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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นมา และแนวคิดของสังคมไร้เงินสด การวิเคราะห์

สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของโลกและของประเทศไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

ในยุคสังคมไร้เงินสด ตลอดจน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสังคมไร้เงินสด 

เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกภายใต้พลวัตสังคมไร้เงินสดของ

ประเทศไทย 

 ความเป็นมาและแนวคิดของสังคมไร้เงินสดมีจุดเริ่มต้นจากประเทศสวีเดน ซึ่งเกิดจากฐานคติที่ว่า

เมื่อสังคมไม่มีเงินสดแล้ว ธุรกรรมทางการเงินในประเทศจะเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใน

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก�าลังมุ่งเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างต่อเนื่อง โดยมี

สดัส่วนการช�าระเงินในรปูแบบทีไ่ม่ต้องใช้เงินสดมากกว่า 70% จากมลูค่าการช�าระเงินรวมทัง้ระบบ ในขณะ

ที่ประเทศไทยก�าลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้เงินสด มีจุดอ่อนที่ส�าคัญได้แก่การขาด

ความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน และระบบยังไม่เสถียรส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ จุดแข็งที่ส�าคัญของ

แนวคิดสังคมไร้เงินสดคือ ท�าธุรกรรมการเงินได้สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบซึ่งจะท�าให้เศรษฐกิจ

ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้น และส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป

ดังน้ันธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกต้องรีบปรับตัวให้ทันภายใต้พลวัตสังคมไร้เงินสดเพื่อให้ธุรกิจ

สามารถด�าเนินต่อไปได้ โดยการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิมในยุคสังคมไร้เงินสด จ�าเป็นต้องปรับ

ตัวด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การปรับระบบการช�าระเงิน 2) การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า 3) การเพิ่ม

ช่องทางการติดต่อกับลูกค้า 4) การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และ 5) การสร้างความผูกพันและกิจกรรม

การตลาด ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานให้รองรับวิถีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ผู้บรโิภค โดยการให้ความส�าคญัการช�าระเงินออนไลน์และช่องทางในการจ�าหน่ายสนิค้าทีม่คีวามหลากหลาย 

การติดต่อลกูค้ารวมทัง้การระบบขนส่งสนิค้าทีม่ปีระสทิธิภาพ การสร้างความผูกพนักับผู้บรโิภคและกิจกรรม
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Abstract

 This article aimed to study the origin and the concept of cashless society, analyzing 

the social situation of the cashless societies in the world and Thailand, as well as the

trends in behavior changing of consumers in the cashless societies including the strengths, 

weakness, opportunity and obstacle involved in cashless society so as to determine

appropriate strategies for adaptation of retail businesses under the cashless societal 

dynamics of Thailand.

 The origin and concept of cashless society had begun in Sweden with the basic 

belief that when there was no cash in the society, the domestic financial transactions 

would change into electronic forms. In the present, developed economies are heading to be 

cashless societies, with over 70 % proportion in cashless payment of the overall payment 

system. While Thailand is now proceeding to the cashless society but with its main weak 

point in lacking the infrastructure and unstable system, it affects reliability. The strength 

of cashless society is that the financial transaction would be convenient, fast and 

accountable. These would make the country’s economy grow rapidly and help change the 

consumers’ behavior. Therefore the businesses, especially the retail businesses must strive 

to adapt under the cashless social dynamics for their own sustainability. The traditional 

retail  businesses need to adapt themselves in these five strategies: 1) payment system,

2) distribution channels, 3) customer-relation, 4) logistic development, and 5) loyalty 

creation and marketing activities.

 The development of infrastructure would be to cope with the changing behavior of 

the consumers, to stress the importance of online payment and the variety of distribution 

channels, customer relation including the effective logistics, loyalty creation and marketing 

activities to appeal to and satisfy the target groups for sustainable growth in business.

Keywords : Strategy, Retail Business, Cashless Society
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บทน�ำ

	 จากการที่ความก้าวหน้าและทันสมัยทางเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 การสื่อสารโทรคมนาคม

และอินเทอร์เน็ตไร้สายในยุคปัจจุบัน	 รวมถึงพัฒนาการทางด้านโครงสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ความเร็วและความเสถียรของสัญญาณการให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทั้งประเทศ	 โดยเฉพาะผ่าน

อุปกรณ์มือถือ	(Smartphone)	ซึ่งแทบจะสามารถเข้ามาท�างานทดแทนคอมพิวเตอร์พกพาและกลาย

เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนยุคดิจิทัล	(เกวรินทร์	สระบุรินทร์,	2559)	โดยเฉพาะสื่อ

สมัยใหม่	(New	Digital	Media)	ที่ได้เข้ามาสร้างบทบาทด้านต่าง	ๆ	ของเทคโนโลยี	ซึ่งแทบจะขาด

ไม่ได้ในปัจจุบัน	 เนื่องจากอ�านวยความสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตของผู้คนได้หลากหลาย	 ใช้งานได้

อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 โดยไม่มีข้อจ�ากัดของพื้นที่	 และเวลา	 ซ่ึงความก้าวหน้าและทันสมัยดังกล่าว

ได้ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตทั้งด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	การศึกษา	ตลอดจนความบันเทิง	ตั้งแต่

ระดับปัจเจกชน	หน่วยงานองค์กร	จนถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลการ

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลระดับประเทศ	ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และรุนแรง

ในศตวรรษที่	21	ได้	(อรรณพ	ดวงมณี	และต่อตระกูล	อุบลวัตร,	2561)	

	 ทั้งนี้ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น	 ได้ส่งผล

ให้หลายประเทศต่างมุง่ไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนัคือ	การเข้าสูค่วามทนัสมยัของดิจิทลัเต็มตัวซ่ึงก่อให้เกดิ	

“สังคมไร้เงินสด”	(Cashless	Society)	หรือแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด	โดยประเทศ

ทั่วโลก	 รวมทั้งประเทศไทยได้มีการด�าเนินการเดินหน้าผลักดันไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างจริงจังและ

เป็นรูปธรรม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมการเงินให้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยมากข้ึน

(ชลิตพันธ์	บุญมีสุวรรณ,	2561)	

	 อย่างไรก็ตามการที่สังคมเงินสดปกติถูกเปลี่ยนมาเป็นยุคสังคมไร้เงินสดน้ัน	 ย่อมจะต้อง

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	โดยแนว

โน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	คือ	การเปลี่ยนแปลงในมิติด้านการเงินและพฤติกรรมการจับจ่ายช�าระ

สนิค้าและบรกิารทัง้ในส่วนของภาคธรุกิจและภาคประชาชนในยคุปัจจุบนัอย่างเด่นชัด	โดยธรุกจิค้าปลกี

บางส่วนได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้	 ผ่านการเพิ่มช่องทางร้านค้าออนไลน์

บ้างแล้ว	แต่ทว่าธุรกิจค้าปลีกสินค้าบางประเภท	โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้น	ร้านค้า

