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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีทางการเงิน หรือฟินเทค (FinTech) ก าลงัไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางในหลายประเทศ 

ทัว่โลก เน่ืองจากมูลค่าเพ่ิมท่ีจะเกิดแก่ธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศท่ีจะสูงข้ึน จากการน า

นวตักรรมดงักล่าวไปสร้างบริการทางการเงินชนิดใหม่ และพฒันาประสิทธิภาพของบริการทางการเงินท่ีมีอยู่เดิม 

ทั้งยงัมีความเป็นไปไดท่ี้เทคโนโลยีทางการเงินเหล่าน้ี จะถูกน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมดา้น

อ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง ดว้ยเหตุน้ี การสร้างนวตักรรมทางการเงินจากธุรกิจฟินเทค จึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ไทย ท่ีตอ้งการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้เขา้สู่ยุค 4.0 อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาครัฐ และภาคเอกชนไทย จะมีความ

ต่ืนตวัในธุรกิจฟินเทค แต่การศึกษาทางวิชาการท่ีสร้างความเขา้ใจในธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย ยงัมีอยู่อย่าง

จ ากดั บทความน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลอา้งอิงท่ีส่งเสริมความเขา้ใจ ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบวา่ ระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทคของประเทศไทย มีจุดเด่นท่ีส าคญั 

คือ ความเช่ียวชาญในงานบริการของคนไทย แต่ก็ยงัมีประเด็นส าคญัอีกหลายประการท่ีจะตอ้งไดรั้บการปรังปรุง 

และพฒันาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ผูป้ระกอบการในประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่น ความ 

ไม่ชดัเจนของกฎระเบียบ การขาดแคลนบุคลากร และความอ่อนแอดา้นการสร้างนวตักรรมภายในประเทศ 

ค าส าคัญ: เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค)  ระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค  นวตักรรม 
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Abstract 

 Interest in Financial Technology, also known as FinTech, has significantly and globally escalated as its 

new financial solutions and innovations hold immense potential benefits to all businesses, especially in terms of 

value-added, and also to national competitiveness. It is most likely that these financial technologies will be adopted 

widely for improving other services and activities. For this reason, financial innovations creation and 

implementation of FinTech businesses can serve Thai Government’s policy to drive Thailand to 4.0 paradigm. 

Even though Thai government-private sector cooperation for FinTech business development has already taken 

place, the number of academic studies for FinTech is limited, especially in Thailand. Therefore, the objective of 

this article is to provide a better understanding and sources of information for those involved in Thailand’s FinTech 

industry. The result of this study shows that FinTech ecosystem in Thailand has some distinctive characteristics 

and Thai people’s service specialization is being one of them. Nevertheless, to be able to compete with overseas 

service providers, there are many areas for improvement and development, such as uncertain regulatory 

environment, shortage of human resources and low level of domestic innovation. 

Keywords: Financial Technology (FinTech), FinTech’s Ecosystem, Innovation 

 

บทน ำ 

 สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั และมีความผนัผวนสูง ส่งผลกระทบใหอ้ตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยต ่ากว่าในอดีต โดยคาดว่าสภาวะเช่นน้ีจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหน่ึง ทั้งน้ี สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย (Thailand Development Research Institute - TDRI) คาดการณ์ว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไทยอีก 10 ปีนบัจากน้ี จะอยู่ในช่วงร้อยละ 3 – 5 ต่อปี ส่วนธนาคารโลก2 ประมาณอตัราการเติบโต ท่ีร้อยละ 2.9 – 

3.3 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2018 นอกจากน้ี TDRI ยงัประเมินว่า อตัราการเกิดท่ีลดลง และวิวฒันาการทาง

การแพทยท่ี์กา้วหนา้ จะท าใหไ้ทยกลายเป็นประเทศผูสู้งอายุ3 ประมาณปี พ.ศ. 2568 ก่อนประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนอีก

                                                           
2 ขอ้มูลจากรายงาน Thailand Overview 2016 ของธนาคารโลก 
http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview 
3 สงัคมผูสู้งอาย ุTDRI อา้งอิงจากการท่ีประเทศมีประชากรอายมุากกวา่ 65 ปี ร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงเป็นสดัส่วนท่ีสูงกวา่
ประชากรอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview
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หลายประเทศ ดงันั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ่งรุนแรงข้ึน จนซ ้ าเติมสภาวะเศรษฐกิจของไทยท่ียงัตอ้ง

พ่ึงพาแรงงานตน้ทุนต ่า นอกจากน้ี การบริโภคภายในประเทศยงัอยู่ในระดบัไม่สูงนัก จึงจ าเป็นตอ้งพ่ึงพิงการ

ส่งออกเป็นส าคญั 

 จากลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ การแกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจและสงัคม จึงยงัไม่ส าเร็จ และท าให้

ประเทศไทยยงัติดกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม TDRI4 ประเมิน

ว่าการน าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในธุรกิจ รวมทั้งการสร้างนวตักรรมของตนเอง ดว้ยความคิดสร้างสรรค์ของ

ผูป้ระกอบการ จะช่วยเพ่ิมผลิตภาพตลอดสายห่วงโซ่มูลค่าของสินคา้และบริการ และจะเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนัของประเทศ โดยรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน จะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายได ้

ปานกลาง และช่วยยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรอยา่งย ัง่ยืน อยา่งไรกต็าม สภาพแวดลอ้มทางนวตักรรม และ

สังคมผลิตภาพสูง จะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งประกอบดว้ยความร่วมมืออย่างใกลชิ้ด ระหว่างภาคเอกชน (เช่น บริษทั

ขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs และบริษทัเกิดใหม่ หรือ Startup) ภาครัฐ (การรับรอง

คุณภาพ การสนบัสนุนวิจยั และการพฒันา) และภาคการศึกษา 

 เพ่ือใหป้ระเทศไทยหลุดพน้จากกบัดกัของการเป็นประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง รัฐบาลปัจจุบนั จึงก าหนด

เป้าหมายการพฒันาประเทศไทย ใหมี้เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม หรือท่ีเรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงมุ่งสู่

การเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง โดยเนน้งานบริการ และเปล่ียนจากการผลิตสินคา้โภคภณัฑ ์ในระบบอุตสาหกรรม 

เป็นการผลิตสินคา้เชิงนวตักรรม ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั ร่วมกบัการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 

“หลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้า และขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการ

ผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญา และนวตักรรม” และ “เป้าหมายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั ยุทธศาสตร์การ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์” ในร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม เพ่ือกา้วทนัความ

เป็นไปของระบบเศรษฐกิจ และสงัคมทัว่โลก ท่ีเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัในทุกกิจกรรม หรือเรียกวา่ ยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลั (Digital Economy)  

ส าหรับดา้นการเงินนั้น ไดมี้การน าความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี และการจดัการขอ้มลู มาใชใ้นการพฒันา

