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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่

สังคมไร้เงินสดของประช�ชนในกรุงเทพมห�นคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถ�มจ�กกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน 400 คน สถิติที่

ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลคือ ค่�คว�มถี่ ค่�ร้อยละ ค่�เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ก�รทดสอบคว�มแตกต่�งด้วยค่�ที 

ก�รทดสอบคว�มแปรปรวนแบบท�งเดียว ก�รทดสอบคว�มสัมพันธ์ด้วยค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

 ผลก�รวจิยัพบว่� ประช�ชนในเขตกรงุเทพมห�นครมพีฤตกิรรมก�รใชส้ือ่ใหมผ่�่นอปุกรณป์ระเภทสม�ร์ทโฟน

ม�กที่สุด และประเภทสื่อใหม่ที่ใช้ม�กที่สุดคือ ไลน์ ช่วงเวล�ที่ใช้สื่อใหม่ม�กที่สุดคือ ช่วงเวล� 18.01–24.00 น. โดยใช้

เปน็ระยะเวล� 3–7 ชัว่โมงตอ่วนั สำ�หรบัพฤตกิรรมก�รใชส้ือ่ใหมท่ีม่ตีอ่สงัคมไรเ้งนิสดอยูใ่นระดบันอ้ยทีส่ดุโดยมคีะแนน

เฉลีย่เท�่กบั 1.25 จ�กคะแนนเตม็ 5.00 ทัง้นีป้ระช�ชนมทีศันคตใินเชิงบวกตอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งนิสดโดยมคีะแนนเฉลีย่

เท่�กับ 3.45 จ�กคะแนนเต็ม 5.00 โดยส่วนใหญ่เห็นว่� ก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดทำ�ให้ระบบก�รเงินของประเทศมีคว�ม

ทนัสมยั นอกจ�กนีย้งัพบว�่พฤติกรรมก�รใชส้ือ่ใหมม่คีว�มสมัพนัธ์กับทัศนคตท่ีิมตีอ่ก�รเข้�สูส่งัคมไรเ้งินสดของประช�ชน 

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.01 

คำาสำาคัญ: พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ / ทัศนคติ / สังคมไร้เงินสด

Abstract

 The purpose of this research was to study the correlations among new media usage behavior 

and the attitude toward cashless society of the people in Bangkok, Questionnaires were used to                    

collect the data from 400 samples. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 

ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient were employed for the analysis of the 

data. The results of the research were as follows:

 Most people in Bangkok used Smartphone for access to new media and the most favorite 

new media usage was LINE. The most active new media usage was 6pm–12 pm. Time spent was 3-7 

hours per day. The new media usage for Cashless Society was at the lowest level (1.25 / 5.00). The 

attitude toward Cashless Society was positive (3.45/5.00), Most of people agsee supported that Cash-

less Society will mod-ernize the Thailand’s financial system.  

 In accordance with the relationships among variables, new media usage behavior correlated 

with attitude toward Cashless Society of people in Bangkok with the significant at 0.01. 

* นักศึกษ�ปริญญ�โท หลักสูตรนิเทศศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รบริห�รนวัตกรรมก�รสื่อส�ร มห�วิทย�ลัยเกษมบัณฑิต
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บทนำา

 ปั จ จุ บั นคว�มก้ � วหน้ �ท� ง เทค โน โลยี

ส�รสนเทศ และก�รสือ่ส�ร ได้เข�้ม�เปน็สว่นหนึง่ในชวีติ

ของผู้คนในยุคดิจิทัล โดยเฉพ�ะสื่อสมัยใหม่ที่ได้เข้�ม�ส

ร้�งบทบ�ทด้�นต่�ง ๆ ต่อก�รดำ�รงชีวิตทั้งด้�นสังคม 

เศรษฐกิจ ก�รเมือง ก�รศึกษ� ตลอดจนคว�มบันเทิง 

ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน หน่วยง�นองค์กร จนถึงระดับ

ประเทศ อกีทัง้คว�มทนัสมยัของเทคโนโลย ีจึงทำ�ใหผู้ค้น

ส�ม�รถเข้�ใช้ง�นได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว โดยไม่มีข้อ

จำ�กัดของพื้นที่ และเวล� 

 ก�รใช้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่  (New  Digital  Me-

dia)  มีคว�มสัมพันธ์ต่อก�รรับรู้ข่�วส�รต่�ง ๆ ของ

ประช�ชนจ�กท�งภ�ครัฐ และภ�คเอกชน โดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่ก�รสร�้งก�รรบัรู ้และทศันคตใินโครงก�รต�่ง ๆ  

เฉกเช่น โครงก�รไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิง

นโยบ�ยก�รพฒัน�เศรษฐกิจของประเทศไทยหรอืโมเดล

พฒัน�เศรษฐกจิของรฐับ�ล พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อช� 

น�ยกรัฐมนตร ีและหวัหน�้คณะรกัษ�คว�มสงบแหง่ช�ต ิ

(คสช.) ที่เข้�ม�บริห�รประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่� “มั่นคง 

มั่งคั่งและยั่งยืน” มีภ�รกิจสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนปฏิรูป

ประเทศด้�นต่�ง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศท�ง 

และสร้�งหนท�งพัฒน�ประเทศให้เจริญ ส�ม�รถรับมือ

กบัโอก�ส และภยัคุกค�มแบบใหม ่ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงอย�่ง

รวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

 สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) นับเป็น

หนึง่โครงก�รทีต่อบสนองตอ่นโยบ�ย ไทยแลนด์ 4.0  ใน

กลุม่เก่ียวขอ้งกบักลุม่ดิจิทลั ซึง่ภ�ครฐับ�ล รวมถึงเอกชน

หล�ย ๆ  แหง่ไดม้กี�รผลกัดนัใหเ้กดิขึน้อย�่งเปน็จรงิเปน็

จังในประเทศไทย

 ประช�ชนหล�ยคนคงเคยได้ยินคำ�ว่� Mobile 

Banking , Prompt Pay,  e-money, e-payment และ 

FinTech   ซึ่งคำ�จำ�กัดคว�มเหล่�นี้ล้วนเกี่ยวข้องกับรูป

แบบก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินใหม่ ๆ  ในชีวิตประจำ�วัน

ทีเ่ริม่เข�้ม�แทนทีก่�รทำ�ธรุกรรมรูปแบบเดมินัน่คอื ก�ร

ใช้เงินสดในก�รซื้อสินค้�หรือบริก�รต่�ง ๆ เป็นต้น หรือ

ทีรู้่จกักันโดยทัว่ไปว�่ Cashless Society หรอื Cashless 

Economy ซึง่เปน็แนวคิดสงัคมเศรษฐกจิท่ีปร�ศจ�กก�ร

ใช้เงินสดหรือสังคมเศรษฐกิจท่ีไม่นิยมถือเงินสดที่มีก�ร

พูดถึงกันเป็นครั้งแรกในวงก�รธน�ค�รพ�ณิชย์ในช่วง

ทศวรรษ 1950 ซึง่เป็นวิสยัทศันท์ีม่องว�่คว�มสำ�คญัของ

เงินสดในอน�คตจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยก�ร

ใช้ระบบคอมพวิเตอร ์และโทรคมน�คมในก�รทำ�ธรุกรรม

ท�งก�รเงินแทน โดย John Diebold เจ้�ของบริษัทที่

ปรกึษ�ก�รว�งเครอืข่�ยคอมพวิเตอรส์ำ�หรบัธน�ค�ร ได้

กล�่วถงึก�รประมวลผลทีเ่กนิพกิดัของภ�ระด�้นเอกส�ร

ธุรกรรมท�งก�รเงินในขณะนั้นจ�กธุรกรรมเงินสด และ

เช็คเงนิสดท่ีเพิม่ข้ึนต�มก�รเตบิโตของเศรษฐกจิ โดยเปน็

เหตุให้ต้นทุนของธน�ค�รเพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วโดยไม่

จำ�เป็น 

 นอกจ�กนีข้อ้ดทีีส่ำ�คญัของแนวคดินีค้อื ก�รลด

ก�รใช้เงินสด และก�รเพิ่มก�รใช้ e-payment จะทำ�ให้

เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย�่งรวดเรว็ข้ึน ผลของก�ร

ศึกษ�ผลกระทบของ e-payment ในปี 2013 โดย 

Moody’s Analytics และ Visa บ่งชี้ว่� ห�กไม่มีก�รใช้

ง�นบัตรเครดิต และเดบิตท่ีเพิม่ข้ึนอย่�งม�กในระยะหลัง 

เศรษฐกิจโลกจะไม่ส�ม�รถฟื้นตัวได้เร็วอย่�งที่เป็นจ�ก

วิกฤติสินเชื่อซับไพร์มเมื่อปี 2007 และ 2008 เนื่องจ�ก

ก�รใช้บัตรต่�ง ๆ นั้นส่งเสริมก�รใช้จ่�ย และเพิ่มช่อง

ท�งก�รทำ�ธุรกิจต่�ง ๆ ทำ�ให้ GDP ของ 56 ประเทศทั่ว

โลกเพิ่มข้ึนรวมกันกว่� 9.84 แสนล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ 

