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บทคัดย่อ
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการชาระเงินในประเทศไทยพยายามผลักดัน
วิธีการชาระเงิน ของผู้บ ริโภคให้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้เงินสดที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานสูง การชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย NFC เป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายหน่วยงานให้
ความสนใจ เพราะอั ต ราการใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างรวดเร็ ว ประกอบกั บ NFC เป็ น
เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามแม้ว่าโทรศัพท์มือถือที่ฝัง NFC จะเข้ามาแพร่หลายใน
ประเทศไทยหลายปีแล้วแต่การชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย NFC กลับยังไม่แพร่หลาย ดังนั้นจึง
เกิดคาถามว่า ประเทศไทยพร้อมหรือไม่สาหรับการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย NFC ถ้าพร้อม
มีความพร้อมในระดับใด และจะวัดความพร้อมนั้นได้อย่างไร บทความนี้จึงนาเสนอ
(1) กรอบการศึกษาความพร้อมของการช าระเงิน ผ่ านโทรศัพ ท์ มือถือด้ว ย NFC ใน
มุ ม มองขององค์ ป ระกอบเชิ งเศรษฐกิ จ ซึ่ งประกอบด้ ว ย ผู้ ให้ บ ริก ารเครือ ข่ ายโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผู้
ให้ บ ริการธุรกิจ ธนาคาร ผู้ ผลิ ตสมาร์ทโฟนและชิป และหน่วยงานผู้มีส่ วนร่วมในการจัดตั้ง TSM
(Trusted service manager) รวมถึงผู้ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งในกรอบดังกล่าวจะประกอบด้วยดัชนีชี้วัด
ความพร้อมของแต่ละองค์ประกอบเชิงเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี ซึ่งได้จากการวิจัย
เชิงคุณ ภาพ โดยพั ฒ นาจากการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบเชิง
เศรษฐกิจ จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และใช้เทคนิคเดลฟายในการหา
ความคิดเห็นร่วมของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมของผู้ใช้สมาร์ทโฟนและปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีเพัฒนาโดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม

(2)
(2) ผลการประเมิ น ความพร้อมของการช าระเงิน ผ่ านโทรศั พ ท์ มื อ ถือด้ ว ย NFC ใน
ประเทศไทยที่แต่ละองค์ประกอบเชิงเศรษฐกิจประเมินตนเองโดยใช้ดัชนีที่พัฒนาขึ้นพบว่า ในปัจจุบัน
มีเพียงหน่วยงานกลางผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง/ให้บริการระบบ TSM และผู้ใช้งาน ที่มีความพร้อม
โดยดัชนีด้านความเต็มใจในการใช้ของผู้ใช้นั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นๆ
ส่วนองค์ประกอบอื่นที่ยังไม่พร้อ มเนื่องจาก ค่าของดัชนี ชี้วัดในกลุ่มความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวงจรเศรษฐกิจของการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย NFC นั้นอยู่
ในระดับต่า โดย คณะผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันว่าควรจัดตั้งหน่วยงานกลางของประเทศเพื่อ
กาหนดนโยบายและสร้างมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึง ควรเริ่มการใช้งาน NFC ในการชาระเงิน
กับธุรกิจคมนาคมและการขนส่งก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดการยอมรับใช้งานอย่างแพร่หลาย
ค ำส ำคั ญ : องค์ ป ระกอบเชิ ง เศรษฐกิ จ ของ NFC, ดั ช นี ชี้ วั ด ความพร้ อ ม, การช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือด้วย NFC
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ABSTRACT
Several businesses and public sectors in Thailand urge the Thai society to
be the cashless society due to the high cost of cash operating expense. Rapid
increasing of mobile usage and high security of NFC technology lead them to interest
in NFC Mobile Payment. However, NFC Mobile Payment is rarely used in Thailand
even NFC Mobile phones is spread across the country for more than 5 years. This
phenomenon brings to the research questions- whether Thailand is ready for the NFC
Mobile payment, if ready, what the readiness level is and how to measure it. This
paper:( 1 ) proposes the Conceptual framework of NFC Mobile Payment
readiness indexes and factors effecting the readiness indexes in the perspective of
NFC ecosystem which consist of Mobile Network Operator, Service Provider, Bank,
Handsets and chipsets Manufacturer, Trusted service manager (TSM) and users. The
framework is developed by the qualitative research using in-depth interview from the
experts in the ecosystem, content analysis, Delphi technique, and users’ focus group
to get the indexes and factors.

(4)
(2 ) presents the level of Thailand readiness in each component of the
NFC Mobile payment ecosystem, based on the consensus of experts’ and users’
evaluation using the indexes proposed in the framework. The result of the evaluation
shows that the readiness level of users and organization involving TSM are low, while
the readiness level of the rest components of the ecosystem are quite high.
Research result recommends that setting up independent entity to regulate policy
and provide standard. For higher wide spread adoption of the NFC Mobile Payment,
the transportation business should be the first mover in market to introduce it.
Keywords: NFC Ecosystem, Mobile Payment, NFC Mobile payment, Readiness indexes