ระบบการเงิน โดยเรียกนวตักรรมเหล่าน้ีว่า เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ “ฟินเทค” (Financial Technology - 

FinTech) การพฒันาดงักล่าว เป็นกลุ่มนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศไทย ในยุคท่ี 4 ซ่ึง

รัฐบาลใหนิ้ยามว่าเป็น “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ขบัเคล่ือนดว้ยการพฒันานวตักรรม” เพราะนอกจากธุรกิจฟินเทค 

                                                           
4 จากการศึกษาของ TDRI เร่ือง “New Development Model: โมเดลใหม่การพฒันาเศรษฐกิจไทย” ปี พ.ศ. 2559 
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จะเกิดจากการสร้างนวตักรรมการบริการ ตามแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมแลว้ กิจกรรม

ทางการเงิน ยงัเป็นกลไกส าคญั ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆดว้ย ดงันั้น การศึกษาสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจฟินเทค จึงเป็นประโยชนต่์อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใหพ้ร้อมรับ ปรับตวั และพฒันา เพ่ือขบัเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยในอนาคต ใหเ้ขม้แขง็ยิ่งข้ึน 

นอกจากน้ี Lusardi and Mitchell (2011) รายงานว่าระดบัความรู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Literacy) มี

ความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการตดัสินใจทางการเงิน เช่น การออมเงิน การกูย้ืมเงิน การวางแผนการเงินเพ่ือ

การเกษียณ เป็นตน้ โดยความไม่รู้เร่ืองทางการเงิน (Financial Illiteracy) มกัพบในกลุ่มผูสู้งอาย ุเยาวชน ผูห้ญิง และ

ผูด้อ้ยการศึกษา ซ่ึงความไม่รู้เร่ืองทางการเงินจะน าไปสู่ความเส่ียงต่อความลม้เหลวในการวางแผนการเงินเพ่ือการ

เกษียณ และส่งผลต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การพฒันาความรู้เร่ืองทางการเงินให้กับ

ประชาชน จึงถือเป็นหน่ึงในภารกิจท่ีส าคญัของทุกประเทศ โดยการพฒันานวตักรรมการบริการทางการเงิน ดว้ย

เทคโนโลยี หรือฟินเทค นั้นมีส่วนส าคญัต่อการบรรลุภารกิจดงักล่าว 

บทความน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ท าความเขา้ใจสถานการณ์ปัจจุบนัของธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย และ

ต่างประเทศ พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ ถึงแนวทางการพฒันาระบบนิเวศทางธุรกิจฟินเทค ท่ีเหมาะสมกบัประเทศ

ไทย และเป็นแหล่งขอ้มูลทางวิชาการ เพ่ือสนบัสนุนการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของธุรกิจฟินเทคในประเทศไทย ใหเ้ป็น

ก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยต่อไป 

ภำพรวมธุรกจิฟินเทค ในต่ำงประเทศ 

ผูป้ระกอบธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผูน้ าการเปล่ียนแปลงอย่างพลิกผนั 

(Disruptors) เป็นบริษทัเทคโนโลยีผูส้ร้างนวตักรรมใหม่ ท่ีมกัจะลดความส าคญัของตวักลางทางการเงินรูปแบบเดิม

อย่างรวดเร็ว และรุนแรง 2) ผูเ้พ่ิมประสิทธิภาพ (Optimizers) เป็นบริษัทท่ีน าเสนอนวตักรรม เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการปัจจุบนัของตวักลางทางการเงินใหดี้ข้ึน และ 3) สถาบนัทางการเงิน (Financial Service 

Institutions) เป็นผูน้ าเทคโนโลยีมาสนบัสนุนการท าธุรกิจของตวัเอง ทั้งน้ี สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ไดร้ายงานวา่ 

เทคโนโลยีทางการเงินท่ีมีการสร้างข้ึนนั้น เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงค ์6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน (Streamlined Infrastructure) 

 ระบบตลาด (Market Platform) รูปแบบใหม่ เช่น ALGOMI (ตลาดตราสารหน้ี หรือ  Fixed Income) 

NOVUS (ตลาดกองทุน หรือ Funds) BISON (ตลาดหุน้ของบริษทัท่ีเพ่ิงก่อตั้ง ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย์) LIQUITY (ตลาดหุ้นของบริษัทเอกชน ท่ียงัไม่ได้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์) และ 
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ClauseMatch (ตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์และตราสารอนุพนัธ์) เป็นตวัอย่างผูใ้หบ้ริการระบบตลาด ท่ีด าเนินการแบบ

กระจายศูนย ์ซ่ึงช่วยเพ่ิมความสะดวกในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และช่วยเพ่ิมสภาพคล่อง และประสิทธิภาพของ

ตลาด เน่ืองจากระบบตลาดเหล่าน้ี สามารถยกระดับความเช่ือมโยงระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในแต่ละตลาด 

นอกจากน้ี สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงินระหว่างกนัโดยตดัตวักลาง (Peer-to-Peer Transfers) และ

การใชจ่้ายผ่านโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Money) ก็เป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการโอนเงิน และโอนสินทรัพย์

ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสูงข้ึน และตน้ทุนการท าธุรกรรมท่ี

ต ่ากวา่โครงสร้างพ้ืนฐานแบบเดิม 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมมลูค่าสูงดว้ยระบบอตัโนมติั (Automation of High-Value Activity) 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูขั้นสูง (Advanced Analytics) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยใชภ้าษาธรรมชาติของ

มนุษย์ (Natural Language Processing) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และการแบ่งปัน

สมรรถภาพระหวา่งองคก์ร (Capability Sharing) เป็นกลุ่มนวตักรรม ท่ีจะเขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

แก่ธุรกิจ นอกจากน้ี ระบบการให้ค าแนะน า และการบริหารความมัง่คัง่แบบอตัโนมติั (Automated Advice and 

Wealth Management) และการส่งค าสั่งซ้ือขายอตัโนมติั ส าหรับนกัลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) ก็

เป็นกลุ่มนวตักรรม ท่ีช่วยยกระดบัความสามารถของนกัลงทุน เน่ืองจากเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการบริการทางการเงิน

ท่ีซบัซอ้นดว้ยตวัเอง และยงัเป็นการกระตุน้ ใหท่ี้ปรึกษาทางการเงินดา้นอ่ืนๆ ใหพ้ฒันาการบริการท่ีดีข้ึน 

3. การตดัตวักลางทางการเงิน (Reduced Financial Intermediation) 

 นวัตกรรมทางการเงิน พยายามแข่งขันกันดึงดูดผูใ้ช้บริการ ด้วยค่าบริการท่ีถูกลง และการสร้าง

ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน ดงันั้น การตดัตวักลางทางการเงิน จึงเป็นเง่ือนไขหลกั ท่ีผูป้ระกอบการใช้ลดตน้ทุนของ