จริงยังคงเป็นช่องทางหลักของการใช้จ่ายของผู้บริโภค	 โดยสังคมไร้เงินสดนี้เป็นปัจจัยส�าคัญประการ

หนึ่งท่ีจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของธุรกิจค้าปลีก	 เน่ืองความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างไปจากเดิม

ทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าจริง	ดังจะเห็นได้จากบริษัทค้าปลีกออนไลน์ระดับโลก	Amazon	หรือ	

Alibaba	(ณัฐวรรธน์	ศรีสุข,	2560)
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	 ดังนัน้	ในบทความวชิาการฉบบันี	้ผู้เขยีนจึงมุง่น�าเสนอถึงความเป็นมา	และแนวคิดของสงัคม

ไร้เงินสด	 การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมไร้เงินสดของโลกและของประเทศไทย	 แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผู้บริโภคในยุคสังคมไร้เงินสด	 ตลอดจน	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และ

อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสังคมไร้เงินสด	เพื่อน�าไปสู่การน�าเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปรับ

ตัวของธุรกิจค้าปลีกซ่ึงจะสามารถช่วยสนับสนุนและรักษาการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกภายใต้

การเปลี่ยนแปลงพลวัตสังคมไร้เงินสดให้ตรงและเท่าทันกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคสังคม

ไร้เงินสดของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป	

ควำมเป็นมำและแนวคิดเกี่ยวกับสังคมไร้เงินสด 

 1. ควำมเป็นมำของสังคมไร้เงินสด

	 สังคมไร้เงินสด	 หรือ	 Cashless	 Society	 เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด	

เกิดขึ้นครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชย์ในช่วงทศวรรษ	1950	ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มองว่าความส�าคัญ

ของเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลงและจะถูกแทนที่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการ

ท�าธุรกรรมการเงิน	 ต่อมาในช่วงทศวรรษที่	 1960	 John	 Diebold	 เจ้าของบริษัทท่ีปรึกษาการวาง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส�าหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกา	 ได้มีการกล่าวเตือนถึงการประมวลผลที่เกิน

พกิดัของภาระด้านเอกสาร	ธรุกรรมทางการเงินในขณะน่ันจากธรุกรรมเงินสด	และเช็คเงินสดทีเ่พิม่ขึน้

ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ	 เป็นเหตุให้ต้นทุนของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่จ�าเป็น

(ณัฐวรรธน์	ศรีสุข,	2560)	ดังนั้น	John	Diebold	จึงได้เสนอแนวคิดระบบการเงินแบบใหม่ที่ไม่ต้อง

ใช้เงินสดเข้ามาแทนที่	แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะให้คนยอมรับตัวเลขบนหน้าจอแทนเงินสด

ที่ถืออยู่ในขณะนั้น	(นนทกร	เทิดทูลทวีเดช,	2559)	

	 อย่างไรก็ตามประเทศสวีเดนถือได้ว่าเป็นประเทศต้นแบบของ	Cashless	Society	 โดยในปี

พ.ศ.	2558	สดัส่วนการใช้เงินสดภายในประเทศสวีเดนลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ	2	ของธรุกรรมทัง้หมด	

และคาดว่าจะเหลือเพียงร้อยละ	0.50	 ในปี	2563	การใช้จ่ายภายในประเทศไม่ว่าร้านค้าขนาดใหญ่

หรอืเลก็	ต้ังแต่การช�าระเงินค่ารถเมล์	ไปจนถงึการจ่ายเงินค่าเข้าห้องน�า้สาธารณะ	ร้านค้าสามารถปฏิเสธ

การรับเงินสดได้อย่างถูกกฎหมาย	รัฐบาลสวีเดนได้ตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่สังคมไร้เงินสดเป็นประเทศ

แรกในโลกโดยท�าธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า	 Swish	 เป็นธุรกรรมแบบเรียลไทม์	 (real-time)	

ไม่มีการก�าหนดยอดขั้นต�่าที่ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินตรงจากบัญชีธนาคารของตัวเองให้กับคนอ่ืนท่ีมี

บัญชีธนาคารได้ทันที	โดยสถิติในปีที่แล้ว	การจับจ่ายสินค้าในสวีเดน	4	จาก	5	ครั้ง	เป็นการจับจ่าย

ผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์	ซ่ึงการเปลีย่นแปลงดังกล่าวส่งผลให้สาขาของธนาคารมากกว่าครึง่ในประเทศ

เลิกบริการฝากถอนเงินสด	และจ�านวนตู้	ATM	ในประเทศลดลงอย่างมาก	เนื่องจากไม่มีความจ�าเป็น
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ต้องถอนเงินสด	ท�าให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศท่ีมอัีตราการถอนเงินสด	ต�า่ทีส่ดุประเทศหนึง่ในยุโรป	

โดยมีตัวเลขการใช้จ่ายส�าหรับการค้าปลีกที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์สูงถึงร้อยละ	 95	 ท�าให้ประชาชน

ไม่มีความจ�าเป็นต้องไปท�าธุรกรรมที่ธนาคาร	 ส่งผลให้ธนาคารในสวีเดนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การให้บริการโดยการยกเลิกการฝาก-ถอนเงินออกไป	 และเปลี่ยนมาเป็นบริการรูปแบบสาขาดิจิทัล	

(Digital	Branch)	หรือ	 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Banking)	ส่วนเงินสดที่มีการใช้จ่าย

อยู่เพียงเล็กน้อยมาจากผู้พ�านักอาศัยอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 นักท่องเที่ยว	 และผู้สูงอายุที่ยัง

ไม่เชื่อมั่นในระบบอิเล็กทรอนิกส์	(Henley,	2016)

 2. แนวคิดพื้นฐำนของสังคมไร้เงินสด

	 สังคมไร้เงินสด	 หรือ	 Cashless	 Society	 นั้นเป็นกระแสที่สะท้อนให้มนุษย์เราเห็นว่า	 โลก

ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 จากยุคเก่าเข้าสู่ยุคดิจิทัล	 เพราะทุกคนใช้มือถือ	 โดยเฉพาะ

สมาร์ตโฟน	อีกทัง้เทคโนโลยใีนการพฒันาโทรศัพท์มอืถอืและแอปพลเิคชันต่าง	ๆ 	กม็กีารเปลีย่นแปลง	

แนวคิดของ	Cashless	Society	จริง	ๆ	แล้วสามารถย้อนไปได้ประมาณ	50-60	ปีที่ผ่านมาว่าต้องการ

ให้โลกของเราลดการใช้เงินสด	 ณ	 ช่วงเวลานั้นเป็นข้อมูลที่อาจจะอิงแนวทฤษฎีวิชาการนิดหนึ่ง	 แต่	

ณ	 ปัจจุบันมันเกิดขึ้นจริงแล้ว	 จึงอยากจะสื่อสารให้ทราบว่าค�าว่า	 Cashless	 น้ันไม่ได้หมายความว่า