ในระหว่�งปี 2008 และ 2012 หรือเทียบเท่�กับก�รจ้�ง

ง�นเพิ่มขึน้ 1.9 ล�้นคน โดยระบบ e-payment นัน้ชว่ย

ให ้GDP ในประเทศกำ�ลงัพัฒน�โตรอ้ยละ 0.8 และ GDP 

ในประเทศพัฒน�แล้วโตร้อยละ 0.3 

 ดังนั้นน�น�ประเทศจึงได้มีก�รออกนโยบ�ย

และกฎหม�ยทีเ่อือ้ตอ่ก�รพฒัน�ประเทศเข�้สู ่cashless 

society หนึ่งในประเทศผู้นำ�ด้�นนี้คือ สวีเดน กล่�วคือ 

ม�กกว�่รอ้ยละ 50 ของส�ข�ธน�ค�รพ�ณชิยใ์นประเทศ

ไม่รับเช็คเงินสดและไม่มีเงินสดสำ�รองไว้ ทั้งนี้ร้อยละ 80 

ของก�รชำ�ระเงินในปี 2015 ทำ�ผ่�น e-payment ขณะ

ที่ตัวเลขโดยเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ที่เพียงแค่ร้อยละ 25 ผู้

ประกอบก�รหล�ยภ�คส่วนไม่รับก�รชำ�ระเงินเป็น

ธนบตัร และเหรยีญ เชน่ สถ�นรีถไฟใตด้นิ และพพิธิภณัฑ ์

Abba ในกรุงสตอกโฮล์ม โดยก�รตอบรับจ�กประช�ชน

ทั่วไปนั้นส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก รวมถึงก�รตอบรับจ�ก

ภ�คธรุกจิกเ็ป็นบวกเชน่เดยีวกนั หนงัสอืพมิพ ์The New 

York Times ได้ร�ยง�นว่� หลังจ�กที่เจ้�ของร้�นข�ย
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นิตยส�รเริ่มติดตั้งเครื่องรับชำ�ระผ่�นบัตร ยอดข�ยของ

ธุรกิจเข�ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เนื่องจ�กเครื่องรับบัตร

เป็นก�รเพ่ิมช่องท�งก�รบริโภคให้คนหนุ่มส�วยุคใหม่

ของสวีเดนที่ไม่นิยมถือเงินสดนั่นเอง (ธน�ค�รไทย

พ�ณิชย์, 2560)

 นอกเหนือไปจ�กนี้ Cashless Society ยังช่วย

เพ่ิมประสิทธิภ�พ และศักยภ�พของเศรษฐกิจในก�ร

แข่งขันระหว่�งประเทศจ�กก�รลดต้นทุนที่ม�จ�ก

ธรุกรรมเงินสด และก�รจัดเกบ็ภ�ษีทีม่ปีระสทิธภิ�พม�ก

ขึ้นของรัฐบ�ล โดยก�รจัดก�รบริห�รเงินสดนั้นมีค่�ใช้

จ่�ยที่ซ่อนอยู่ เช่น คว�มเสี่ยงต่อก�รสูญห�ย ก�รขนส่ง 

ก�รผลิต และก�รจัดเก็บรักษ� ในปี 2006 ธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทยไดม้กี�รค�ดคะเนว�่ ค�่ใช้จ�่ยในก�รจดัก�ร

เงินสดนั้นอยู่ที่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 9 ของทุก ๆ มูลค่�

ก�รซือ้ข�ย ซ่ึงต�มก�รประม�ณก�รของสม�คมธน�ค�ร

ไทย e-payment มีคว�มส�ม�รถในก�รกำ�จัดต้นทุนที่

ไม่จำ�เป็นเหล่�นี้ได้กว่� 1 แสนล้�นบ�ทต่อปี เนื่องจ�ก

ระบบดังกล่�วส�ม�รถลดก�รผลิตธนบัตร และเหรียญ

กษ�ปณ์ จำ�กัดคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสด 

และลดภ�ระด้�นเอกส�รในก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน 

ซึ่งอ�นิสงส์จ�กก�รใช้ง�น e-payment ที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้ 

GDP เติบต่อกว่� 60,000 ล้�นบ�ทในช่วงเวล�เดียวกัน 

(นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 2559)

 ในขณะเดียวกันรัฐบ�ลยังส�ม�รถเก็บภ�ษีได้

อย่�งถูกต้องครบถ้วนม�กขึ้น เพร�ะว่� e-payment 

ทำ�ให้ธุรกรรมก�รเงินทุกอย่�งส�ม�รถตรวจสอบบัญชี

ย้อนหลังได้ต่�งจ�กเงินสด ทั้งนี้ผลก�รวิเคร�ะห์ของนัก

เศรษฐศ�สตร์จ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ว�ร์ด Kenneth Rog-

off ระบุว่� ก�รใช้สกุลเงินสดในประเทศส่วนใหญ่นั้น

ม�กกว่�ร้อยละ 50 ทำ�เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก�รตรวจสอบ 

และจัดเก็บภ�ษีของรัฐบ�ลในธุรกิจต่�ง ๆ เช่น ธุรกิจผิด

กฎหม�ยใตด้นิ ก�รคอรปัชนั และก�รซือ้ข�ยในตล�ดมดื 

ซึ่งในสหรัฐฯ ธุรกิจใต้ดินนั้นมีมูลค่�ร�วร้อยละ 10 ของ 

GDP และต�มก�รประม�ณก�รของ Harvard Business  

Review มูลค่�ของภ�ษีที่มีก�รหลีกเลี่ยงจ�กก�รใช้

เงินสดในประเทศกำ�ลังพัฒน�นั้น ส�ม�รถสูงได้ถึงร้อย

ละ 30 ถึงร้อยละ 44 ของ GDP (นนทกร เทิดทูลทวีเดช, 

2559)

 ด้วยข้อดีดังกล่�วจึงเป็นส�เหตุหลักท่ีทำ�ให้

ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมุ่งพัฒน�วงก�รก�ร

เงนิ และรว่มผลกัดนัสงัคมไปสูส่งัคมไรเ้งนิสด (Cashless 

Society) ก็เพร�ะว่� ก�รเป็นสังคมที่ไร้เงินสดนำ�ม�ซึ่ง

ประโยชน์ในหล�ย ๆ ด้�น ถ้�มองเป็นภ�พบุคคลก็ทำ�ให้

สะดวกสบ�ยไมต่อ้งเสีย่งถือเงนิสดเป็นจำ�นวนม�ก จะทำ�

ธุรกรรมอะไรก็ผ่�นวิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ต่�ง ๆ ที่มี

ก�รเก็บข้อมูลอย่�งเป็นระบบ ทำ�ให้เร�ส�ม�รถตรวจ

สอบจดัสรรก�รใชจ้�่ย และลงทนุไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ

ม�กยิ่งขึ้น ส่วนในภ�พรวมของประเทศนั้น สังคมไร้

เงนิสดนีจ้ะมสีว่นชว่ยผลกัดนัเศรษฐกจิในหล�ย ๆ  แงม่มุ 

อ�ทิ ช่วยลดต้นทุนในก�รจัดก�รเงินสดจำ�นวนมห�ศ�ล 

และยงัช่วยเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันของประเทศในเวที

ระดับน�น�ช�ติ อีกทั้งค�ดว่�จะลดภ�ระต้นทุนก�ร

จัดก�รเงินสดนี้ได้ถึงปีละกว่� 1 หมื่นล้�นบ�ท และยัง

ทำ�ให้ก�รกระจ�ยสวัสดิก�ร และบริก�รของรัฐทั่วถึง 

ตรวจสอบง่�ย ลดคว�มซำ้�ซ้อน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่

สำ�คัญยังช่วยให้ระบบก�รจัดเก็บภ�ษีมีประสิทธิภ�พ 

และเตม็เมด็เตม็หนว่ยม�กขึน้ เนือ่งเพร�ะก�รทีท่กุอย�่ง

เกิดขึ้นบนช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้มีข้อมูล และ

หลักฐ�นที่ชัดเจน นำ�ไปสู่ก�รลดปัญห�ทุจริตคอร์รัปชัน 

และก�รฟอกเงนิรวมไปถงึก�รค�้ข�ยหรอืก�รกระทำ�ก�ร

ผิดกฎหม�ยต่�ง ๆ (กรมสรรพ�กร, 2559)