ธุรกรรม โดยช่องทางการช าระเงินรูปแบบใหม่ ทั้ง 3 ชนิดไดแ้ก่ สกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) การโอนเงิน

ระหว่างกันโดยตัดตัวกลาง (Peer-to-Peer Transfers) และการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) เป็น

ตวัอย่างท่ีชัดเจน ของการตดัตวักลางทางการเงิน ออกจากระบบช าระเงิน ซ่ึงเป็นโครงสร้างส าคญัของระบบ

เศรษฐกิจ นอกจากน้ี นวตักรรมการกระชบักระบวนการ (Lean Processes) และการกูย้ืมระหวา่งกนัโดยตรงระหว่าง

ผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้(Peer-to-Peer Lending) กเ็ป็นบริการท่ีเปล่ียนแปลงกระบวนการประเมิน และอนุมติัสินเช่ือ ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อรายได้หลักของสถาบันการเ งินในปัจจุบัน นอกจากน้ี การระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

(Crowdfunding) กส่็งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ของตวักลางทางการเงินแบบเก่าดว้ย 
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4. การสร้างมลูค่าเพ่ิมจากฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Strategic Role of Data) 

 ขอ้มลูท่ีเคร่ืองจกัรเขา้ถึงได ้(Machine Accessible Data) ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence / Machine 

Learning) และระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นนวตักรรม ท่ีช่วยขยายรายละเอียดของขอ้มูล ทั้งปริมาณ 

และคุณภาพ ซ่ึงท าใหป้ระสิทธิภาพการเขา้ถึงโอกาสการลงทุนสูงข้ึน ทั้งยงัมีกลุ่มขอ้มูลใหม่ คือ ขอ้มูลทางสังคม 

(Social Data) ท่ีมีประโยชน์ต่อการท าความเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน าเสนอบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการไดดี้

ข้ึน นอกจากน้ี การจดัเก็บ และพฒันาฐานขอ้มูล ยงัไดรั้บประโยชน์จากนวตักรรมอุปกรณ์แบบสวมใส่ (Wearable 

Devices) ระบบเซ็นเซอร์ท่ีดีข้ึนและราคาถูกลง (Smarter and Cheaper Sensors) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ

เช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things) 

5. การน าเสนอสินคา้ และบริการเฉพาะกลุ่ม (Niche / Specialized Products) 

 เทคโนโลยีท าให้ตน้ทุนการพฒันาสินคา้ และบริการต ่าลง ผูป้ระกอบการจึงมีโอกาส สร้างธุรกิจ จาก

ช่องว่างทางการตลาด ท่ีผูใ้ห้บริการรายเดิม อาจเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายมีจ านวนนอ้ยเกินไป และโอกาสในการท า

ก าไรต ่า โดยมีตวัอย่างของบริการท่ียืดหยุ่น ซ่ึงสามารถปรับตามวตัถุประสงค์ท่ีต่างกนัของลูกคา้แต่ละคนไดเ้ป็น

อย่างดี เช่น ธนาคารเสมือน 2.0 (Virtual Banking 2.0)5 การเช่ือมต่อฐานงานธนาคาร (Banking as Platform)6 และ

การท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ (Evolution of Mobile Banking) เป็นตัวอย่างของนวตักรรม ท่ี

สามารถเพ่ิมระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เน่ืองจากสามารถเลือกบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตนเองได้

สะดวกข้ึน 

6. การเพ่ิมศกัยภาพของลกูคา้ (Customer Empowerment) 

 เทคโนโลยีช่วยใหล้กูคา้เขา้ถึงหลกัทรัพย ์และการบริการท่ีหลากหลาย ซ่ึงเคยถกูจ ากดั ดว้ยความคุม้ค่าของ

การท าธุรกรรม และยงัช่วยเพ่ิมอ านาจการตดัสินใจ จากคุณภาพ และปริมาณของขอ้มูล รวมทั้ง ระบบการวิเคราะห์

ขอ้มูล และการใหค้ าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ความสามารถ และศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ จะช่วยลดความ

เหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ โดยนวัตกรรมท่ีส าคัญต่อการพัฒนา ได้แก่ การระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

                                                           
5 Virtual Banking 2.0 คือ การใชเ้ทคโนโลย ีเช่น ส่ือสังคม (Social Media) โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ซอฟตแ์วร์ (Software) ส าหรับจดัเกบ็และ
วเิคราะห์ขอ้มูล เป็นตน้ ในการสร้างนวตักรรมของการท าธุรกรรมกบัธนาคาร เพือ่ลดความส าคญัของสาขา ใหล้กูคา้สามารถใชบ้ริการจาก
ท่ีใดกไ็ด ้
6 Banking as Platform เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาช่องทางเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรมแบบเปิด (Open Application Programming Interface: 
Open API) ซ่ึงท าใหล้กูคา้ ผูเ้ป็นเจา้ของบญัชี สามารถเขา้ถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน จากผูใ้หบ้ริการหลายรายพร้อมกนัไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
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(Crowdfunding) ท่ีเพ่ิมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนตน้ทุนต ่า และการแยกย่อยประกนัภยั (Insurance Disaggregation)7 

ซ่ึงเป็นผลจากการเขา้ถึงขอ้มูล และความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูลของลูกคา้ รวมทั้งการแข่งขนัระหว่างผู ้

ใหบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึน ประโยชนจึ์งตกอยูก่บัผูรั้บบริการ 

ทั้งน้ี ธุรกิจฟินเทคท่ีตอบสนองวตัถุประสงคท์ั้ง 6 ประการ ขา้งตน้ จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางการเงิน 

6 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1. การช าระเงิน (Payment) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมการช าระเงินรูปแบบใหม่ เช่น สกุลเงินดิจิทัล 

(Cryptocurrency) การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างกนัโดยตดัตวักลาง (Peer-to-Peer Foreign Exchange) 

การใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Money) และการลดความส าคัญของเงินสด  เช่น การช าระเงินผ่าน

โทรศัพท์มือถือ (Mobile Payments) ระบบเรียกเก็บเงินรวม (Integrated Billing) การช าระเงินประสิทธิภาพสูง 

(Streamlined Payments) 

2. การซ้ือขายและวิเคราะห์หลกัทรัพย ์(Market Provisioning) เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ เช่น 

การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) การวิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis)  และตลาด

รูปแบบใหม่ เช่น การเก็บ และวิเคราะห์ขอ้มูลอตัโนมติั (Automated Data Collection and Analysis) ฐานงานขอ้มูล

ตลาด (Market Information Platforms) 

3. การจัดการการลงทุน (Investment Management) เก่ียวข้องกับนวตักรรมด้านการยกระดับศักยภาพ 

นกัลงทุน เช่น ระบบการให้ค าแนะน า และการบริหารความมัง่คัง่แบบอตัโนมติั (Automated Advice and Wealth 