เราไม่มีเงินหรือเงินหาย	 แต่คือการด�ารงชีวิตไม่ว่าในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่	 หรือเป็น

เรื่องที่ต้องเดินทางขึ้นรถ	เรียกว่าเกือบจะทุกอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินสด	เนื่องจากในแง่ทางธุรกิจหรือการ

บริหารจัดการการเงิน	 การใช้เงินสดมีต้นทุนการผลิตแบงก์หรือเหรียญสูงมาก	 มีผลวิจัยจากธนาคาร

ในแถบประเทศยุโรปออกมาว่า	 ในแต่ละปีถ้าใช้เงินสดกับเหรียญจะมีต้นทุนในการบริหารจัดการ

ที่สูงมาก	 เพราะทุกวันนี้ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายอยู่แล้ว	 ซ่ึงบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ

แอปพลิเคชัน	และความสะดวกสบายในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย	โดยการใช้	QR	Code	(Quick	

Response	Code)	ในร้านค้าหรือบริการต่าง	ๆ	ก็ท�าให้ลดต้นทุนต่าง	ๆ	ลงได้	ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง

จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่	หรือเป็นนวัตกรรมนั่นเอง	(ฤทธิชัย	วานิชย์หานน์,	2559;	Kasikron	Research	

Center,	2017)

 3. แนวคิดนวัตกรรมทำงกำรเงิน

	 ในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเป็นที่

รู้จักในนามของนวัตกรรมทางการเงิน	 (Financial	 Innovation)	 ในอดีตกาลนั้นหน้าที่ของธนาคาร

มีหน้าที่เพียงรับ	 ฝากเงิน	 ถอนเงิน	 และเป็นแหล่งกู้ยืมให้กับธุรกิจเท่านั้น	 นวัตกรรมทางการเงินนั้น

มต้ีนตอจากกลุม่คนหวัก้าวหน้าท่ีเลง็เหน็ก�าไรหรอืผลประโยชน์จะเกดิขึน้ต่อสงัคมทีส่่งผลมาจากการใช้

นวัตกรรมใหม่	ๆ 	คนในอดีตนั้นไม่รู้จักบัตรเครดิต	หรือเช็คเงินสดมาก่อนและเป็นเรื่องใหม่ในยุคสมัย
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นั้น	ๆ	เมื่อเวลาผ่านมาเกิดการ	รู้จักและยอมรับนวัตกรรมเกิดขึ้น	นวัตกรรมการเงินต่าง	ๆ	กลับกลาย

เป็นเรื่องที่ใช้กันปกติในปัจจุบัน	 โดยสามารถเรียกรวมกันได้ว่าการช�าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์

(Electronic	Transaction)	ซึ่งนวัตกรรมการช�าระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ	

และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของธรุกรรมการเงินภายในประเทศให้สะดวก	รวดเรว็	และปลอดภัยมากขึน้

(ภวินท์	โภคินศศิกร	และ	อัครนันทร์	คิดสม,	2560)

	 ทั้งนี้	จากแนวคิดของสังคมไร้เงินนั้น	สามารถสรุปลักษณะและรูปแบบของสังคมไร้เงินสดได้

ว่าเกดิจากฐานคติทีว่่าเมือ่สงัคมไม่มเีงินสดแล้วสิง่ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงตามมาคือ	ธรุกรรมทางการเงิน

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศจะเปลีย่นมาอยู่ในรปูแบบอิเลก็ทรอนกิส์	ซ่ึงจะเพิม่ประสทิธภิาพทางการเงินนัน่เอง

สถำนกำรณ์สังคมไร้เงินสดโลก และประเทศไทย

 1. สถำนกำรณ์สังคมไร้เงินสดของโลก

	 จากแนวโน้มการเติบโตของสังคมไร้เงินสดได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางธุรกรรม

การเงินของศตวรรษที่	 21	ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ขยายไปในประเทศ

ต่าง	ๆ	ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	ซึ่งปัจจุบันระบบเศรษฐกิจทั่วโลกต่างก�าลังมุ่งเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วอย่างเช่น	ออสเตรเลยี	ฝรัง่เศส	สหรฐัฯ	ทีม่สีดัส่วน

มลูค่าการช�าระเงินในรปูแบบทีไ่ม่ต้องใช้เงินสดมากกว่า	ร้อยละ	70	จากมลูค่าการช�าระเงินรวมทัง้ระบบ	

การช�าระค่าสินค้าโดยไม่ใช้เงินสด	หรือ	Cashless	Payment	ก�าลังเป็นที่นิยมในหลาย	ๆ	ประเทศใน

เอเชียโดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้ที่ก�าลังก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอ่ืนด้วย

ปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญคืออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง	 และประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

และสมาร์ตโฟนอย่างแพร่หลาย	ซึ่งจากผลส�ารวจทั่วโลกของ	KPMG	พบว่า	ร้อยละ	85	ของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวจีนพงึพอใจทีจ่ะจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มอืถอื	ซ่ึงมากกว่าค่าเฉลีย่ทัว่โลกถงึร้อยละ	66	

ของผู้ถูกสอบถาม	(Kasikron	research	center,	2018)

	 นอกจากนี้	 บริษัท	 iResearch	 ยังรายงานว่าการช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือคิดเป็นสัดส่วน

ถึง	ร้อยละ	40	ของการช�าระเงินในธุรกรรมค้าปลีกทั้งหมดในจีนหรือคิดเป็นจ�านวนเงิน	5.5	ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ	 โดยผู้บริโภคนิยมช�าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน	 Alipay	 ของกลุ่ม	 Alibaba	 Group	

Holdings	และแอปพลิเคชัน	WeChat	Pay	ของกลุ่ม	Tencent	Holdings	นอกจากนี้บริษัทวิจัยด้าน

การลงทนุ	CLSA	คาดการณ์ว่าการช�าระเงินแบบอิเลก็ทรอนกิส์ในจีนจะพุง่สงูถงึ	45	ล้านล้านดอลลาร์

ภายในปี	2021	(Chayanon,	2018)	และจากการรายงานของธนาคารกลางเกาหลใีต้	(Bank	of	Korea)	

รายงานว่าการช�าระเงินด้วยเงินสดมีเพียงร้อยละ	 20	 ของการช�าระเงินทั้งหมด	 ทั้งนี้การช�าระเงิน



168

◆ ณัฐชา ธ�ารงโชติ ◆

ผ่านโทรศัพท์มือถือเริ่มได้รับความนิยมหลังจากการเปิดตัวของ	T-money	ในปี	2004	และ	Fintech

ยคุใหม่ในเกาหลใีต้ถกูพฒันาอย่างก้าวประโดด	โดยบรษิทัเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ่ต่าง	ๆ 	เช่น	Naver	Kakao	

และ	 Samsung	 ก�าลังทุ่มทุนพัฒนาระบบการช�าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเองเพื่อตอบโจทย์

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้แสดงจุดยืนที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสังคม

ไร้เงินสดภายในปี	2020	ในขณะเดียวกันธนาคารกลางญ่ีปุน่กพ็บว่าประชากรในประเทศนยิมท�าธรุกรรม

การเงินผ่านแอปพลิเคชันมีมูลค่า	 5.1	 ล้านล้านเยน	 หรือคิดร้อยละ	 4	 ของยอดค้าปลีกทั้งหมดใน

ปี	 2016	 และในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศท่ีก�าลังพัฒนาระบบการช�าระเงินให้เป็นยุคสังคม

ไร้เงินสด	เช่น	สิงค์โปร์	และประเทศไทย	เป็นต้น	(The	Siam	Commercial	Bank,	2018)	

 2. สถำนกำรณ์สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย

	 จากการรายงานผลส�ารวจดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า	 ระบบเศรษฐกิจทั่วโลกปัจจุบันในกลุ่ม

ประเทศพฒันาแล้ว	ก�าลงัมุง่เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดอย่างต่อเน่ือง	โดยหลายประเทศในเอเชียได้มกีารปรบั

ตัวอย่างรวดเร็วในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด	 และก็ยังมีหลายประเทศที่ก�าลังพัฒนาระบบการจ่ายเงิน

ให้เข้าสูส่งัคมไร้เงินสดด้วยเช่นกนั	ในขณะทีป่ระเทศไทยเองก็ก�าลงัอยู่ในขัน้ตอนการเปลีย่นผ่านไปสู่

สงัคมไร้เงินสด	โดยธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ได้มกีารผลกัดันยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	(National	e-Payment)	เพื่อปฏิรูปโครงสร้าง

พืน้ฐานของระบบธนาคาร	โดยได้เปิดตัวบรกิารโอนเงินและรบัเงินทีเ่รยีกว่า	Prompt	Pay	อ�านวยความ

สะดวกให้กบัประชาชนโดยใช้แค่เลขบตัรประชาชน	หรอืเบอร์โทรศัพท์ทีท่�าธรุกรรมการเงินกบัธนาคาร

ในปีที่ผ่านมา	และได้มีการเปิดตัวมาตรฐาน	QR	Code	(Quick	Response	Code)	กลางของประเทศ

เพื่อช�าระเงินแบบง่าย	 ๆ	 แค่สแกนสมาร์ตโฟนอ่าน	QR	Code	 (Quick	Response	Code)	 ในการ

ช�าระเงิน	 โดยหวังว่า	QR	Code	จะเป็นเครื่องมือยกระดับและผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

เหมือนหลายประเทศชั้นน�าทั่วโลก	 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	 5	 ประการที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทย	มีดังนี้	(Peak-goe,	2560)

	 1)	พร้อมเพย์	(Prompt	Pay)	โดยเป็นโครงการล่าสูดที่ไต้มีการผลักดันไปแล้วส�าหรับบริการ

โอนเงนิและรับเงินแบบใหม่	ซึง่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินมีราคาถูกลง	พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวก

สบายในการโอนเงินโดยใช้เพยีงหมายเลขบตัรประจ�าตัวประชาชน	หรอืเบอร์โทรศัพท์ในการท�าธรุกรรม

	 2)	โครงการกระจายเครื่องรับช�าระเงิน	 (อีดีซี)	 เป็นการรองรับการช�าระเงินผ่าน	 บัตรเดบิต	

จากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังพบว่าบัตรเดบิตภายในประเทศมีอยู่ถึง	 54	 ล้านใบ	 แต่กลับมี

การใช้จ่ายผ่านการรูดบัตรเดบิตน้อยมาก	โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้บัตรเดบิตใช้เพื่อกดเงินจากเครื่อง	ATM	

สาเหตุหนึ่งเกิดจากจุดรับบัตรเดบิตมีจ�านวนน้อยไป	กระทรวงการคลังจึงมีโครงการเพิ่มจ�านวนเครื่อง	
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อีดีซี	 ไปยังหน่วยงานราชการและร้านค้าทั่วไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในประเทศ	 เพื่อลดการ

กดเงินสดจากเครื่อง	ATM

	 3)	การจัดต้ัง	White-label	ATM	ธนาคารแห่งประเทศไทยมโีครงการร่วมกับธนาคารพาณิชย์

ในการจัดตั้งเครื่อง	White-label	 ATM	 ซึ่งเป็นเครื่อง	 ATM	 ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารร่วมกัน

เป็นเจ้าของ	 แทนท่ีเครื่อง	 ATM	 ในปัจจุบันที่แต่ละธนาคารจะมีเป็นของตัวเองและมีค่าธรรมเนียม

แต่ละธนาคารแตกต่างกัน	แต่เครื่อง	White-label	ATM	จะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกัน	ท�าให้

ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

	 4)	FinTech	คือ	ธุรกิจที่มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการธุรกรรม	

ทางการเงินในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สามารถน�าเสนอบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะด้าน

ความสะดวกรวดเร็ว	 และต้นทุนการใช้บริการที่ลดลง	 ตัวอย่างเช่น	 การเพิ่มบริการของบริษัท	

Robinhood	Markets	Inc	และ	Stripe	Inc.	โดย	FinTech	เป็นการผสมผสานกันระหว่าง	Financial	

+	Technology	ซึ่งหมายถึง	เทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนาขึ้นในยุคศตวรรษที่	21	ในการให้บริการ

ธุรกรรมในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพื่อทดแทนการท�าธุรกรรมในรูปแบบเดิม	 โดยมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น	

สามารถใช้บรกิารทางการเงินได้ทกุทีต่ลอด	24	ช่ัวโมงผ่านคอมพวิเตอร์หรอืสมาร์ตโฟน	โดยมขีัน้ตอน

ที่ไม่ยุ่งยากและสามารถท�าได้ด้วยตัวเอง	 โดยไม่ต้องมีสาขาและพนักงานจ�านวนมาก	 ซ่ึงเป็นการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ทีม่แีนวคิดในการปิดช่องว่างความไม่สะดวกในการใช้เงินสดหรอืบรกิาร

ผ่านธนาคาร

	 5)	คิวอาร์โค้ด	QR	Code	(Quick	Response	Code)	ธุรกิจหลายแห่งจะได้รับความสะดวก

ในการช�าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดบนสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชัน	 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดก็สามารถ

เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารเพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการได้โดยตรงแทนบัตรเดบิต	ดังแสดงในรูปที่	1

รูปที่ 1	แสดงการช�าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด	

ที่มำ: https://thestandard.co/standardqrcode/
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 อย่างไรก็ตามส�าหรับประเทศไทยปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มีเพียง	

20%	แต่คนไทยมบีญัชีธนาคารประมาณ	70-80%	ของจ�านวนประชากร	จึงมโีอกาสทีจ่ะเติบโตได้มาก

อีกถึง	 80%	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	 ประเทศไทยก�าลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้เงินสด

ซ่ึงธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งต่ืนตัวกับระบบการช�าระเงินผ่าน	 QR	 Code	 (Quick

