ จ ตัวแปรด้านกฎหมาย ตัวแปรด้าน
ระบบสื่ อสารและเทคโนโลยี เป็ นต้น
2) เพื่อให้งานวิจยั น่าสนใจและมีประโยชน์ในการนาไปถ่ายทอดมากขึ้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่า สังคมไร้เงิ นสด
อาจจะเป็ นการเพิ่มความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ โดยเฉพาะสาหรับกลุ่มคนที่ มีฐานะยากจนที่ ไม่มีบัญชี เงิ นฝากกับ
ธนาคาร ขาดแคลนเครื่ องมือสื่ อสารหรื ออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับระบบการชาระเงิน หรื อแม้กระทัง่ ช่วงวัยที่อาจจะเป็ น
ปั ญหา เพราะเกิดจากกระบวนการรับรู ้ที่ต่างกัน อีกทั้งปั ญหาการว่างงานที่อาจจะเพิ่มขึ้น เนื่ องจากเทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนการใช้แรงงานคน ปั ญหาเหล่านี้ อาจจะเป็ นสาเหตุหนึ่ งของการไม่ประสบความสาเร็ จในการยกระดับเป็ น
สังคมไร้เงิ นสดสาหรับประเทศไทยได้ ผูว้ ิจยั จึ งคิดเห็ น ว่า การนาเอาปั ญหาดังกล่าวมาทาวิจยั ครั้งต่อไปจึ งมีความ
น่าสนใจ ดังนั้นการเตรี ยมพร้อมรับมือกับสังคมไร้เงินสดที่จะเกิดขึ้น จึงเป็ นแนวทางแก้ไขและปรับตัวได้เป็ นอย่างดี
หากคนในสังคมและหลายภาคส่วนร่ วมมือกัน
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