Management) เครือข่ายสังคมส าหรับคดัลอกการซ้ือขาย (Social Trading)8 การส่งค าสั่งซ้ือขายอตัโนมติั ส าหรับ 

นกัลงทุนรายย่อย (Retail Algorithmic Trading) และระบบการพฒันาแบบเปิด เช่น ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing) เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกพฒันาต่อยอด (Open Source IT) การ

แบ่งปันสมรรถภาพระหวา่งองคก์ร (Capability Sharing) 

                                                           
7 Insurance Disaggregation เป็นผลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีท่ีกดดนัห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกนัภยั ท าใหต้อ้งแยกการ
ด าเนินงานต่อไปน้ีออกจากกนั การกระจายสินคา้และบริการ (Distribution) การพจิารณารับประกนัภยั (Underwriting) การจดัการความ
เส่ียง และการจดัการลงทุน (Risk & Investment Management) 
8 Social Trading คือ การท่ีนกัลงทุนอา้งอิงขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจทางการเงินดว้ยขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ส่ือสังคม (Social Media) เป็นส าคญั 
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4 . การระดมทุน (Capital Raising) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย 

(Crowdfunding) เช่น ตลาดซ้ือขายเสมือน (Virtual Exchanges)9 สัญญาอจัฉริยะ (Smart Contracts)10 ทางเลือกใหม่

ส าหรับการสอบทานธุรกิจ (Alternative Due Diligence) เป็นตน้ ซ่ึงนวตักรรมเหล่าน้ี จะช่วยเพ่ิมการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทุน ท าใหส้ภาพแวดลอ้มทางการเงินดีข้ึน 

5. การฝากเงิน และการกูย้ืมเงิน (Deposits and Lending) เก่ียวขอ้งกบันวตักรรมการกูย้ืมทางเลือก เช่น การ

กูย้ืมระหว่างกนัโดยตรง ระหว่างผูกู้ ้และผูใ้หกู้ ้(Peer-to-Peer Lending) ทางเลือกใหม่ส าหรับการตดัสินขอ้พิพาท 

(Alternative Adjudication)11 และการเปล่ียนแปลงความพึงพอใจของลูกคา้ เช่น โทรศพัทมื์อถือยคุท่ี 3 (Mobile 3.0) 

ช่องทางเช่ือมต่อระหวา่งโปรแกรมของบุคคลท่ีสาม (Third Party API) เทคโนโลยีเสมือน (Virtual Technologies)12 

6. การประกันภัย (Insurance) เ ก่ียวข้องกับนวัตกรรมด้านการเช่ือมโยงการประกันภัย (Connected 

Insurance) เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ชนิดต่างๆ (Internet of Things) 

เซ็นเซอร์ยุคใหม่ (Advanced Sensors) คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ (Wearable Computers) และการแยกประเภทการ

ประกนัภยั เช่น ยานพาหนะไร้คนขบั (Autonomous Vehicles) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี เวบ็ไซต ์Fintechranking13 และ Venture Scanner14 ใหข้อ้มลูวา่ ปัจจุบนั มีธุรกิจฟินเทค มากกวา่ 1,900 

บริษทั ใน 58 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงแต่ละบริษทั ใช้เงินทุนเฉล่ีย 44 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกิจ

ให้บริการช าระเงิน 447 บริษทั การกูย้ืมเงิน 419 บริษทั การเงินส่วนบุคคล 194 บริษทั เคร่ืองมือทางธุรกิจ 184 

บริษทั การลงทุนรายย่อย 151 บริษทั การลงทุนสถาบนั 142 บริษทั นบัเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ท่ีมีผูใ้หบ้ริการมากท่ีสุด 

ตามล าดบั ทั้งน้ี ประเทศท่ีมีระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เหมาะสมแก่การเติบโตของผูป้ระกอบการฟินเทค 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริษทัเกิดใหม่ (Startups) ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล และสหราชอาณาจกัร โดยพิจารณาจาก

                                                           
9 Virtual Exchanges คือ ตลาดแลกเปล่ียนสินทรัพยท์างการเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถท าสัญญาได ้โดยไม่ตอ้งพบกนัในสถานท่ีจริง 
10 Smart Contracts คือ การก าหนดเง่ือนไขในระบบคอมพวิเตอร์ (Protocols) ใหส้ามารถสนบัสนุน ตรวจสอบ ยนืยนั และบงัคบัขอ้ตกลง
ใหส้ าเร็จตามสัญญาไดด้ว้ยตวัเอง (Self-Executing Contract) 
11 Alternative Adjudication เพิม่ความสามารถของผูใ้หกู้ ้ในการประเมินผูกู้ ้เช่น ขอ้มูลทางสังคม (Social Data) ระบบประเมินความเส่ียง
ประสิทธิภาพสูง (Risk Engines) เป็นตน้ นอกเหนือไปจากการใชค้ะแนนเครดิต (Credit Score) ในการพจิารณาสินเช่ือแบบเดิม 
12 Virtual Technologies คือ กลุ่มของเทคโนโลยท่ีีท าใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีจ าลองข้ึนดว้ยระบบ
คอมพวิเตอร์ 
13 ขอ้มูลจากรายงาน Infographics: Global FinTech Landscape ของเวบ็ไซต ์Fintechranking 
http://fintechranking.com/2016/08/04/infographics-global-fintech-landscape/ 
14 ขอ้มูลจากรายงาน Financial Technology Market Overview – Q4 2016 ของเวบ็ไซต ์Venture Scanner 
https://venturescannerinsights.wordpress.com/tag/venture-capital/ 
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จ านวนบริษทัเกิดใหม่ในธุรกิจฟินเทค เทียบกบัจ านวนประชากร ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บการยอมรับว่าเป็น

ประเทศท่ีมีระบบนิเวศทางธุรกิจดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย 

 เน่ืองจากธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ จึงเป็นประโยชน์ ท่ีจะศึกษากิจกรรมของ

ประเทศต่างๆ ซ่ึงสร้างความเป็นเลิศ ใหแ้ก่ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ในประเทศนั้นๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพฒันา แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจ อนัจะช่วยสนบัสนุนการเติบโตของธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย โดย

ตวัอย่างของระบบนิเวศทางธุรกิจในประเทศต่างๆ จากผลการศึกษาของบริษทั EY Financial Service ท่ีด าเนินการ

ร่วมกับกระทรวงการคลังแห่งสหราชอาณาจักร (HM Treasury)15 พบว่ามีการรวมตัวกันของผูเ้ช่ียวชาญทาง

เทคโนโลยีมายาวนาน จนเกิดความเช่ือมโยงเป็นชุมชนฟินเทค และมีความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรมใน

ระดบัสูง ในพ้ืนท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี มลรัฐนิวยอร์กยงัมีการรวมตวัของตลาด

การเงินท่ีเข้มแข็ง และมีโครงการบ่มเพาะธุรกิจมากมาย (Incubator และ Accelerator) ส าหรับประเทศสหราช