Response	Code)	โดยได้เข้าร่วมโครงการ	Regulatory	Sandbox	ของ	ธปท.	ซึ่งเป็นโครงการที่ก�ากับ

ดูแลและทดสอบระบบให้เกิดความเช่ือมัน่ของผู้ใช้งาน	แต่ทว่า	สงัคมไร้เงินสดในประเทศไทยอาจจะมี

ปัญหาอุปสรรคอีกมาก	ทัง้เรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลย	ีและผู้ท่ียงัไม่สามารถเข้าถงึเทคโนโลยี

จ�านวนมาก	 แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 ดังน้ันธุรกิจต่าง	 ๆ	 จึงต้องรีบปรับตัวจาก

พลวัตสังคมไร้เงินสดเพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินต่อไปได้	(Nutcharoen,	2018)

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสังคมไร้เงินสด

 ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภคในการช�าระเงินสนิค้าและบรกิาร

ในยุคสังคมไร้เงินสดนั้น	สามารถพิจารณาได้จากผลการส�ารวจของบริษัท	วีซ่า	ประจ�าประเทศไทย	ซึ่ง

พบว่า	 คนไทยยังนิยมใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าหรือบริการต่าง	 ๆ	 เป็นเงินสด	 โดยข้อมูลการใช้จ่าย

ส่วนบุคคลของผู้บริโภคไทยประมาณร้อยละ	75	จะใช้จ่ายเป็นเงินสด	ส่วนอีกร้อยละ	25	จะใช้จ่าย

ผ่านระบบ	 e-Payment	 แม้ว่าปริมาณการซื้อสินค้า	ผ่าน	E-Commerce	หรือบริการต่าง	 ๆ	ที่อยู่ใน

รปู	Mobile	Platform	(หมายถึง	ระบบซอฟต์แวร์และ	เทคโนโลยอ่ืีน	ๆ 	ทีร่วมกนัเพือ่ให้สามารถท�างาน

ร่วมกันได้บนสมาร์ตโฟน)	 เช่น	 การสั่งอาหาร	 การเดินทาง	 ท่องเที่ยว	 การซื้อสินค้าต่าง	 ๆ	 จะเริ่มมี

ความคุ้นเคยมากขึน้	เนือ่งจากเป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่พิม่ความ	สะดวกสบายและไม่ต้องเดินทางไปซ้ือด้วย

ตนเอง	 แต่พบว่าส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะช�าระค่าสินค้าหรือ	 บริการเป็นเงินสดแทนที่จะใช้การช�าระ

ผ่านบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ	จากส�ารวจพบว่าคนไทยร้อยละ	54	เคยใช้บรกิารผ่าน	Mobile	Platform	

โดยใช้จ่ายในกลุ่มอาหารสูงสูดร้อยละ	75	กลุ่มการเดินทาง	ท่องเที่ยว	ร้อยละ	67	กลุ่มสินค้าอุปโภค

บริโภคร้อยละ	60	และอื่น	ๆ	ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้จ่ายเป็นเงินสด	มีเพียงกลุ่มเดินทางและท่องเที่ยว

ทีม่กีารช�าระเป็นบตัรเครดิตทัง้หมด	ซ่ึงปัญหาทีท่่าให้มกีารใช้จ่ายผ่านบัตรน้อยเน่ืองจากพฤติกรรมของ

ผู้บรโิภคทีย่งันยิมใช้เงินสด	และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานยงัไม่รองรบัให้มกีารขยายตัวเพิม่ขึน้	เช่น	

จุดช�าระด้วยบัตรยังมีน้อย	(สุริพงษ์	ตันติยานนท์,	2560)

	 ซึ่งจากผลการส�ารวจดังกล่าวยังพบว่า	 ธุรกิจแบบตามค�าสั่งซื้อ	 (On-demand)	 เช่น	 บริการ

สั่งซื้อสินค้า	อาหาร	การจองโรงแรม	หรือการใช้บริการขนส่ง	เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้งานการช�าระ

ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-payment)	ที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	ซึ่งเห็นได้จากจ�านวนผู้บริโภคชาวไทย	ร้อยละ	67	

เลอืกการช�าระเงินแบบอัตโนมติั	ทีล่ดขัน้ตอนการท�าธรุกรรมทางกายภาพทัง้หมด	นอกจากนี	้ผู้บรโิภค
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ชาวไทยยังให้ความสนใจกับไบโอเมทริกซ์	 (Biomatrix)	 ในการยืนยันตัวตนเพื่อช�าระเงิน	 ซ่ึงกว่า

ร้อยละ	 75	 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสบายใจในการใช้ไบโอเมทริกซ์	 (Biomatrix)	 ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละของการตอบรับที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการจ่ายช�าระเงิน

แบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-payment)	 ก�าลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย	 ซ่ึงจากนวัตกรรมท่ีมี

อยูแ่ล้ว	อาท	ิวซ่ีา	เพย์เวฟ	ซ่ึงเป็นการช�าระเงินไร้สมัผัสทีข่ยายจุดรบับัตรมากขึน้ไปยงัห้างสรรพสนิค้า	

หรือร้านค้าขายของขนาดใหญ่ที่ผู ้บริโภคสามารถหยิบเลือกสินค้าได้ด้วยตนเองและร้านอาหาร

ทัว่ประเทศ	โดยร้อยละ	82	พร้อมทีจ่ะเลอืกช�าระแบบไร้สมัผัสมากกว่าเงินสด	หากได้รบัค�าแนะน�าให้ใช้	

และแม้ว่าเงินสดยงัคงเป็นช่องทางการช�าระเงินหลกั	(ร้อยละ	71)	แต่การช�าระเงินแบบอิเลก็ทรอนกิส์

ก�าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น	(ณัฐวรรธน์	ศรีสุข,	2560)

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

 ในการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของสังคมไร้เงินสดในประเทศไทยนั้น	

สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่	1	ดังนี้

ตำรำงที่ 1	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

จุดแข็ง

-	 ท�าธุรกรรมการเงินได้สะดวกรวดเร็ว	 สามารถ

	 ตรวจสอบการรายการต่าง	ๆ	ได้	

-	 รัฐบาลไทยได้พิจารณานโยบายไทยแลนด์	4.0	และ

	 สังคมไร้เงินสดว่าเป็นสิ่งพึงปฏิบัติ	

-	 ม	ีStandard	QR	Code	เพือ่ใช้รบั-ช�าระเงินกบับรกิาร

	 ที่ร้านค้าร่วมกับธนาคารต่าง	ๆ	ในทิศทางเดียวกัน

-	 สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้เพราะใช้ได้ไม่เกนิมลูค่า