 ที่ผ่�นม�รัฐบ�ลไทยได้ให้คว�มสำ�คัญกับ

โครงก�ร National e-Payment เพื่อว�งร�กฐ�นไปสู่

ก�รเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยรัฐบ�ล

ไทย และกระทรวงก�รคลงัได้มกี�รมอบหม�ยให้ธน�ค�ร

แห่งประเทศไทยผลักดันแผนยุทธศ�สตร์ National e-

Payment เพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้�งพื้นฐ�นของระบบ

ธน�ค�รในประเทศ และพร้อมยกระดับผลักดันประเทศ

เข�้สูเ่ศรษฐกจิยคุดจิิทลัไรเ้งนิสดดงัทีห่ล�ยๆ ประเทศชัน้

นำ�ทั่วโลก เช่น เก�หลีใต้ และจีน กำ�ลังทำ� โดยได้เริ่ม

ดำ�เนนิก�รเปดิตัวบรกิ�รโอนเงนิ และรบัโอนเงนิแบบใหม ่

“พร้อมเพย์ – PromtPay” หรือ “Any ID” เมื่อเดือน

มิถุน�ยนปี 2559 ที่ผ่�นม� หลังจ�กเปิดรับลงทะเบียน

เข้�สู่ระบบข้อมูลกล�งสำ�หรับทุกธน�ค�รในเดือน

กรกฎ�คมแลว้ ระบบจะพรอ้มใชง้�นไดใ้นเดอืนตลุ�คมนี้

ทันที ซึ่ง “พร้อมเพย์” จะทำ�ให้ค่�ธรรมเนียมก�รโอนมี

ร�ค�ถูกลง พร้อมท้ังอำ�นวยคว�มสะดวกให้ส�ม�รถใช้

เพียงเลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือเบอร์โทรศัพท์ใน

ก�รทำ�ธุรกรรมได้ โดยโครงก�รนี้เป็นเพียงขั้นแรกของ

แผนแม่บท National e-Payment จ�กท้ังหมด 5 
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โครงก�รทีมี่เป�้หม�ยเพือ่ปรบัปรงุเครอืข�่ยก�รชำ�ระเงนิ

ให้สะดวกทันสมัย อีกทั้งดำ�เนินก�รร่�งกฎหม�ยเพื่อ

รองรับธุรกรรม  E-Money ในส่วนของสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย ์และตล�ดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

ได้เร่งผลักดันก�รระดมเงินทุนผ่�น  Crowd-Funding 

และหน่วยง�นหลักที่ถูกมอบหม�ยภ�รกิจเพ่ือกระตุ้น 

และสร้�งบรรย�ก�ศให้เกิดก�รขับเคลื่อน คือ กรม

สรรพ�กร ผ่�นนโยบ�ยอุดหนุนต่�ง ๆ เช่น ก�รคิดอัตร�

ภ�ษมีลูค�่เพิม่ทีส่งูกว�่รอ้ยละ 7 สำ�หรบัก�รชำ�ระเงนิโดย

เงินสด ก�รคิดค่�ธรรมเนียมก�รโอนเงินผ่�น Prompt-

Pay ที่ถูกลง และก�รผ่อนปรนท�งภ�ษีสำ�หรับผู้ใช้ง�น 

E-Payment โดยโครงก�รต่อ ๆ ม�จะเป็นก�รขย�ย

เคร่ืองรับชำ�ระบตัร ก�รพฒัน�ระบบก�รจดัเกบ็ภ�ษขีอง

กรมสรรพ�กรให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ก�รจ่�ยเบี้ยช่วย

เหลือจ�กภ�ครัฐผ่�น e-payment และก�รสร้�งคว�ม

เชื่อมั่นให้แก่ประช�ชนด้�นคว�มปลอดภัยของระบบ 

ทั้งน้ีรัฐบ�ลค�ดหวังว่� ห�กโครงก�รทั้งหมดทำ�สำ�เร็จ

ครบถ้วนต�มทีว่�งไว ้แผนกลยทุธใ์นก�รพฒัน�ระบบก�ร

ชำ�ระเงินนี้จะเป็นอีกหน่ึงกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน

เศรษฐกจิให้เกดิประสิทธภิ�พสงูสดุในอน�คตตอ่ไป (กรม

สรรพ�กร, 2559) รัฐบ�ล และกระทรวงก�รคลังยังได้

มอบหม�ยให้ธน�ค�รแห่งประเทศไทย จัดทำ�แผน

ยทุธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร�้งระบบก�รชำ�ระเงนิแบบ

อเิล็กทรอนกิสแ์หง่ช�ต ิ(National e-Payment Master 

Plan) (ภ�พที่ 1) เพื่อปฏิรูปโครงสร้�งพื้นฐ�นของระบบ

ธน�ค�รในประเทศ พร้อมทั้งยกระดับ และผลักดัน

ประเทศเข้�สู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เงินสดดัง

เชน่หล�ยประเทศชัน้นำ�ท่ัวโลก ซึง่นอกเหนือจ�กก�รเปิด

บริก�รโอนเงิน และรับโอนเงินแบบใหม่ที่ เรียกว่� 

‘PromptPay หรือ Any ID’ แล้วยังครอบคลุมถึงเรื่อง

ก�รเพิ่มจำ�นวนเครื่องรับชำ�ระบัตรก�รพัฒน�ระบบก�ร

จดัเกบ็ภ�ษ ีและก�รออกใบกำ�กบัภ�ษแีบบอเิลก็ทรอนกิส์

รวมถึงก�รปรับระบบก�รจ่�ยเงินของภ�ครัฐให้เป็นรูป

แบบ E-Payment ซึง่จะเปน็แรงผลกัดนัสำ�คญัในก�รขบั

เคล่ือนเศรษฐกิจเข้�สู่ยุค Cashless Society อย่�งมี

ประสิทธิภ�พในอน�คตต่อไป โดยมีสำ�นักง�นพัฒน�

ธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Trans-actions 

Development Agency: ETDA)  ซ่ึงเป็นองค์กร         

มห�ชนทำ�หน�้ทีด่ำ�เนนิก�รพฒัน�   และสง่เสรมิธรุกรรม

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดคว�ม

มัน่คงปลอดภยัในก�รทำ�ธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส์ ท้ังนี้

ห�ก “National e- Payment Master Plan” สำ�เร็จ 

น�ยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�ร

คลังค�ดว่� แผนยุทธศ�สตร์นี้จะช่วยประหยัดต้นทุน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยภ�พรวมประม�ณ 

7.5 หมื่นล้�นบ�ทต่อปี คือ ภ�คธน�ค�รประหยัด

ประม�ณ 3 หมื่นล้�นบ�ท และภ�คธุรกิจหรือร้�นค้�อีก

ประม�ณ 4.5 หมื่นล้�นบ�ท โดยรวมจ�กประช�ชนที่จะ

ลดต้นทุนก�รบริห�รจัดก�ร พกพ�เงินสดหันม�ใช้ก�ร

ชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบัญชีกล�ง, 2559)

 
ภ�พที่ 1 แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นระบบก�รชำ�ระ

เงนิแบบอเิลก็ทรอนกิสแ์หง่ช�ต ิทีม่� : เวบ็ไซตก์ระทรวงก�รคลงั ป ีพ.ศ 

2559
 

 แตด่เูหมอืนว�่ก�รก�้วเข้�สู ่Cashless  Society 

ของประเทศไทยนั้นยังล้�หลังประเทศอื่น ๆ อยู่ม�ก 

เพร�ะอัตร�ก�รใช้เงินสดของไทยในปัจจุบันมีสัดส่วนถึง

รอ้ยละ 97 เนือ่งจ�กหล�ย ๆ  คนยงัมองว่� แนวคดิ Cash-

less Payment ทำ�ใหส้ญูเสยีคว�มเปน็สว่นตวัในธรุกรรม

ท�งก�รเงิน อันเน่ืองม�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ถึง

ข้อมูลส่วนตัวของธน�ค�ร ผู้ประกอบก�ร และรัฐบ�ล 

ผู้คนบ�งส่วนได้ให้คว�มเห็นว่� ก�รท่ีรัฐบ�ลหรือหน่วย

ง�นรัฐเข้�ถึงข้อมูลส่วนตัว และตรวจสอบคว�ม

เคลื่อนไหวท�งก�รเงินได้จะทำ�ให้ประช�ชนสูญเสีย

เสรภี�พท�งเศรษฐกิจ ซึง่อ�จจะนำ�ไปสูก่�รควบคมุอย�่ง

เต็มรูปแบบของระบบก�รเงินก�รธน�ค�รโดยรัฐบ�ลใน

อน�คตก็เป็นได้ รวมถึงคว�มเคลือบแคลงใจในระบบ

รักษ�คว�มปลอดภัยของระบบก�รเงินออนไลน์ต่�ง ๆ 

เนือ่งจ�กก�รนำ�ขอ้มลูก�รเงนิทกุอย�่งเข�้ไปอยูใ่นระบบ

คอมพิวเตอร์ อ�จจะทำ�ให้ก�รโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว

ทำ�ได้ง่�ยขึ้น

 ข้อเสียที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือ Cashless 

Society จะทำ�ให้ก�รบริโภคสินค้� และบริก�รฟุ้งเฟ้อ
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เกินคว�มจำ�เป็น เพร�ะว่�คว�มสะดวกสบ�ยจะเป็นสิ่ง

ลอ่ลวงใจใหผู้ค้นมกี�รใชส้อยจับจ่�ยม�กขึน้ ห�กไมไ่ดถ้อื

เงินสดอยู่ก็ส�ม�รถใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือใน

ก�รใชจ้�่ยไดไ้มต่อ้งกังวลว�่จะมเีงนิสดเพยีงพออกีตอ่ไป 

รวมถึงคว�มกังวลด้�นคว�มเป็นส่วนตัว คว�มปลอดภัย

ของระบบ และแนวโน้มที่จะใช้จ่�ยเกินตัวจึงยังเป็น

อุปสรรคสำ�คัญที่ทำ�ให้แนวคิดนี้โดนต่อต้�นอย่�งม�กใน

ประเทศไทย

 ดังนั้นห�กภ�ครัฐ ภ�คธน�ค�ร และภ�คธุรกิจ

ยังไมส่�ม�รถห�วธิกี�รสือ่ส�รทีท่ำ�ใหป้ระช�ชนเกดิคว�ม

เชื่อใจได้  Cash-less  Society ก็จะยังคงไม่เกิดใน

ประเทศไทย เนื่องจ�กยังข�ดคว�มพร้อมในทุกด้�น ไม่

ว่�จะเป็นปัจจัยด้�นกฎหม�ยรองรับ และสนับสนุน รวม

ถงึปัจจยัด�้นเทคโนโลยทีีใ่หค้ว�มเชือ่มัน่ไดว้�่ระบบจะมี

คว�มปลอดภัย และก�รยอมรับของภ�คประช�ชน ใน

ท�งตรงกันข้�ม ห�กธน�ค�รส�ม�รถพัฒน�รูปแบบ

ระบบก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ที่ “ดีกว่� เร็วกว่� 

และถกูกว่�” คูข่น�นไปกบัก�รเพิม่คว�มน�่เชือ่ถอื คว�ม

ปลอดภัย และคว�มเป็นส่วนตัวได้เร�ก็น่�จะได้เห็น

ปร�กฏก�รณ์ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสวีเดนในไทยได้

เช่นเดียวกัน (ฤทธิชัย ว�นิชย์ห�นนท์, 2559)

 จ�กแนวคิดที่กล่�วม�ข้�งต้น ทำ�ให้ผู้วิจัยมี

คว�มสนใจว่� พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ และทัศนคติที่มี

ต่ อ ก � ร เข้ � สู่ สั ง คม ไร้ เ งิ น สดของประช�ชน ใน

กรุงเทพมห�นครมีคว�มสัมพันธ์กันหรือไม่ รวมถึง

ลักษณะท�งประช�กรที่มีคว�มแตกต่�งกัน จะทำ�ให้

พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ และทัศนคติของประช�ชนใน

กรุงเทพมห�นครที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดแตกต่�ง

กนัหรอืไม ่เพือ่รฐับ�ล และเอกชนผูเ้กีย่วขอ้งในโครงก�ร

นี้จะได้นำ�ผลก�รวิจัย และข้อเสนอแนะจ�กประช�ชนที่

อ�ศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นครไปพัฒน�ด้�นสื่อก�ร

ประช�สัมพนัธโ์ครงก�รสงัคมไรเ้งนิสดใหม้ปีระสทิธภิ�พ 

และมปีระสิทธผิลสงูสดุต�มเป้�หม�ยของรฐับ�ล รวมทัง้

หน่วยง�นเอกชนที่เกี่ยวข้องส�ม�รถนำ�ผลก�รศึกษ�ใน

ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษ�พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ของ

ประช�ชนในกรุงเทพมห�นครเก่ียวกับก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงินสด

 2 .  เพื่ อศึกษ�ทัศนคติของประช�ชนใน

กรุงเทพมห�นครที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

 3. เพื่อศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพฤติกรรม

ก�ร ใช้ สื่ อ ใหม่  และทั ศนคติ ขอ งประช�ชน ใน

กรุงเทพมห�นครที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

สมมติฐานของการวิจัย

 1. ประช�ชนทีม่ลีกัษณะท�งประช�กรแตกต�่ง

กันมีพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงินสดแตกต่�งกัน

 2 . ประช�ชนทีม่ลีกัษณะท�งประช�กรแตกต�่ง

กันมีทัศนคติต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดแตกต่�งกัน

 3. พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่มีคว�มสัมพันธ์กับ

ทัศนคติมีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชน

ขอบเขตของการวิจัย

 ก�รวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษ�เฉพ�ะพฤติกรรมก�รใช้

สื่อใหม่ และทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของ

ประช�ชนในกรุงเทพมห�นคร โดยมีก�รเก็บข้อมูล

ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม 2560 – 25 ตุล�คม 2560 โดย

เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถ�มจ�กกลุ่มตัวอย่�งจำ�นวน 

400 คน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 เมื่อได้ศึกษ�พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ และ

ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชนใน

กรุงเทพมห�นครแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ดังนี้

 1. ทำ�ใหท้ร�บระดบัก�รใช้สือ่ใหม ่และทศันคติ

ทีม่ตีอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งินสดของประช�ชนในกรงุเทพ-

มห�นคร

 2. ทำ�ให้เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ระหว่�งพฤติกรรม

ก�รใชส้ือ่ใหม ่และทศันคตทิีมี่ตอ่ก�รเข้�สูส่งัคมไรเ้งนิสด

ของประช�ชนในกรุงเทพมห�นคร

 3. ทำ�ให้ส�ม�รถว�งแผนก�รสื่อส�ร และก�ร

ประช�สัมพันธ์ก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

 4. ทำ�ให้ส�ม�รถจัดกิจกรรมก�รรณรงค์ก�รมี

ส่วนร่วมของประช�ชนที่มีต่อสังคมไร้เงินสด

 5 . ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ผลก�รวิจัยไปต่อยอดใน

ก�รว�งแผน ก�รประส�นง�น และก�รประช�สัมพันธ์

สังคมไร้เงินสด
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 

แบบสอบถ�ม (Questionnaire) มีลักษณะเป็น

แบบสอบถ�มปล�ยปิด (Closed-ended Question-

naire) แบบคำ�ถ�มให้เลือกตอบ และแบบ Likert Scale 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถ�มข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อ�ย ุระดับก�รศึกษ� อ�ชีพ และร�ยได้เฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถ�มเกี่ยวกับพฤติกรรมก�ร

ใชส่ื้อใหม ่ไดแ้ก ่อปุกรณท์ีใ่ชเ้ปดิรบัสือ่ ประเภทสือ่ทีเ่ปดิ

รับ ช่วงเวล�ที่เปิดรับสื่อ ระยะเวล�ที่เปิดรับสื่อ คว�มถี่

ในก�รเปิดรับสื่อที่เกี่ยวข้องกับก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถ�มเกี่ยวกับทัศนคติ ได้แก่ 

ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐ�น

ของก�รวจิยัในเรือ่ง พฤติกรรมก�รใชส้ือ่ใหม ่และทศันคติ

ที่มี ต่อก�รเข้�สู่ สั งคมไร้ เงินสดของประช�ชนใน

กรุงเทพมห�นคร เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งสถิติด้วย

โปรแกรมสำ�เร็จรูปท�งสถิติ ซึ่งแบ่งก�รวิเคร�ะห์ต�ม

ลำ�ดับดังนี้

 ตอนที่1 เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณน� (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่�คว�มถี่ 

(Frequency) ค่�ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบ�ย

ข้อมูลลักษณะท�งประช�กร

 ตอนที ่2 เปน็ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูโดยใช้สถติเิชงิ

พรรณน� (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่  ค่�คว�มถี่ 

(Frequency) ค่�ร้อยละ (Percentage) ค่�เฉลีย่ (Mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนม�ตรฐ�น (Standard Deviation)  