อาณาจกัร ผูก้  าหนดนโยบาย และรัฐบาลลว้นมีความต่ืนตวั ท างานเชิงรุก เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจฟินเทค อย่างเต็มท่ี  

ทั้งยงัมีศูนยก์ลางของธุรกิจฟินเทค (Hubs) ท่ีมีประสิทธิภาพ ในภาคพ้ืนยุโรปท่ีเมืองเบอร์ลิน แฟรงค์เฟิร์ต และ

มิวนิค รัฐบาลเยอรมนีไดส้นบัสนุนเงินกูจ้  านวนมหาศาล โดยเนน้ผูใ้หบ้ริการทางการเงินระหว่างธุรกิจ (Business-

to-Business FinTech) รวมทั้งการให้ความส าคญักับการสร้างนวตักรรมทางการเงินท่ีซับซ้อน ส าหรับประเทศ

ออสเตรเลีย รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณสนับสนุนธุรกิจเชิงนวตักรรมกว่าสองแสนลา้นบาท ขณะท่ีประเทศ

อิสราเอล เน้นความเช่ียวชาญในการสร้างนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบความปลอดภยัทางเทคโนโลยี 

ประกอบกบัความเขม้แข็งของระบบการเงิน จึงท าใหเ้กิดการบูรณาการความรู้ และสร้างสรรคบ์ริการทางการเงิน

ใหม่ๆ ส าหรับประเทศสิงคโปร์ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกในการเขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศ 

ประกอบกบัความสามารถทางภาษาองักฤษของประชากร รวมทั้งการตั้งคณะท างานดา้นฟินเทค ในธนาคารกลาง

ของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore - MAS) ลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จของการเป็นประตูสู่

ตลาดเอเชีย 

เทคโนโลยสี ำคัญที่อยู่เบ้ืองหลังธุรกจิฟินเทค 

เทคโนโลยีกบัการพฒันาบริการทางการเงิน กลายเป็นส่ิงท่ีแยกจากกนัไม่ไดใ้นปัจจุบนั เน่ืองจากการ

ตัดสินใจทางการเงินต่างๆ มักต้องพ่ึงพาศักยภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีได้รับการบูรณาการ และมี

ความกา้วหนา้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Härle P., Havas A., และ Samandari H. (2016) สรุปว่ามีกลุ่มเทคโนโลยี

บางชนิด ท่ีถือวา่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการสร้างนวตักรรมในธุรกิจฟินเทค โดยเทคโนโลยีเหล่าน้ี ไม่เพียงเพ่ิม

                                                           
15 EY. (2016). UK FinTech on the Cutting Edge: An Evaluation of the International FinTech Sector. HM Treasury (United Kingdom). 
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ความเร็ว ความถกูตอ้งแม่นย  า และปริมาณในการท าธุรกรรม แต่ยงัเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการ น าเสนอบริการทาง

การเงินแบบใหม่ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนอีกดว้ย ทั้งน้ี เทคโนโลยีดงักล่าว ประกอบไปดว้ย 

1. บลอ็กเชน (Blockchain) 

Harvey (2016) อธิบายว่า บลอ็กเชนอยู่เบ้ืองหลงัสกุลเงินดิจิทลั (Alternative / Digital Currencies) ในกลุ่ม

สกุลเงินดิจิทลัแบบกระจายศูนย ์(Decentralized Cryptocurrency) เช่น บิตคอยน์ (Bitcoin) ซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 

2009 โดยระบบช าระเงินดงักล่าว มีบลอ็กเชนท าหนา้ท่ีเป็นฐานขอ้มูลธุรกรรม ในรูปแบบสมุดบญัชีแยกประเภท

แบบกระจายศูนย ์(Distributed Ledger) หรืออาจเรียกว่าบล็อกเชนเป็นระบบฐานขอ้มูลกระจายศูนย ์(Distributed 

Database) โดยมีลกัษณะการท างานพ้ืนฐาน ท่ีไม่พ่ึงพาอุปกรณ์เก็บขอ้มูล (Storage Device) จุดใดจุดหน่ึงเป็นการ

เฉพาะ แต่จะกระจายการจดัเกบ็ขอ้มูลไปยงัโครงข่ายระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกนั (Nodes) โดยไม่จ ากดัจ านวน

และท่ีตั้ง รวมทั้ง ไม่เช่ือมโยงกบัระบบประมวลผล ณ จุดใดในโครงข่ายเป็นพิเศษ เน่ืองจากฐานขอ้มูลถูกกระจาย

การจดัเก็บ ท าให้การท าธุรกรรมสามารถเกิดข้ึนจากจุดใดก็ไดใ้นโครงข่าย และการท างานไม่กระจุกตวัอยู่กบั

คอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกรรมจึงสูงข้ึน 

นอกจากน้ี รายละเอียดของธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบแต่ละคร้ัง จะถูกบนัทึกเป็นบล็อก (Block) ของ

ธุรกรรมคร้ังนั้น เม่ือมีธุรกรรมเกิดข้ึนอีก รายละเอียดของธุรกรรมใหม่ ก็จะถูกบนัทึกในบล็อกใหม่ ต่อเน่ืองจาก

บลอ็กล่าสุดไปเร่ือยๆ (บนัทึกแบบบลอ็กต่อบลอ็กเท่านั้น) คลา้ยสายโซ่ จึงเรียกวา่บลอ็กเชน (Blockchain) และการ

สร้างธุรกรรมทุกคร้ังจะถูกบนัทึกเวลา และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดๆ ระบบกจ็ะถือเป็นการท าธุรกรรมเสมอ 

จึงตอ้งถกูบนัทึกเวลาดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มลูเวลาดงักล่าว สามารถใชต้รวจสอบการปลอมแปลงธุรกรรม ซ่ึงเรียกวา่ กลไก

ยืนยนัเวลาของการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Trusted Timestamp) นอกจากน้ี บลอ็กเชนยงัใชป้ระโยชน์จาก

ฟังก์ชนัแฮช (Hash Function) ในการเขา้รหัส สร้างกลไกความปลอดภยั เม่ือรวมกบัระบบตรวจสอบโดยผูอ้ยู่ใน

โครงข่าย (Nodes) และความยุ่งยากในการเจาะเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย (Hack) โครงข่ายระบบ

ฐานขอ้มูลกระจายศูนย ์ (Distributed Database) จึงส่งผลให้บล็อกเชนมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบ ยืนยนั 

อนุมติัการท าธุรกรรม และไม่สามารถแกไ้ขขอ้มลูโดยมิชอบ 

จากจุดเด่นดงักล่าว ท าใหบ้ลอ็กเชนกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคญั ของการพฒันานวตักรรมอีกหลาย

ชนิด ซ่ึง Skinner (2016) รายงานความเป็นไปไดข้องนวตักรรมท่ีต่อยอดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น สัญญา

อจัฉริยะ (Smart Contracts) ซ่ึงจะประมวลผลฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ถา้หากเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ตกลงท่ีก าหนด