	 เงินที่มีในบัตร

-	 บริหารงานภายใต้กฎหมายและรัฐบาล	

-	 สามารถใช้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

-	 ลดปัญหาธุรกรรมการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายและ

	 การฟอกเงินจากอาชญากรรมต่าง	ๆ	

-	 การเก็บน�าข ้อมูลที่ ได ้จากระบบไปช่วยในการ

	 วิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจใน

	 อนาคตได้

-	 สามารถตรวจสอบและน�าเงินที่อยู่ภายนอกระบบ

	 กลับเข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้อง	

จุดอ่อน

-	 มีข้อตกลง-ระเบียบในการให้บริการจากบริษัท

-	 ช�าระสินค้าหรือบริการ	ได้เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ

-	 ยังไม่สามารถใช้งานข้ามเครือข่ายของแต่ละบริษัท

	 ที่ให้บริการได้

-	 การออกเงินอิเลก็ทรอนกิส์	อาจส่งผลให้ปรมิาณเงิน

	 ในระบบเพิม่มากเกนิไปหากไม่มมีาตรการป้องกนัทีดี่

-	 มีค่าใช้จ่ายแรกเริ่มสูงในการวางระบบ

-	 การดูแลระบบการให้บรกิารของแต่ละทีม่ต้ีนทนุค่อน

	 ข้างสูง

-	 มีวันที่หมดอายุของบัตร

-	 มีข้อมูลที่ต้องการบริหารจัดการจ�านวนมากในแต่ละ

	 วัน

-	 การน�าเงินเข้าระบบมีจ�านวนน้อยหรืออยู่ในอัตรา

	 ที่ต�่า	(ผู้เสียภาษีมีจ�านวนน้อย)

-	 หากเกิดปัญหาจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

-	 การขาดความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐาน

-	 ระบบยงัคงไม่เสถยีร	100	%	ส่งผลต่อความน่าเช่ือถอื
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 ทัง้นี	้จากการวเิคราะห์จดุแขง็	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของสงัคมไร้เงินสดในประเทศไทย	

พบว่าการที่สังคมเปลี่ยนมาเป็นยุคสังคมไร้เงินสดย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและ

ชีวิต	 ความเป็นอยู่ของประชาชน	 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น	 สามารถสรุปจุดแข็ง	 จุดอ่อน

โอกาส	 และอุปสรรค	 ให้อยู่ในรูปของข้อดีและข้อเสีย	 ได้ดังนี้	 (ชลิตพันธ์	 บุญมีสุวรรณ,	 2561;

นนทกร	เทิดทูลทวีเดช,	2559)

 สรุปข้อดีของสังคมไร้เงินสด มีดังนี้ 

 1.	 โดยจุดแข็งที่ส�าคญัได้แก่	ท�าธุรกรรมการเงินได้สะดวกรวดเร็ว	สามารถตรวจสอบรายการ

ต่าง	ๆ	และมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว	จากการศึกษาของ	Moody	

Investor	Service	และ	VISA	 ในปี	พ.ศ.	2556	พบว่าการใช้บัตรเครดิตและเดบิตที่เพิ่มขึ้นอย่าง

มากช่วยให้	 เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	 นับต้ังแต่เศรษฐกิจโลกประสบวิกฤตสินเช่ือ

ซับไพร์ม	(Subprime	Mortgage	Crisis)	ในปี	พ.ศ.	2550	และ	2551	ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศ

ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ชะลอตัวลง	 ผลของการใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ	(Gross	Domestic	Product;	GDP)	ของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	56	ประเทศเพิ่มขึ้นรวมกัน

กว่า	9.84	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2551	-	พ.ศ.	2555	เทียบเท่ากับการจ้างงาน

เพิ่มขึ้น	1.9	ล้านคน	โดยระบบการจ่ายช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-payment)	ช่วยให้ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ	(GDP)	ของประเทศก�าลังพัฒนา	รวมทั้งประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

ผลการวจัิยได้บ่งช้ีว่าหากการใช้บตัรเครดิตและเดบิตเพิม่ขึน้ทัว่โลกร้อยละ	1	ปรมิาณการบรโิภคทัว่โลก

โอกำส

-	 สามารถตรวจสอบและเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ

	 ได้สะดวกมากขึ้น

-	 ลดต ้นทุนจัดการเ งินสดส�าหรับท� าธุ รกิจได ้มี

	 ประสิทธิภาพมากขึ้น	

-	 กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐสามารถ

	 ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน	ท�าให้มีความโปร่งใส

-	 ช่วยลดปริมาณเศรษฐกิจนอกระบบ	SME		

-	 สามารถน�าเงินไปพัฒนาระบบอ่ืนได้	 เนื่องจาก

	 ค่าใช้จ่ายในการผลิตเหรียญ	หรือธนบัตรน้อยลง

อุปสรรค

-	 ระบบการช�าระเงินมีโอกาสที่การช�าระเงินไม่ส�าเร็จ

	 เสร็จสิ้น	 เนื่องจากเครือข ่ายการช�าระเงินอาจ

	 ท�างานผิดปกติและเกิดความเสียหายได้จึงถือเป็น

	 ความเสี่ยง

-	 ข้อมลูหรอืรหสัต่าง	ๆ 	อาจถกูโจรกรรมเพือ่เอาช่ือและ

	 หมายเลข	 รวมถึงรหัสการใช้งานไปใช้โดยท่ีเจ้าของ

	 ไม่รู้ได้

ตำรำงที่ 1	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรคของสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย	(ต่อ)

ที่มำ : National	E-Payment.	(2560).	แผนการยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง.	สบืค้นจาก	http://www.epayment.

	 go.th	/home/app/project-strategy
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จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ	0.056	ต่อปี	จากตัวเลขดังกล่าวเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

พบว่าปริมาณการเพิ่มขึ้นร้อยละ	0.3	จะท�าให้เศรษฐกิจเติบโตถึง	127	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	และ

พบว่าประเทศไทยมอัีตราการเติบโตของการใช้บตัรเครดิต	และเดบติเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ	0.3	ต่อปี	

	 2.	 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ	 ซ่ึงการเปลี่ยนมา

เป็นสังคมไร้เงินสด	 สามารถลดต้นทุนที่เกิดจากธุรกรรมเงินสด	 จะช่วยให้การเก็บภาษีของรัฐบาล

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และการลดการใช้เงินสดจะช่วยให้ต้นทุนความเสี่ยงต่อการสูญหาย	การขนส่ง	

การเก็บรักษาเงินสด	และการผลิตธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ลดลงเป็นอย่างมาก

 สรุปข้อเสียของสังคมไร้เงินสด มีดังนี้

 1.	 การขาดความพร้อมทางโครงสร้างพืน้ฐาน	และระบบยงัไม่เสถยีรส่งผลต่อความน่าเช่ือถอื

	 2.	 สูญเสียความเป็นส่วนตัวในธุรกรรมการเงิน	 ทั้งน้ี	 ธนาคาร	 ผู้ประกอบการและรัฐบาล	

สามารถเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคล	ท�าให้ผู้บรโิภคเกดิความรูส้กึสญูเสยีอิสรภาพทางการเงิน	และในอนาคต	

อาจน�าไปสู่การควบคุมอย่างเต็มรูปแบบของระบบการเงินการธนาคาร	 เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน

ส่วนบุคคลทั่งหมดจะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์	ท�าให้เกิดข้อสงสัยในระบบรักษาความปลอดภัย

ในการใช้บริการการเงินแบบออนไลน์ต่าง	ๆ

	 3.	 การบริโภคของประชาชนเกินความจ�าเป็น	 จากความสะดวกสบายในการใช้จ่ายบน

สมาร์ตโฟนโดยไม่ต้องใช้เงินสด	 การใช้จ่ายในปัจจุบันจึงเป็นการยืมเงินในอนาคตที่จะได้รับเอามา

ใช้ก่อนในปัจจุบัน	 ประชาชนจะมีหนี้สินเกินตัวหากไม่สามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์กำรปรับตัวของธุรกิจค้ำปลีกภำยใต้พลวัตสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 ผู้เขียนได้สังเคราะห์จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดย

พบว่ามีกลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกท่ีเหมาะสมภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคม

ไร้เงินสด	จ�านวน	5	กลยุทธ์	ได้แก่	1)	การปรับระบบการช�าระเงิน	2)	การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

สินค้า	3)	การเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้า	4)	การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า	และ	5)	การสร้าง

ความผูกพันและกิจกรรมการตลาด	โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลยุทธ์ดังนี้

 1. กลยุทธ์กำรปรับระบบกำรช�ำระเงิน 

 ปัจจุบันการช�าระเงินออนไลน์มีความหลากหลายรูปแบบ	 การให้บริการมีความสะดวกสบาย

แก่ลูกค้า	 เช่น	จ่ายผ่านบัตรเครดิต	จ่ายผ่านบัตรเดบิต	จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้ง	จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต
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แบงกิง้	จ่ายผ่านเอทเีอ็ม	จ่ายผ่าน	QR	Code	(Quick	Response	Code)	เป็นต้น	(Chaitaweewuttukul,	

2012)	 และข้อมูลจากธนาคารประเทศไทย	 (ธปท.)	 เปิดเผยว่าต้ังแต่เดือนมกราคม	 จนถึงเดือน

พฤศจิกายนของปี	2560	ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยปิดสาขาลงไปแล้ว	204	สาขา	ซึ่งไม่ใช่เรื่อง

น่าตกใจอะไรนัก	 เพราะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้ธุรกรรม

ธนาคารแบบดิจิทลั	(Digital	Banking)	หรอืท�าธรุกรรมเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	ผ่านตู้	ATM	กนัมากขึน้	ทัง้ยงัมี

แนวโน้มจะใช้งาน	Mobile	Banking	หรือ	Internet	Banking	สูงขึ้นอีกในอนาคต	โดย	Nuntavittaya	

(2018)	 และ	 Detmanon	 (2013)	 ได้พบปัจจัยที่ส่งผลที่พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์คือ	 ความ

สะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์และมีระบบจ่ายเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยท�าให้

ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นและมีพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น

การช�าระเงินระบบออนไลน์ของไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ	QR	Code	ซึ่งเป็นระบบการช�าระ

ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง	 QR	 Code	 ย่อมาจาก	 Quick	

Response	 Code	 มีลักษณะเป็นรหัสเส้นเรียงตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	 พัฒนาการมาจาก

บาร์โค้ดที่เป็นแถบรหัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนที่เห็นกันจนชินตา	 ในบิลเรียกเก็บค่าน�้าค่าไฟ	 ฯลฯ

โดย	QR	Code	(Quick	Response	Code)	นี้ล�้าสมัยกว่าเพราะใส่รหัสเฉพาะได้หลายหน่วยและอ่าน

ง่ายเพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันหรือแอปพลิเคชัน	 ส่องไปที่รหัสนั้นระบบจะตอบสนองทันที

ไม่ว่าจะลิงค์เว็บไซต์	 แอดไลน์	 และล่าสุดนี้	 เทคโนโลยีได้น�าคิวอาร์โค้ดไปสู่ระบบการช�าระเงินหรือ

คิวอาร์เพย์เมนต์	 จะเห็นได้ว่าหลายธนาคารเริ่มมี	 QR	 Code	 (Quick	 Response	 Code)	 ส�าหรับ

บริการลูกค้าในการจ่ายสินค้าตามหน้าร้านต่าง	ๆ	อย่างแพร่หลาย	ยกตัวอย่างเช่น	แม่มณี	Easy	pay	

ของธนาคารไทยพานิชย์เป็นตัวอย่างของการใช้บริการช�าระเงินด้วย	QR	Code	 (Quick	 Response	

Code)	เป็นบริการที่ใช้	QR	Code	(Quick	Response	Code)	เป็นสื่อในการช�าระเงินผ่านโทรศัพท์

มือถือ	และ	mobile	application	ของผู้ให้บริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่	QR	Code	(Quick	Response	

Code)	 ที่ใช้นี้เป็นมาตรฐานที	่ ธปท.	 ได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายบัตร

ระดับสากล	ได้แก่	Amex,	JCB,	Mastercard,	UnionPay	International	และ	Visa	พร้อมทัง้ธนาคาร	

และผู้ให้บริการช�าระเงิน	(เช่น	TrueMoney	mPAY	และ	BluePay)	ร่วมกันพัฒนาและใช้มาตรฐาน	

QR	Code	(Quick	Response	Code)	เดียวกันท�าให้ร้านค้าสามารถใช้	QR	Code	(Quick	Response	

Code)	 ตามมาตรฐานเดียวกันในการรับช�าระเงินได้ทั่วไปจากธนาคารหรือผู้ให้บริการช�าระเงินใน

ประเทศ	โดยลูกค้าจะใช้	mobile	application	ของตนเองในการอ่าน	QR	Code	(Quick	Response	

Code)	และช�าระเงิน	(The	Siam	Commercial	Bank,	2018)
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 2. กลยุทธ์กำรเพิ่มช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ 

 สือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)	นบัเป็นรปูแบบของธรุกจิออนไลน์ทีก่�าลงัได้รบัความนยิม

ในปัจจุบันมีการน�า	Social	Media	เช่น	Facebook	Line	Instagram	Web	site	และ	Twitter	เป็นต้น	

เข้ามาเพิ่มช่องทางการขาย	เนื่องจากสื่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงคนจ�านวนมากได้ง่ายและรวดเร็ว	อีกทั้ง

ยังสามารถโต้ตอบและสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงทีเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได	้ 24	 ช่ัวโมง

จึงท�าให้ร้านค้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทตนเอง	 โปรโมทสินค้า	 รวมถึงใช้เป็นช่องทางการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าหรอืพดูคุยตอบข้อซักถามถงึสนิค้าและบรกิาร	ซ่ึงสามารถเพิม่ยอดขายได้	

(Manoopramote,	2013)	นอกจากนี้	Chanchuea	(2010)	ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงตลาดออนไลน์ที่

ส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการของลกูค้าเนือ่งจากเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า