เพือ่อธบิ�ยขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมก�รใช้สือ่ใหมท่ีม่ตีอ่

สังคมไร้เงินสด

 ตอนที ่3 เปน็ก�รวเิคร�ะหข์อ้มลูโดยใช้สถติเิชงิ

พรรณน� (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่  ค่�คว�มถี่ 

(Frequency) ค่�ร้อยละ (Percentage) ค่�เฉลีย่ (Mean) 

และสว่นเบีย่งเบนม�ตรฐ�น (Standard Deviation) เพือ่

อธิบ�ยทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของ

ประช�ชนในกรุงเทพมห�นคร

 ตอนที่  4 ก�รทดสอบสมมติฐ�นก�รวิจัย 

เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุม�น (Inferen-

tial Statistics) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 สว่นท่ี 1 เป็นก�รวเิคร�ะหเ์พ่ือทดสอบนยัสำ�คญั

ของคว�มแตกต�่งระหว�่งค�่เฉลีย่ของตัวแปรต�มต่�ง ๆ  

ต�มสมมติฐ�นที่ 1 และ 2 ซึ่งสถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์นี้

ได้แก่ ก�รทดสอบค่�ที (t-test) ก�รวิเคร�ะห์คว�ม

แปรปรวนแบบท�งเดียว (One-Way ANOVA)

 ส่วนท่ี 2 เป็นก�รวิเคร�ะห์เพื่ออธิบ�ยคว�ม

สมัพนัธร์ะหว�่งตวัแปรอสิระ และตวัแปรต�มต�่ง ๆ  ต�ม

สมมติฐ�นที่ 3 ซึ่งสถิติท่ีใช้ในก�รวิเคร�ะห์นี้คือ ค่�

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีร์สนั (Pearson’s Prod-

uct Moment Correlation Coeffi-cient)

สรุปผลการวิจัย

 ก�รศกึษ�พฤตกิรรมก�รใชส้ือ่ใหม ่และทศันคติ

ท่ีมี ต่อก�รเข้�สู่สั งคมไร้ เงินสดของประช�ชนใน

กรุง เทพมห�นคร ส�ม�รถสรุปผลก�รวิจัยต�ม

วัตถุประสงค์ และสมมติฐ�นของก�รวิจัย ซึ่งปร�กฏผล

ดังนี้ 

 1.ข้อมูลท�งประช�กร

 กลุ่มตัวอย่�งท่ีตอบแบบสอบถ�มมีจำ�นวนทั้ง

สิ้น 400 คน เป็นเพศช�ย 191 คน เพศหญิง 209 คน 

สว่นใหญม่อี�ย ุ40 – 49 ป ีประกอบอ�ชพีพนกัง�นบรษัิท

เอกชน มีระดับก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี และมีร�ย

ได้เฉลี่ยต่อเดือนม�กกว่� 30,000 บ�ท

 2. ข้อมูลพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่

 กลุ่มตัวอย่�งที่ตอบแบบสอบถ�มพบว่�ส่วน

ใหญ่ใช้สม�ร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในก�รใช้สื่อใหม่โดย

ประเภทของสื่อใหม่ที่ใช้เป็นประเภท ไลน์ ม�กที่สุด 

สำ�หรับช่วงเวล�ในก�รใช้สื่อใหม่มีม�กที่สุดในช่วงเวล� 

18.01–24.00 น. ซ่ึงจะใช้สื่อใหม่เป็นระยะเวล� 3-7 

ชัว่โมงตอ่วนั โดยมกี�รจำ�แนกระยะเวล�ในก�รใชส้ือ่ใหม่

ดังนี้ สื่อใหม่ประเภทเว็บไซต์ใช้ม�กท่ีสุดในช่วงเวล� 

12.01–18.00 น. สื่อใหม่ประเภทเฟซบุ๊กใช้ม�กที่สุดใน

ช่วงเวล� 18.01–24.00 น. สื่อใหม่ประเภทสื่อจดหม�ย

อิเล็กทรอนิกส์ใช้ม�กที่สุดในช่วงเวล� 06.01–12.00 น. 

สือ่ใหมป่ระเภทไลนใ์ชม้�กทีส่ดุในชว่งเวล� 18.01–24.00 

น. สื่อใหม่ประเภทยูทูบใช้ม�กที่สุดในช่วงเวล� 18.01–

24.00 น. สือ่ใหมป่ระเภทกระด�นสนทน�ใชม้�กทีส่ดุใน

ชว่งเวล� 12.01–18.00 น. สือ่ใหมป่ระเภทอนิสต�แกรม

ใชม้�กทีส่ดุในชว่งเวล� 18.01–24.00 น. สือ่ใหมป่ระเภท
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ทวิตเตอร์ใช้ม�กที่สุดในช่วงเวล� 18.01–24.00 น. และ

สื่อใหม่อื่น ๆ  อ�ทิ WeChat, Blog, Weibo มีก�รใช้ม�ก

ที่สุดในช่วงเวล� 18.01–24.00 น. 

 3. พฤตกิรรมก�รใชส่ื้อใหมท่ีม่ต่ีอก�รเข�้สู่สงัคม

ไร้เงินสดของประช�ชนในเขตกรุงเทพมห�นครผ่�นสื่อ

ใหม่

 กลุ่มตัวอย่�งซึ่งเป็นกลุ่มประช�ชนในเขต

กรุงเทพมห�นครมีพฤติกรรมก�รใช้ส่ือใหม่ที่มีต่อสังคม

ไร้เงนิสดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ โดยค่�เฉลีย่พฤติกรรมก�ร

ใช้ส่ือใหมท่ีม่ต่ีอก�รเข�้สูส่งัคมไร้เงนิสดมคีะแนนโดยรวม

อยู่ที่ 1.25 จ�กคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้เมื่อพิจ�รณ�ร�ย

ขอ้พบว�่ ประช�ชนในเขตกรงุเทพมห�นครได้รบัข�่วส�ร

จ�กส่ือใหมท่ีม่ตีอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งนิสดผ�่นสือ่เวบ็ไซต์

ของธน�ค�รทีใ่ชบ้รกิ�รอยูม่�กทีส่ดุ สว่นประช�ชนในเขต

กรงุเทพมห�นครไดร้บัข�่วส�รจ�กสือ่ใหมท่ีม่ตีอ่ก�รเข�้

สู่สังคมไร้เงินสดผ่�นสื่อทวิตเตอร์จ�กศูนย์คุ้มครองผู้ใช้

บริก�รท�งก�รเงิน (ศคง.) น้อยที่สุด

 4. ทศันคตขิองประช�ชนในเขตกรงุเทพมห�นคร

ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

 กลุ่มตัวอย่�งมีทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงินสดโดยรวมในเชงิบวก โดยค�่เฉลีย่ทศันคตทิีม่ตีอ่ก�ร

เข�้สูส่งัคมไรเ้งนิสดของประช�ชนในเขตกรงุเทพมห�นคร

มีคะแนนโดยรวมอยู่ที่ 3.45 จ�กคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้

เมื่อพิจ�รณ�ร�ยข้อพบว่� ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคม

ไร้เงินสดของประช�ชนในเขตกรุงเทพมห�นครทำ�ให้

ระบบก�รเงินของประเทศมีคว�มทันสมัยมีคะแนนม�ก

ที่สุด ส่วนทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของ

ประช�ชนในเขตกรงุเทพมห�นครทีม่คีะแนนนอ้ยทีส่ดุคอื 

สงัคมไรเ้งินสดจะส�ม�รถชว่ยแกไ้ขปัญห�ก�รทจุริตหรอื

คอรัปชัน 

 5. ก�รทดสอบสมมติฐ�น

สมมติฐานที่ 1 ประช�ชนที่มีลักษณะท�งประช�กรแตก

ต�่งกนัมพีฤตกิรรมก�รใชส้ือ่ใหมท่ีม่ตีอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไร้

เงินสดแตกต่�งกัน

 ผลก�รวิจัยพบว่� ประช�ชนที่มีลักษณะท�ง

ประช�กรที่ อ�ยุ และระดับก�รศึกษ�แตกต่�งกันมี

พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปต�ม

สมมติฐ�นที่ตั้งไว้ ในขณะที่ประช�ชนที่มีลักษณะท�ง

ประช�กรที ่เพศ อ�ชีพ และร�ยไดเ้ฉล่ียตอ่เดอืน แตกต่�ง

กันมีพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงนิสดไม่แตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญัท่ีระดบั 0.05 จงึไม่

เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้

 ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบค่�เฉลี่ยพฤติกรรมก�ร

ใช้สือ่ใหมท่ี่มตีอ่ก�รเข้�สูส่งัคมไรเ้งนิสดของประช�ชนใน

กรุงเทพมห�นครที่มีลักษณะท�งประช�กรแตกต่�งกัน

ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ t P

เพศ (1) ช�ย 1.2521
-.286 .775

(2) หญิง 1.2639

ลักษณะท�งประช�กร ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ F P

อ�ยุ (1) ตำ่�กว่� 20 ปี 1.23

3.724 .003

(2) 20 – 29 ปี 1.43

(3) 30 – 39 ปี 1.35

(4) 40 – 49 ปี 1.26

(5) 50 – 59 ปี 1.17

(6) 60 ปีขึ้นไป 1.04



157

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 22

ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ t P

ระดับก�รศึกษ� (1) ตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย*

1.21

5.437 .000

(2) ปวช/มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย*

1.22

(3) ปวส/อนุปริญญ� 1.19

(4) ปริญญ�ตรี 1.28

(5) สูงกว่�ปริญญ�ตรี 1.54

อ�ชีพ (1) นักเรียน/

นักศึกษ�

1.26

1.551 .160

(2) ข้�ร�ชก�ร/

รัฐวิส�หกิจ

1.46

(3) พนักง�นบริษัท

เอกชน

1.29

(4) ธุรกิจส่วนตัว 1.23

(5) รับจ้�ง 1.24

(6) แม่บ้�น 1.33

(7) อื่น ๆ 1.00

ร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน (1) ตำ่�กว่� 10,000 

บ�ท

1.19

1.454 .227

(2) 10,000 – 

20,000 บ�ท

1.27

(3) 20,001 – 

30,000 บ�ท

1.28

(4) ม�กกว่� 30,000 

บ�ท

1.34

 ผลก�รวิจัยพบว่� ประช�ชนที่มีลักษณะท�งประช�กรที่ อ�ยุ และระดับก�รศึกษ�แตกต่�งกันมีพฤติกรรมก�ร

ใช้สื่อใหม่ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้ ในขณะ

ที่ประช�ชนที่มีลักษณะท�งประช�กรที่ เพศ อ�ชีพ และร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่�งกันมีพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ที่มี

ต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดไม่แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้
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สมมติฐานที่ 2 ประช�ชนที่มีลักษณะท�งประช�กรแตกต่�งกันมีทัศนคติต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดแตกต่�งกัน

ต�ร�งที่ 2 เปรียบเทียบค่�เฉลี่ยทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชนในกรุงเทพมห�นครที่มีลักษณะท�ง

ประช�กรแตกต่�งกัน

ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ t P

เพศ (1) ช�ย 3.477
.844 .399

(2) หญิง 3.432

ลักษณะท�งประช�กร ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ F P

อ�ยุ (1) ตำ่�กว่� 20 ปี 3.44

2.606 .025

(2) 20 – 29 ปี 3.57

(3) 30 – 39 ปี 3.46

(4) 40 – 49 ปี 3.46

(5) 50 – 59 ปี 3.29

(6) 60 ปีขึ้นไป 3.20

ระดับก�รศึกษ� (1) ตำ่�กว่�มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย*

3.07

10.166 .000

(2) ปวช/มัธยมศึกษ�

ตอนปล�ย*

3.22

(3) ปวส/อนุปริญญ� 3.52

(4) ปริญญ�ตรี 3.49

(5) สูงกว่�ปริญญ�ตรี 3.69

อ�ชีพ (1) นักเรียน/

นักศึกษ�

3.41

1.399 .214

(2) ข้�ร�ชก�ร/

รัฐวิส�หกิจ

3.51

(3) พนักง�นบริษัท

เอกชน

3.51

(4) ธุรกิจส่วนตัว 3.42

(5) รับจ้�ง 3.38

(6) แม่บ้�น 3.29

(7) อื่น ๆ 2.87
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ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ ค่�เฉลี่ยก�รใช้สื่อใหม่ t P

ร�ยได้เฉลี่ยต่อเดือน (1) ตำ่�กว่� 10,000 

บ�ท

3.22

8.511 .000

(2) 10,000 – 

20,000 บ�ท

3.34

(3) 20,001 – 

30,000 บ�ท

3.53

(4) ม�กกว่� 30,000 

บ�ท

3.57

 ผลก�รวจิยัพบว�่ ประช�ชนทีม่ลีกัษณะท�งประช�กรทีร่ะดบัก�รศกึษ� และร�ยไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืนแตกต�่งกนัมี

ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้ ในขณะที่

ประช�ชนทีม่ลีกัษณะท�งประช�กรที ่เพศ อ�ย ุและอ�ชพีแตกต�่งกนัมทีศันคตท่ีิมตีอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งนิสดไมแ่ตกต�่ง

กันอย่�งมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปต�มสมมติฐ�นที่ตั้งไว้

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่มีคว�มสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชน

ต�ร�งที่ 3 แสดงค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่�งก�รเปิดรับสื่อใหม่ของประช�ชนกับทัศนคติท่ีมีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงินสด

พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Sig

ทัศนคติที่มีต่อ

ก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

.289** .000

 **p<.01

 ผลก�รวิจัยพบว่� พฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่กับ

ทัศนคติท่ีมีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชนมี

คว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผลการวิจัย

 1.พฤติกรรมก�รใชส้ือ่ใหมท่ีม่ต่ีอก�รเข้�สูส่งัคม

ไร้เงินสด

  จ�กผลก�รวิจัยพฤติกรรมก�รใช้สื่อใหม่ที่มีต่อ

ก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือน�นๆ 

ครั้ง โดยสื่อใหม่ประเภทเว็บไซต์ของธน�ค�รที่ใช้บริก�ร

อยู่เป็นสื่อที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ดีที่สุด รองลงม�เป็นอีเมล 

ไลน์ เฟซบุ๊กของธน�ค�รที่ใช้บริก�รอยู่ อีเมลจ�กศูนย์

คุม้ครองผูใ้ชบ้รกิ�รท�งก�รเงิน เฟซบุก๊ศนูยค์ุม้ครองผูใ้ช้

บริก�รท�งก�รเงิน ยูทูบจ�กธน�ค�รที่ใช้บริก�รอยู่ 

เว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริก�รท�งก�รเงิน ยูทูบจ�ก

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริก�รท�งก�รเงิน ทวิตเตอร์จ�ก

ธน�ค�ร และสุดท้�ยคือ ทวิตเตอร์ของหน่วยง�นศูนย์

คุ้มครองผู้ใช้บริก�รท�งก�รเงิน ต�มลำ�ดับ ซ่ึงแสดงให้

เหน็ว�่ ก�รใช้ส่ือใหมใ่นก�รประช�สมัพนัธก์�รเข้�สู่สังคม

ไร้เงินสดยังไม่มีประสิทธิภ�พ และไม่ส�ม�รถเข้�ถึง

ประช�ชนอย่�งได้ผล สอดคล้องกับง�นวิจัยของกนก

วรรณ สมรักษ์ (2558) ได้ศึกษ�เรื่อง พฤติกรรมก�รเปิด

รับข่�วส�ร คว�มรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อ

เรื่องประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน AEC ของคนทำ�ง�นใน

เขตกรุงเทพมห�นคร ผลก�รศึกษ�พบว่� พฤติกรรมก�ร

เปิดรับข่�วส�รเรื่อง ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน ส่วน

ใหญ่จะเปิดรับชมข่�วส�รจ�กสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก มีค่�

เฉลี่ยในก�รเปิดรับประม�ณ 3 ครั้งต่อสัปด�ห์ รองลงม�

เป็น หนงัสอืพมิพ ์มคี�่เฉลีย่ในก�รเปิดรบัประม�ณ 1 คร้ัง

ต่อสัปด�ห์ และเปิดรับข้อมูลผ่�นเว็บไซต์ มีค่�เฉล่ียใน

ก�รเปิดรับประม�ณ 1 ครั้งต่อสัปด�ห์ เช่นเดียวกับ สิงห์ 

สิงห์ขจร (2558) ได้ศึกษ�เรื่อง พฤติกรรมก�รเปิดรับ

ข่�วส�ร และก�รรับรู้เกี่ยวกับประช�คมอ�เซียนของ
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ประช�ชนกรณีศึกษ�กรุงเทพมห�นคร ผลก�รศึกษ�พบ

ว่� กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่เปิดรับข่�วส�รเกี่ยวกับ

