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บทคัดย่ อ
ปัจจุบนั มีการยอมรับการใช้ งานโทรศัพท์เคลือนทีอย่างกว้ างขวาง ไม่เพียงแค่อปุ กรณ์
การสือสารเท่านัน แต่ยงั เป็ นอุปกรณ์ ทีมีศกั ยภาพในด้ านการชําระเงินอีกเทคโนโลยี Near Field
Communication (NFC) ถูก นํ ามาใช้ ทํ า ให้ โทรศัพ ท์ เคลื อนที สามารถใช้ เพื อการชํ า ระเงิ น ด้ ว ย
วิธีการแตะบนเครื องอ่านหรื อเครื องชําระเงิน ส่งผลให้ การชําระเงินนันง่าย สะดวกรวดเร็ ว และลด
การเข้ าคิวเพือชําระเงินในร้ านค้ าต่างๆ โดยการทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลือนทีด้ วยเทคโนโลยี
NFC นันมีการใช้ งานอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ และมีแนวโน้ ม ทิศทางการใช้ งานสูงขึนใน
อนาคต โดยในประเทศไทยนันเริมมีผ้ ใู ห้ บริการทดลองนํามาใช้ งาน แต่กลับไม่คอ่ ยได้ รับความนิยม
ในการใช้ งาน จึงทําให้ ยงั ไม่มีการพัฒนาบริการในด้ านนีอย่างจริงจัง
งานวิจยั ฉบับนีจึงศึกษาถึงสาเหตุทีการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที
โดยใช้ งานเทคโนโลยี NFC นันไม่เป็ นทีนิยมในประเทศไทยเพือเสนอแนะแนวทางส่งเสริ มการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนทีด้ วยเทคโนโลยี NFC โดยงานวิจยั ชินนีเป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพซึงใช้ แนวทางวิจยั แบบกรณี ศึกษา (Case study method) งานวิจยั ฉบับนีเก็บข้ อมูลโดย
ใช้ วิธีการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม ผู้ให้ บริ การเครื อข่าย
โทรศัพท์เคลือนที กลุ่มร้ านค้ า และกลุ่มผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลือนทีในประเทศไทย ซึงจะแบ่งเป็ น
กลุ่มผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เ คลือนที 3 คนได้ แก่ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูมฟู กลุ่มร้ านค้ า
3 คนได้ แก่ เซเว่นอิเลฟเว่น , โฮมโปร และ ทรู คอฟฟี และกลุ่ม ผู้ใช้ บริ การ 2 คนได้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนทีทีเคยใช้ งานการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนทีด้ วยเทคโนโลยี NFC
และผู้ใช้ บริ การโทรศัพท์เคลือนทีทีไม่เคยใช้ งานการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลือนที
ด้ วยเทคโนโลยี NFC รวมเป็ นจํานวน 8 คน ประกอบกับสืบค้ นข้ อมูลต่างๆ และนําข้ อมูลทีได้ ไป
วิเคราะห์ผลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลออกเป็ น ลักษณะ นันคือการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละ
กรณี ศึก ษา (Within-Case Analysis) และการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ประกอบกัน ระหว่า งกรณี ศึก ษา
(Cross-Case Analysis)ในการศึ ก ษ าแนวทางส่ ง เสริ ม การทํ าธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลือนทีด้ วยเทคโนโลยี NFC
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึกกับ กลุ่ม ตัวอย่างทังหมดพบว่า สาเหตุที การทํ าธุ รกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นโทรศัพ ท์ เคลื อนที โดยใช้ ง านเทคโนโลยี NFC ไม่ เ ป็ นที นิ ย มในประเทศไทย
เนืองจากกลุ่มผู้ให้ บริการเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือนที ยังไม่มีการลงทุนในเรื องการให้ บริการแก่กลุ่ม
ร้ านค้ า และกลุ่ม ผู้ใช้ บ ริ ก าร เพราะเป็ น เทคโนโลยี ใหม่ สํ า หรั บ ประเทศไทยจึ ง อยู่ในขันต อน
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การศึกษา และเป็ นเทคโนโลยีทีมีต้นทุนในการลงทุนสูง จึงต้ องประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน
และแนวทางการส่งเสริ มการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพ ท์เคลือนทีโดยใช้ งานเทคโนโลยี
NFC ให้ เป็ นทีนิยมเพือให้ เกิดการใช้ งานควรจะให้ ความสําคัญกับประเด็นหลัก 3ประเด็นได้ แก่ (1)
สือสาร ให้ ความรู้ เพือสร้ างเข้ าใจในรายละเอียดการใช้ งานต่างๆ ของการทําธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื อนที โดยใช้ ง านเทคโนโลยี NFC กับ ผู้ทีเกี ยวข้ องกับการใช้ งาน เช่น มี การให้
ทดลองใช้ งานเทคโนโลยี NFC (2) การติดตังระบบ อุปกรณ์ในการให้ บริ การ และการดูแลหลังการ
ให้ บริ การการทํ าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพ ท์เคลื อนที โดยใช้ งานเทคโนโลยี NFC (3) การ
ส่งเสริมการขายกับผู้ใช้ งาน เพือจูงใจให้ เกิดการใช้ บริการมากขึน
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Abstract
The use of mobile payment is increasing and. Near Field Communication
(NFC) is one of the technologies which enable mobile payment, and the use of mobile
payment with the technology is gaining higher acceptance in several developed
countries. However, in Thailand mobile payment using NFC is still in its early stage.
Acceptance rate during the beta launch was low.
This research, therefore, set to understand why mobile payment using NFC
technology is not popular and how to encourage the use of mobile payment by using
NFC technology.
This research collected data using in-depth interview and divided samples
into three groups: mobile network providers, stores, and users of mobile services in
Thailand. Within-case analysis and cross- case analysis was conducted.
Research findings suggest that commercial stores and consumers were not
well aware of mobile payment enabled by NFC technology, and mobile network
operators have not invested much in the beta launch to reach appropriate scale that can
create impacts. Therefore, to encourage the use of mobile payment enabled by NFC,
mobile network providers need to educate both commercial stores and users. In
addition, technical services, such as system installation and maintenance, are of
important to the stores. From the customers’ point of view, promotions, for example 5%
discount when pay by mobile payment, will help attract more users.
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