ไวล่้วงหน้า ระบบก็จะด าเนินการตามสัญญาโดยอตัโนมติั สินทรัพย์อจัฉริยะ (Smart Assets) จะบันทึกข้อมูล

ธุรกรรมโดยละเอียดตามเวลาจริง (Real-Time) ท าใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลส าคญัของสินทรัพย ์ณ เวลาใดก็ได ้
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อีกทั้งสินทรัพยบ์างประเภท ยงัสามารถแลกเปล่ียน และช าระเงินตามเวลาจริงไดอี้กดว้ย บล็อกเชนยงัท าให้การ

ช าระราคา และส่งมอบหลกัทรัพย ์(Clearing and Settlement) มีตน้ทุนท่ีต ่าลง เพราะใชข้อ้มูลดิจิทลั ทั้งยงับนัทึก 

ตรวจสอบ และท าธุรกรรมไดส้มบูรณ์ในทันที นอกจากน้ี ยงัมีการใช้บล็อกเชนในการพฒันาระบบช าระเงิน 

(Payments) โดยธนาคารทัว่โลกตั้งกลุ่มอาร์สาม (R3) เพ่ือสร้างระบบโอนเงินระหว่างกนั ซ่ึงสามารถพฒันาเป็น

ระบบการช าระเงินของคนทัว่โลก เป็นตน้ 

2. ระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์มือถือท่ีรองรับ

ระบบปฏิบติัการ (Smartphone) ไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทั้งความจุขอ้มลู และความเร็วในการประมวลผลขอ้มูล 

แต่ราคากลบัถูกลง ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงอุปกรณ์ไดม้ากข้ึน ประกอบกบัการขยายการใหบ้ริการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งขอบข่ายพ้ืนท่ี และคุณภาพบริการ ซ่ึงสนบัสนุนการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการ

ติดต่อส่ือสาร รวมถึงการส่งขอ้มลูต่างๆท่ีสะดวกรวดเร็วกวา่ในอดีต โดย Chen, Chiang, และ Storey (2012) รายงาน

ว่ากิจกรรมท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินคา้ และบริการ ก่อให้เกิดฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ท่ีภาครัฐ และเอกชน สามารถ

น ามาใช้ประกอบการตดัสินใจ และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีการประมวลผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การเก็บขอ้มูลประชาชน ระบบฐานขอ้มูลลูกคา้ การวิเคราะห์ความตอ้งการและความพึงพอใจ

ของกลุ่มลูกคา้ การวิเคราะห์ความเส่ียง การใหค้ าแนะน าการลงทุน การตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคญัของการใชง้านระบบฐานขอ้มูล คือ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัของ

ประชาชน 

3. การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร (Machine Learning) 

Bose และ Mahapatra (2001) กล่าววา่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence - AI) สามารถใช้

วิเคราะห์ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และสร้างแบบจ าลอง (Model) สนบัสนุนการตดัสินใจท่ีซบัซอ้น ทั้งยงัพฒันาความ

แม่นย  าของการคาดการณ์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง จากขอ้มูลใหม่ท่ีไดรั้บแบบเวลาจริง (Real-Time) จากความสามารถ

ดงักล่าว เทคโนโลยีน้ีจึงสามารถน าไปใชใ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานประเมินความเส่ียงทางการเงิน อยา่งไรก็

ตาม เทคโนโลยีน้ียงัมีประเดน็ปัญหาในแง่กฎหมาย ท่ีเก่ียวกบัภาระความรับผิดชอบ กรณีผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามการ

คาดการณ์ของแบบจ าลอง นอกจากน้ี ยงัมีเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีสนบัสนุนการใชง้านดา้นการเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร เช่น 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ท่ีสามารถเช่ือมโยงการท างานกบัอุปกรณ์ต่างๆ (Internet of Things) การพิสูจน์ตวัตนทาง

ชีวภาพ (Biometric Authentication) เทคโนโลยีรู้จ าเสียง (Voice Recognition) เซ็นเซอร์อจัฉริยะ (Smart Sensor) 



 

12 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) และเคร่ืองบันทึกแบบพกพาความละเอียดสูง (High 

Resolution Portable Recorder) เป็นตน้ 

4. ปัญญาจากฝงูชน (Crowdsourcing) 

เป็นกระบวนการไดม้าซ่ึงบริการ หรือขอ้มูล ดว้ยการร้องขอจากคนกลุ่มใหญ่ ซ่ึงไม่ใช่พนกังานประจ า 

ภายในบริษัท และผูด้  าเนินการไม่จ าเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน เช่น ระบบฐานข้อมูลวิกิพีเดีย (Wikipedia)  

ซ่ึงผลลพัธ์อาจส าเร็จจากแหล่งเดียว หรือเป็นผลรวมจากหลายแหล่งก็ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิยมท าผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก Crowdsourcing คือ ตน้ทุนต ่า รวดเร็ว มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น สามารถ

รองรับการขยายงานท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และไดป้ระโยชน์จากความสามารถท่ีหลากหลายของผูด้  าเนินการ ดงันั้น 

กิจกรรมแทบทุกประเภท รวมถึงบริการทางการเงิน จึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยใชแ้นวคิดดงักล่าว เช่น การ

ระดมทุนจากนกัลงทุนรายย่อย หรือ Crowdfunding ซ่ึงเป็นการระดมทุนจากคนกลุ่มใหญ่โดยตรง ไม่ผ่านธนาคาร 

ทั้งน้ี Mollick (2014) ศึกษาปัจจยัความส าเร็จของแผนธุรกิจ 48,500 โครงการ ท่ีระดมทุนแบบ Crowdfunding พบวา่

ความส าเร็จของการระดมทุนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของโครงการ และเครือข่ายสังคม (Social Network) ของ 

ผูร้ะดมทุน โดยร้อยละ 75 ของโครงการ มกัจะใหผ้ลตอบแทนล่าชา้ และระดบัของความล่าชา้ มีความสัมพนัธ์กบั

จ านวนเงินลงทุน อย่างไรก็ตาม ระดบัของความล่าชา้ดงักล่าว เป็นขอ้มูลท่ีนกัลงทุนส่วนใหญ่ไดค้าดการณ์ไวแ้ลว้

ล่วงหนา้ 

ปัจจยัที่มีผลต่อระบบนิเวศทำงธุรกจิ (Ecosystem) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

 การพฒันาศกัยภาพของกิจกรรมใดๆ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบท่ีน าไปสู่ความสัมฤทธ์ิผล เช่นเดียวกบั

การประกอบธุรกิจ ซ่ึงตอ้งพิจารณาปัจจยัแวดลอ้มอย่างรอบดา้น อนัเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละ

กิจกรรม ซ่ึงจะน าไปสู่การรวมกลุ่มกนัเป็นระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ทั้งน้ี กระทรวงการคลงัแห่งสหราช