ประช�คมอ�เซียนผ่�นสือ่ประเภทโทรทศันม์�กทีส่ดุ รอง

ลงม�คอื หนงัสอืพมิพ์ อนิเทอร์เน็ต นิตยส�ร วทิยกุระจ�ย

เสียง โปสเตอร์/ป้�ย ประช�สัมพันธ์  เอกส�ร

ประช�สัมพันธ์ ก�รประชุมสัมมน� นิทรรศก�ร ASEAN 

ต�มลำ�ดับ ซึ่งทำ�ให้เห็นว่�โทรทัศน์เป็นสื่อท่ีมีท้ังภ�พ 

และเสียง จึงทำ�ให้ประช�ชนเข้�ใจข่�วส�รได้ง่�ยกว่�สื่อ

ประเภทอื่นๆ ในส่วนของสื่อหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่

ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มตัวอย่�งได้อย่�งกว้�งขว�ง และ

ส�ม�รถนำ�ม�อ่�นซำ้�ได้ห�กต้องก�รจะได้รับข้อมูลเพิ่ม

เตมิ และอย�กใหม้ขี�่วส�รผ�่นสือ่โทรทศันม์�กทีส่ดุ รอง

ลงม�คือ หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่� ง�นวิจัย

ต่�ง ๆ  ที่ได้กล่�วม�นั้นมีคว�มสอดคล้อง และส�ม�รถใช้

อธิบ�ยเกี่ยวกับคว�มสนใจในก�รเปิดรับสื่อของ

ประช�ชน โดยประช�ชนใหค้ว�มสนใจในก�รรบัข�่วส�ร

เกี่ยวกับโครงก�รของภ�ครัฐผ่�นสื่อดั้งเดิมที่มีต่อ

โครงก�รของภ�ครัฐโดยเฉพ�ะสื่อโทรทัศน์ และ

หนังสือพิมพ์ม�กกว่�สื่อใหม่

 2.ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสด

             จ�กผลก�รวิจัยพบว่� กลุ่มตัวอย่�งมีทัศนคติ

ทีม่ตีอ่ก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งินสดโดยรวมในเชงิบวก โดยก�ร

เข้�สู่สังคมไร้เงินสดทำ�ให้ระบบก�รเงินของประเทศมี

คว�มทันสมัยม�กที่สุด รองลงม�คือ ช่วยให้มีคว�ม

สะดวกสบ�ยในก�รซื้อสินค้� และบริก�ร ยินดีที่จะเข้�

ร่วมสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสดในก�รใช้จ่�ยชีวิต

ประจำ�วนั มชีอ่งท�งก�รบรกิ�รทีห่ล�กหล�ย สง่เสรมิให้

เกิดก�รใช้จ่�ย และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ มี

ขั้นตอนก�รใช้ที่ไม่ยุ่งย�กซับซ้อน ช่วยเพิ่มศักยภ�พท�ง

เศรษฐกิจในก�รแข่งขันระหว่�งประเทศ ช่วยลดปัญห�

เรื่องอ�ชญ�กรรม เช่น จี้ ปล้น ช่วยให้รัฐส�ม�รถจัดเก็บ

ภ�ษีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รเก็บข้อมูลก�รใช้จ่�ย

อย่�งเป็นระบบ ประเทศไทยจะส�ม�รถก้�วเข้�สู่สังคม

ไร้เงินสดได้ภ�ยใน 10 ปี มีก�รเก็บรักษ�ข้อมูลที่น่�เชื่อ

ถือ มีระบบป้องกันก�รปลอมแปลงข้อมูลที่น่�เชื่อถือ มี

ร้�นค้�ที่รับชำ�ระจำ�นวนม�กเพียงพอ และสุดท้�ยคือ 

ช่วยแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตหรือคอรัปชัน ต�มลำ�ดับ เป็น

ไปต�มแนวคิดของ ชวนะ ภวก�นันท์ (2534) ซึ่งทำ�ก�ร

แบ่งประเภทของทัศนคติได้ 3 ประเภทคือ ประเภทแรก 

ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวก เป็นทัศนคติที่ชักนำ�ให้บุคคล

แสดงออก มีคว�มรู้สึกหรืออ�รมณ์จ�กสภ�พจิตใจ

โตต้อบในด�้นดตีอ่บคุคลอืน่หรอืเรือ่งร�วใดเรือ่งร�วหนึง่ 

รวมท้ังหน่วยง�น องค์กร สถ�บัน ก�รดำ�เนินก�รของ

องค์กรหรืออื่น ๆ ประเภทที่สอง ได้แก่ ทัศนคติเชิงลบ

หรอืไมดี่ เปน็ทศันคตท่ีิสร�้งคว�มรูส้กึเป็นไปในท�งเสือ่ม

เสยี ไมไ่ดร้บัคว�มเชือ่ถอืหรอืไวว้�งใจ อ�จมคีว�มเคลอืบ

แคลงระแวงสงสยัรวมท้ังเกลยีดชังตอ่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

เรื่องร�วหรือปัญห�ใดปัญห�หนึ่งหรือหน่วยง�นองค์กร 

สถ�บันก�รดำ�เนนิก�รขององค์กรหรอือืน่ๆ และประเภท

ท่ีส�ม ไดแ้ก ่ทัศนคตท่ีิบุคคลไมแ่สดงคว�มคดิเหน็ในเรือ่ง

ร�วหรือปัญห�ใดปัญห�หนึ่งหรือต่อบุคคลหน่วยง�น 

สถ�บันองค์กรหรืออื่น ๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งทัศนคติทั้งส�ม

ประเภทนี้ บุคคลอ�จเพียงประเภทเดียวหรือหล�ย

ประเภทรวมกันก็ได้ ข้ึนอยู่กับคว�มม่ันคงในเรื่องคว�ม

เชือ่ คว�มรูส้กึนกึคดิหรอืค�่นยิม และอืน่ ๆ  ทีม่ตีอ่บคุคล 

สิง่ของ ก�รกระทำ�หรอืสถ�นก�รณ ์เป็นตน้ ซึง่ถ้�ทัศนคติ

ของบุคคลแต่ละคนถูกกระตุ้นให้แสดงออกม�ในรูปของ

คว�มเห็นร่วมกัน ก็จะเปลี่ยนเป็น “ส�ธ�รณมติ” ต่อไป 

และยังสอดคล้องกับผลก�รวิจัยของ อรชพร ศักดิ์พรหม 

และจริพล สงัข์โพธิ ์(2559) ไดท้ำ�ก�รศกึษ�ปัจจยัทีส่ง่ผล

ตอ่ก�รยอมรบัก�รใชง้�นระบบพรอ้มเพย ์(Prompt Pay)  

ของประช�กรในเขตกรุงเทพมห�นคร ผลก�รศึกษ�พบ

ว่� ปัจจัยท่ีส่งผลต่อก�รยอมรับก�รใช้ง�นระบบพร้อม

เพย์ของกลุ่มคนที่สมัครใช้ง�นระบบพร้อมเพย์เรียบร้อย

แลว้ ไดแ้ก ่กระบวนก�รสมคัรใช้ง�นพรอ้มเพย ์ประโยชน์

ของตวัระบบพรอ้มเพย ์และก�รสง่เสริมจ�กรฐับ�ล สว่น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รยอมรับก�รใช้ง�นระบบพร้อมเพย์

ของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้สมัครใช้ง�น ได้แก่ คว�มปลอดภัย 

แรงจงูใจในก�รเริม่ตน้ใชง้�น และก�รส่งเสรมิจ�กรฐับ�ล

นอกจ�กนี้จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่�ก�รส่งเสริมก�รใช้ง�น

ใหถู้กลกัษณะกลุม่คน จะทำ�ใหม้ผีูส้มคัรใชง้�นระบบเพิม่

ขึ้น โดยเฉพ�ะกลุ่มคนที่มีจำ�นวนม�กในสังคมไทย

ปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ กนกวรรณ         

สมรักษ์ (2558) ที่ได้ศึกษ�เรื่อง พฤติกรรมก�รเปิดรับ

ข�่วส�ร คว�มรู ้ทศันคต ิและแนวโนม้พฤตกิรรมตอ่เรือ่ง

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน AEC ของคนทำ�ง�นในเขต

กรงุเทพมห�นครซึง่ผลก�รศกึษ�พบว่�ลกัษณะประช�กร

ทั่วไปเป็นกลุ่มคนทำ�ง�นในเขตกรุงเทพฯ ที่มีก�รศึกษ�

ตัง้แตร่ะดบัปรญิญ�ตรขีึน้ไป มทัีศนคตติอ่เรือ่งประช�คม

เศรษฐกิจอ�เซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งเป็น
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ทัศนคติในเชิงบวก โดยมีทัศนคติที่เห็นด้วยในเรื่อง 

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน จะช่วยขย�ยก�รค้� ก�ร

ลงทุน และก�รบริก�รในภูมิภ�คประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียนม�กที่สุด และรองลงม�คือ มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่อง 

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซยีน จะชว่ยสร�้งคว�มมัน่คงท�ง