สามารถท�ารายการได้ทุกที่ทุกเวลาและทราบระยะวันเวลาจัดส่งสินค้าที่แน่นอน	 ทั้งนี้	 Kiatratsami	

(2015)	ยงัได้ระบถึุงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทาง

แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ทั้งในเรื่องแอปพลิเคชัน

มีสินค้าหลากหลายและตรงตามความต้องการ	 มีราคาระบุชัดเจน	 พร้อมส่งในทันที	 บริการจัดส่ง

ครอบคลุมทุกพื้นที่	 มีช่องทางการช�าระเงินที่หลากหลาย	 รวมถึงความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชัน

ที่สามารถใช้สั่งซ้ือสินค้าได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ท�าให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายอันจะส่งผลท�าให้

เกิดทัศนคติด้านบวกที่มีต่อการใช้และยอมรับในเทคโนโลยีและธุรกิจค้าปลีก

 3. กลยุทธ์กำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อกับลูกค้ำ 

 การเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าติดต่อได้สะดวกถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับ

ธุรกิจได้	 เช่น	ติดต่อผ่าน	E-mail	Line	Facebook	Wechat	 เป็นต้น	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 พบว่าผู้บริโภคส่วนมากให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การติดตามสอบถามหลังการขายของลูกค้าเพราะความแตกต่างของร้านค้าปลีกแบบเดิมกับร้านค้า

ออนไลน์	ทีเ่พิม่ช่องทางการติดต่อสร้างปฏิสมัพนัธ์กับลกูค้าของร้านออนไลน์นัน้เป็นสิง่จ�าเป็น	เน่ืองจาก

จะท�าให้ร้านค้าออนไลน์มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น	 และท�าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ	 จากการท่ี

สามารถสอบถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์	หรืออีเมลได้	 (Thapmali,	2012)	นอกจากนี้ปัจจัยที่ส�าคัญที่

ส่งผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าและบรกิารของลกูค้าคือช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย	ทัง้นี้

การให้บรกิารส่วนบคุคลหรอืติดต่อลกูค้าส่วนบคุคลยังส่งผลให้ผู้บรโิภคสัง่ซ้ือสนิค้าและบรกิารมากขึน้

ส�าหรับผู้ประกอบการควรช้ีแจงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลความลับ	 การรักษาความเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้าไว้อย่างชัดเจน	มีการเก็บข้อมูลความลับของลูกค้า	 เช่น	ชื่อ	อีเมล	เบอร์ติดต่อ	ที่อยู่	 เป็นต้น	

ได้อย่างปลอดภัย	เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า	และกล้าท�ารายการซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์	
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นอกจากนี	้การให้บรกิารส่วนบคุคล	ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญต่อการดูแลลกูค้าแบบส่วนบคุคล

ที่หลากหลาย	 เช่น	Call	 Center	 หรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	 เป็นต้น	 ที่สามารถให้บริการลูกค้าได้

ตลอด	24	ชั่วโมงสามารถช่วยแก้ปัญหาลูกค้าได้ทันที	มีการตอบสนองต่อปัญหา	และความต้องการ

ของลูกค้า	และปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทันทีจะช่วยท�าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ	และประทับใจต่อการให้

บริการของเว็บไซต์	และท�าให้ลูกค้ากลับมาใช้ซ�้า	(Phophaithong,	2013)

 4. กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบกำรขนส่งสินค้ำ

 การจัดการการขนส่งมเีป้าหมายหลกัหลายประการ	เช่น	เพือ่ลดต้นทนุ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การท�างาน	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	 เพื่อลดระยะเวลา	 เพื่อสร้างรายได้	 เพิ่มก�าไร	

และเพิ่มความปลอดภัยในการท�างาน	 การมีระบบขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีความปลอดภัยเป็นอีก

กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการจ�าหน่ายผ่านระบบออนไลน์	 มีบริการส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว	 หลากหลาย	 มีความ

ปลอดภัย	 การมีระบบการขนส่งสินค้าที่น่าเช่ือถือ	 ตรงต่อเวลา	 แสดงความรับผิดชอบเมื่อสินค้า

เสยีหาย	ถอืเป็นอีกปัจจยัทีส่�าคัญในการบรกิารสนิค้าผ่านระบบออนไลน์ซ่ึงเริม่เข้ามามบีทบาทมากขึน้

เช่น	 ไลน์แมน	 ที่เป็นระบบขนส่งสินค้าที่จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ได้หรือเลือกจ่ายเงินสดได	้

(Throngjit,	2016)	ซึ่งการที่ผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์มีการให้บริการด้านการขนส่งที่ตรงตามเวลา	

มีกระบวนการจัดการค�าสั่งซื้อที่ชัดเจนตามความต้องการของลูกค้า	และมีมารยาท	จะส่งผลท�าให้เกิด

ความพอใจต่อการใช้บริการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์

 5. กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมผูกพันและกิจกรรมทำงกำรตลำด

 การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจ	และสร้าง

ความพงึพอใจให้แก่กลุม่เป้าหมายเพือ่ความเจรญิเติบโตของธรุกจิอย่างยัง่ยนื	เช่นการน�าระบบสมาชิก

ของลูกค้าหรือผู้บริโภคมาใช้	 ซ่ึงมีจุดเด่นในเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพิจารณาผู้บริโภคและประสบการณ์

การซ้ือสนิค้าเป็นศูนย์กลาง	โดยมวีตัถปุระสงค์ในการน�าเสนอและส่งมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้บรโิภค

อย่างเป็นองค์รวม	(ณัฐวรรธน์	ศรีสุข,	2560)

 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า	กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในยุคสังคมไร้เงินสด	

จ�าเป็นต้องพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานให้รองรับวิถีการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค

ผู้ประกอบการควรเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการวางแผนการตัดสินใจ

ของผู้บริโภคระหว่างร้านค้าในโลกออนไลน์	 และร้านค้าจริง	 โดยการให้ความส�าคัญกับการช�าระเงิน

ออนไลน์และช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย	 การติดต่อลูกค้ารวมทั้งการระบบ

ขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	 การสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูด

ความสนใจ	และสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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สรุป

 สงัคมไร้เงินสดเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที	่21	ประเทศต่าง	ๆ 	ได้มกีารต่ืนตัวรบักับยุคสงัคม

ไร้เงินสดที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและส่งผลไปยังผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย	 โดยการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นคือ	 พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป	 ส่งผล

ให้การประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเสนอขายสินค้าให้รองรับกับ

การบริโภคที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยการพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานให้รองรับกับการ

ท�าธุรกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินสดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค	แม้ปัจจุบันจะยังไม่ค่อยได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลายนัก	แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่สังคมไร้

เงินสดได้	 ดังนั้นในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกซ่ึงจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน	 จึงจ�าเป็นจะ

ต้องน�ากลยุทธ์ทั้ง	5	ดังกล่าว	ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจตนเองให้มีความพร้อมเพื่อรองรับต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้	
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