อาณาจกัร (HM Treasury) ไดท้ าการศึกษา และน าเสนอองคป์ระกอบท่ีมีนยัส าคญั ต่อความส าเร็จของธุรกิจฟินเทค 

ไวด้งัน้ี 

 1. ความสามารถของธุรกิจ (Talent) โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งเช่ียวชาญ เรียนรู้ และพฒันาอยู่เสมอ 

รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหวา่งกนั ประกอบดว้ย 

1.1) ผูป้ระกอบการ ตอ้งเสนอบริการท่ีแกปั้ญหาของลูกคา้ไดดี้กวา่ รวดเร็วกวา่ ปลอดภยักวา่ คุม้ค่ากวา่

บริการเดิม โดยใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี อีกทั้งตอ้งมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง พร้อมรับ ปรับตวั และพฒันา

อยา่งรวดเร็ว 
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1.2) สถาบันการศึกษา ต้องท างานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยส่ือสารกันอย่างสม ่าเสมอ 

ตลอดจนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็นปัจจุบนั เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีพร้อมปฏิบติังาน ตรงความตอ้งการของ

ธุรกิจ รวมทั้งปลกูฝังความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม 

1.3) บริษทัเทคโนโลยี ตอ้งสร้างนวตักรรม ท่ียกระดบัคุณภาพ และลดตน้ทุนของการพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ รวมทั้งน าเสนอเทคโนโลยี ท่ีสนบัสนุนสินคา้ และบริการ ของผูป้ระกอบการปลายน ้า อย่างฟินเทค 

โดยไม่ลืมการพฒันากระบวนการภายในกิจการของตวัเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานวิจยัและพฒันา 

1.4) สถาบนัการเงินรูปแบบเดิม ตอ้งปรับกลยุทธ์ให้อยู่รอด และไดป้ระโยชน์จากบริการทางการเงิน

รูปแบบใหม่ รวมทั้ง พฒันาผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และมลูค่าเพ่ิมของการด าเนินงานดว้ยเทคโนโลยี เช่น ลดตน้ทุน

การจดัการสาขาและบุคลากร โดยใชเ้ทคโนโลยีบริการลูกคา้ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสร้างมุมมองท่ีเป็นมิตรต่อฟินเทค 

ไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนเงินทุนแก่บริษทัเกิดใหม่ (Startup) เป็นหุ้นส่วนกบัผูป้ระกอบการฟินเทค ซ้ือกิจการท่ี

ประสบความส าเร็จ หรือลงทุนพฒันาดว้ยตวัเอง 

 2.  เงินทุน (Capital) ของธุรกิจฟินเทค มีตน้ทุนคงท่ีสูง แต่ตน้ทุนผนัแปรต ่า และตอ้งพร้อมรับเทคโนโลยี

ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ 

2.1) แองเจิลอินเวสเตอร์ (Angel Investors) นกัลงทุนกลุ่มน้ี เป็นนกัลงทุนอิสระ ท่ีใชเ้งินทุนส่วนตวั 

และมกัจะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบับริษทัเกิดใหม่ (Startup) จึงควรใชป้ระโยชน์จากการใหข้อ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจ

ร่วมกนั เพ่ือความอยู่รอด และการเติบโตของธุรกิจ นอกจากน้ี นกัลงทุนตอ้งท าความเขา้ใจถึงความเส่ียงของธุรกิจ 

และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ก่อนเขา้ไปลงทุน 

2.2) ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) ควรเลือกลงทุนในบริษทัเกิดใหม่ (Startup) ท่ีมีศกัยภาพ 

สอดคลอ้งกบัความเช่ียวชาญของตวัเอง เพ่ือประโยชน์จากการใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการ และเพ่ิมโอกาสการ

สร้างผลตอบแทนแก่เจา้ของเงินทุน รวมทั้ง ใชค้วามสามารถในการระดมทุน สนบัสนุนผูป้ระกอบการ โดยแหล่ง

เงินทุนท่ีใช ้ควรมีความยืดหยุน่ และพร้อมรับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดกบั Startup แต่ละราย 

2.3) นกัลงทุนรายย่อย ดว้ยความคุม้ครองของกฎหมายไทย ท าใหน้กัลงทุนกลุ่มน้ี มกัจะเก่ียวขอ้งกบั

การลงทุนในกิจการท่ีอยู่รอด และประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึงแลว้ ความเส่ียงจึงลดลงเม่ือเทียบกบันกัลงทุน

อีกสองกลุ่มแรก นกัลงทุนจึงควรกระจายความเส่ียง ดว้ยการจดัสรรการลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืน หรือหลกัทรัพยอ่ื์น

ร่วมดว้ย โดยตอ้งศึกษาขอ้มลู และประเมินการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
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 3. นโยบาย (Policy) จากภาครัฐตอ้งสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และเป็นนโยบายท่ีกา้วหนา้ เพ่ือ

รองรับการเติบโตในอนาคต 

                  ภาครัฐ และผูก้  าหนดนโยบายรายอ่ืน ควรเปล่ียนบทบาทจากผูค้วบคุม เป็นผูส้นบัสนุน โดยร่วมมือกบัผู ้

ใหบ้ริการ และผูรั้บบริการ เพ่ือพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงระบบการศึกษา และสร้างระบบประเมินคุณภาพ

ท่ีดี นอกจากน้ี ควรพิจารณาสร้างพ้ืนท่ีทดสอบระหว่างธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) และผูก้  าหนดนโยบาย (Regulator) 

หรือ Regulatory Sandbox อยา่งจริงจงั เพ่ือก าหนดกฎหมายท่ียืดหยุ่น และปรับใหท้นักบัเทคโนโลยี รวมทั้ง ลดแรง

เสียดทานทางเศรษฐกิจ เช่น การเกบ็ภาษี การด าเนินงานท่ีซบัซอ้น เป็นตน้ และขยายความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

4. ความตอ้งการของตลาด (Demand) เน่ืองจากปริมาณลกูคา้ แสดงถึงจ านวนธุรกรรม และน ามาซ่ึงโอกาส

สร้างรายไดข้องธุรกิจ โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ 

4.1) ลูกคา้ ควรท าความเขา้ใจประโยชน์ และความเส่ียงท่ีมาพร้อมกบับริการแต่ละประเภท เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกิจกรรม ดว้ยการใชบ้ริการท่ีเหมาะสม และมีความคุม้ค่า รวมทั้ง ตรวจสอบขอ้มูลการตดัสินใจ

ของตวัเองอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผูรั้บบริการ ตอ้งต่ืนตวัในการส่ือสารกบัผูป้ระกอบการ และภาครัฐ เพ่ือพฒันา

คุณภาพของบริการท่ีตวัเองไดรั้บ 

4.2) ผูป้ระกอบการ ควรด าเนินธุรกิจแบบควบคู่ คือ น าเสนอบริการ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