เศรษฐกิจในภูมิภ�คอ�เซียน จะเห็นได้ว่� แนวคิด และ

ง�นวิจัยต่�ง ๆ ที่ได้กล่�วม�นั้นมีคว�มสอดคล้อง และ

ส�ม�รถใช้อธิบ�ยเกี่ยวกับทัศนคติของประช�ชนท่ีมีต่อ

ก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดได้เป็นอย่�งดี 

 3.คว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รใช้สื่อใหม่กับ

ทัศนคติที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชน

 จ�กผลก�รวจัิยพบว�่  ก�รใชส้ือ่ใหมก่บัทัศนคติ

ที่มีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดของประช�ชนมีคว�ม

สัมพันธ์กันกล่�วคือ ห�กกลุ่มตัวอย่�งมีก�รใช้สื่อใหม่อยู่

ในระดับสงูก็จะสง่ผลใหก้ลุม่ตัวอย�่งมทีศันคตใินท�งบวก

ต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดด้วย และในท�งตรงกันข้�ม

ห�กกลุม่ตวัอย�่งมพีฤติกรรมก�รใชส้ือ่ใหมอ่ยูใ่นระดบัตำ�่

ก็จะส่งผลให้กลุ่มตัวอย่�งมีทัศนคติในท�งลบต่อก�รเข้�

สูส่งัคมไรเ้งนิสดด้วยเชน่กนั สอดคลอ้งกับ ฐิตินนั บญุภ�พ 

คอมมอน (2556) ได้ทำ�ก�รวิจัยเกี่ยวกับบทบ�ทของสื่อ

ใหม่ในก�รสร้�งค่�นิยมท�งสังคม และอัตลักษณ์ของ

เย�วชนไทยในเขตกรุงเทพมห�นคร ผลก�รศึกษ�พบว่� 

สือ่ดจิิทลัสมยัใหมม่บีทบ�ทในก�รสร�้งค�่นยิมทัง้เชงิลบ 

และเชิงสร�้งสรรค์แก่เย�วชน นอกจ�กนี้สื่อสมัยใหม่ยัง

เข้�ม�มีบทบ�ทในฐ�นะเป็นเคร่ืองมือ และพื้นที่ให้

เย�วชนไดใ้ช้ค้นห� สำ�รวจ ทดลอง และทดสอบอตัลกัษณ์

ของตนเอง รวมทั้งยังมีบทบ�ทท�งอ้อมในก�รขัดเกล�

ท�งสังคมให้แก่เย�วชนอีกด้วย และยังสอดคล้องกับ          

อรชพร ศกัดิพ์รหม และจริพล สงัขโ์พธิ ์(2559) ไดท้ำ�ก�ร

ศกึษ�ปจัจัยทีส่ง่ผลต่อก�รยอมรบัก�รใชง้�นระบบพรอ้ม

เพย ์(Prompt Pay)  ของประช�กรในเขตกรงุเทพมห�นคร 

ผลก�รศึกษ�พบว่� ปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รยอมรับก�รใช้

ง�นระบบพร้อมเพย์ของกลุ่มคนที่สมัครใช้ง�นระบบ

พร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ กระบวนก�รสมัครใช้ง�น

พรอ้มเพย,์ ประโยชนข์องตวัระบบพรอ้มเพย ์และก�รสง่

เสริมจ�กรัฐบ�ล ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รยอมรับก�รใช้

ง�นระบบพร้อมเพย์ของกลุ่มคนที่ยังไม่ได้สมัครใช้ง�น 

ได้แก่ คว�มปลอดภัย แรงจูงใจในก�รเริ่มต้นใช้ง�น และ

ก�รส่งเสริมจ�กรัฐบ�ล นอกจ�กนี้จ�กก�รศึกษ�ยังพบ

ว่�ก�รส่งเสริมก�รใช้ง�นให้ถูกลักษณะกลุ่มคน จะทำ�ให้

มีผู้สมัครใช้ง�นระบบเพิ่มข้ึน โดยเฉพ�ะกลุ่มคนที่มี

จำ�นวนม�กในสังคมไทยปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 เมื่อพิจ�รณ�จ�กผลก�รวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอ

แนะทั่วไปดังนี้

 1. ผลก�รวิจัยแสดงให้เห็นว่� สื่อใหม่ ยังไม่

ส�ม�รถเข้�ถึงเข้�ถึงประช�ชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

เพียงพอ โดยเฉพ�ะสื่อของรัฐที่ได้มอบหม�ยให้ศูนย์

คุ้มครองผู้ใช้บริก�รท�งก�รเงินเป็นผู้ดำ�เนินง�น ดังนั้น

เพื่อให้ประช�ชนได้รับรู้ในสิทธิประโยชน์ และคว�ม

ก้�วหน้�ท�งเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนจ�กก�รเข้�สู่สังคมไร้

เงนิสดของประเทศไทย รฐับ�ลควรใหก้�รสนับสนนุ และ

ใช้ “สื่อใหม่” เนื่องเพร�ะ “สื่อใหม่” จะส�ม�รถตอบ

สนองคว�มต้องก�รของ “ผู้แสวงห�ข้อมูลข่�วส�ร” 

(Seeker) ได้มีประสิทธิภ�พม�กกว่�สื่อแบบดั้งเดิม 

เนื่องจ�กสื่อใหม่ไม่มีข้อจำ�กัดในด้�นเวล� (Time) และ

เนื้อท่ี (Space) เหมือนอย่�งเคยท่ีเป็นข้อจำ�กัดของส่ือ

แบบดั้งเดิมม�ก่อนโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รใช้สื่อใหม่

ประเภท ไลน์, เฟซบุ๊ก และยูทูบ รวมไปถึงก�รใช้เว็บไซต์

ของธน�ค�รภ�คเอกชน ซึง่เป็นสือ่ทีพ่บว�่ส�ม�รถเข�้ถงึ

กลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กที่สุดเป็นสื่อ

หลกัในก�รประช�สมัพนัธ ์และสง่เสรมิก�รเข�้สูส่งัคมไร้

เงินสดให้ม�กยิ่งขึ้น

 2. จ�กผลก�รวจัิยพบว�่ กลุม่ตวัอย�่งมทีศันคติ

ท่ีมีต่อก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดโดยรวมในเชิงบวก ดังน้ัน

รัฐบ�ล และภ�คเอกชนควรมีก�รร่วมมือกันว�งแผนใน

ก�รสร�้งทศันคตเิชงิบวกเก่ียวกบัก�รเข�้สูส่งัคมไรเ้งินสด

ทั้งในแง่ประโยชน์ส่วนบุคคล และผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยรวมใหม้�กยิง่ข้ึน เพ่ือใหป้ระเทศไทยส�ม�รถ

เพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันด้�นเศรษฐกิจ และมีคว�ม

ก้�วหน้�ท�งด้�นก�รเงินเทียบเท่�ประเทศช้ันนำ�ทั่วโลก 

และยังจะเป็นอีกหนึ่งกำ�ลังสำ�คัญในก�รขับเคล่ือน

เศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุดในอน�คตต่อไป

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ง�นวิจัยครั้งนี้เป็นก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ (Sur-

vey Reseach) โดยเก็บข้อมูลจ�กแบบสอบถ�ม ซึ่งอ�จ

ทำ�ให้ไม่ได้ข้อมูลในเชิงลึกม�กนัก ควรมีก�รศึกษ�โดยใช้

ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) เพร�ะผล
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จ�กก�รวิจัยพบว่� น่�จะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ

ทัศนคติเพื่อให้ประช�ชนมีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รเข้�สู่สังคมไร้เงินสดต่อไป

 2. ก�รศกึษ�คร้ังต่อไปควรมุง่เน้นก�รศึกษ�กลุม่

ตัวอย่�งในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจ�กกรุงเทพมห�นคร 

เช่นภ�คเหนือ ภ�คกล�ง ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภ�คใต้ เพร�ะก�รศึกษ�ครั้งนี้ทำ�แต่ในเฉพ�ะเขต

กรุงเทพมห�นครเท่�นั้น ทำ�ให้ผลก�รศึกษ�อ�จจะไม่

ส�ม�รถสื่อได้ถึงภ�พรวมของประช�ชนทั้งประเทศได้ 

และกลุ่มตัวอย่�งควรมีคว�มหล�กหล�ยม�กยิ่งข้ึน ซ่ึง

ส�ม�รถทำ�ใหท้ร�บถงึปจัจยัทีส่ง่ผลในแตล่ะกลุม่ตวัอย�่ง

มีคว�มแตกต่�งกันหรือไม่ และมีคว�มสมบูรณ์ครบถ้วน

ม�กยิ่งขึ้น
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