และน าเสนอบริการ เพ่ือสร้างความตอ้งการแก่ตลาด อีกทั้ง ควรใหข้อ้มูล และกระตุน้การเรียนรู้ เพ่ือพฒันาตลาด 

และสร้างช่องทางในการต่อยอดธุรกิจ 

4.3) ภาครัฐ ควรสนับสนุนความตอ้งการของผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ โดยเน้นไปท่ีการอ านวย

ความสะดวกดว้ยโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีเป็นโครงการใหญ่ ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก และควรด าเนินงานแบบกระจาย

ศูนย ์รวมทั้งเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เช่น การจดัการฐานขอ้มูลประชาชน ซ่ึงสนบัสนุนความเขา้ใจแก่

ผูป้ระกอบการ ดา้นความตอ้งการของตลาด 

4.4) สถาบนัการเงินรูปแบบเดิม ใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญ เงินทุน แบรนด์ ช่องทางการตลาด 

และฐานขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้ปัจจุบนั เพ่ือน าเสนอบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยเทคโนโลยี

สมยัใหม่ โดยใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนั ซ่ึงตอ้งพฒันาร่วมกนัทั้งระบบ และไม่ปิดโอกาสผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
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ควำมเส่ียงที่เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิฟินเทค 

 แมว้า่การสร้างนวตักรรมทางการเงินดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่จะมีประโยชนม์ากมาย ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

แต่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค กย็งัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากช่องโหว่ของเทคโนโลยี

ทางการเงิน ซ่ึงมีโอกาสสร้างความเสียหายทั้ งแก่ผูรั้บบริการ และผูใ้ห้บริการ ทั้งต่อลูกคา้รายย่อย และระบบ

เศรษฐกิจ ทั้งโดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ ดงันั้น ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค จึงตอ้งท าความเขา้ใจถึงความเส่ียง

เหล่าน้ี เพ่ือใหรู้้เท่าทนั และร่วมกนัพฒันาใหบ้ริการทางการเงินปลอดภยัมากยิ่งข้ึน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) 

และ Williams-Grut (2016) ไดแ้จกแจงลกัษณะของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทคไวด้งัน้ี 

 1. ความเส่ียงจากการให้กูย้ืมเงินรูปแบบใหม่ เช่น การกูย้ืมระหว่างกนัโดยตรง ระหว่างผูกู้ ้และผูใ้ห้กู ้

(Peer-to-Peer Lending) อาจเพ่ิมความเส่ียงแก่นกัลงทุนท่ีขาดความรู้ เน่ืองจากการตดัตวักลางทางการเงิน ซ่ึงเคยเป็น

ผูบ้ริหารความเส่ียงในบริการทางการเงินแบบเก่า โดยมีการศึกษา ท่ีแสดงถึงวิธีการประเมินความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป 

ในระบบ Peer-to-Peer Lending เช่น Lin, Prabhala และ Viswanathan (2012) รายงานว่า จ านวนเพ่ือนบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ส่ือถึงความน่าเช่ือถือ (Credit Quality) ของผูข้อกู ้นอกจากน้ี Duarte, Siegel และ Young (2012) ก็

พบว่า รูปลกัษณะภายนอก (Appearance) แสดงถึงความน่าเช่ือถือของผูกู้ ้และมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของ

การไดรั้บอนุมติัเงินกู ้คะแนนเครดิต (Credit Score) และอตัราการผิดนดัช าระหน้ี เป็นตน้ 

 2. ความเส่ียงจากการใชร้ะบบซ้ือขายอตัโนมติั (Algorithmic Trading and Electronic Markets) เน่ืองจาก

การพฒันานวตักรรมเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และประชาชนทัว่ไป สามารถเป็นเจา้ของเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ได้

ในราคาไม่แพง จึงสนบัสนุนการเพ่ิมข้ึนของการใชง้านโปรแกรมซ้ือขายอตัโนมติั ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพ

คล่อง และความผนัผวนของตลาด ยงัไม่ชดัเจน ดงัเห็นไดจ้ากผลการศึกษาในประเทศเยอรมนี ของ Hendershott 

และ Riordan (2013) ซ่ึงรายงานว่า Algorithmic Tradings (ATs) มีผลต่อสภาพคล่องของหุ้นอย่างไม่สม ่าเสมอ 

กล่าวคือ เม่ือส่วนต่างของราคาต ่า (Narrow Bid-Ask Spread) ATs มกัจะไม่ส่งค าสั่งซ้ือขาย แต่ถา้ส่วนต่างของราคา

สูง (Wide Bid-Ask Spread) ATs จะด าเนินกิจกรรมจ านวนมาก ซ่ึงเพ่ิมสภาพคล่องอย่างรวดเร็ว บทสรุปน้ีต่างจาก

ผลการศึกษาของ Hendershott, Jones และ Menkveld (2011) ซ่ึงพบว่า ATs ท าใหคุ้ณภาพของตลาดสูงข้ึน จากส่วน

ต่างของราคา (Bid-Ask Spread) ท่ีแคบลง และการเลือกอยา่งไม่เท่าเทียม (Adverse Selection) ท่ีลดลง 

 3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) การศึกษาของ Sangroya, Kumar, Dhok, และ 

Varma (2010) กล่าววา่การจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบดิจิทลั ดว้ยระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) ไม่

เพียงเพ่ิมความสะดวกในการใชง้านแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเท่านั้น แต่ยงัเพ่ิมความเส่ียงจากการถูกโจรกรรมขอ้มูล โดย

อาชญากรทางเทคโนโลยีดว้ย ซ่ึงยากต่อการปิดช่องโหว่ ในขณะท่ี Zhang, Wuwong, Li, และ Zhang (2010) พบว่า
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ความเส่ียงชนิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัความอ่อนไหวของขอ้มูล พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีท่ีระบบ

จดัเก็บขอ้มูลนั้นใช ้และนโยบายควบคุมความปลอดภยัต่างๆ นอกจากน้ี ปัญหายงัเกิดไดจ้ากการแชร์ขอ้มูล โดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเจา้ของขอ้มลูเองดว้ย 

 4. ความเส่ียงจากความบกพร่องของผูใ้หบ้ริการ (Misconduct) เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเขม้ขน้ และ

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการเป็นปัจจยัส าคญัของความส าเร็จของบริการทางการเงิน ดงันั้น บริการบางอย่าง อาจ

น าเสนอสู่ตลาดอยา่งไม่รอบคอบ และขาดการตรวจสอบคุณภาพท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัมีโอกาสท่ีผูใ้หบ้ริการจะอาศยั

ช่องโหว่ของเทคโนโลยี สร้างความเสียหายแก่ลูกคา้ดว้ยตวัเอง นอกจากน้ี Murphy, Shrieves, และ Tibbs (2009) 

พบวา่ความบกพร่องของผูใ้หบ้ริการ ส่งผลใหร้ายไดข้องกิจการลดลง และความเส่ียงของกิจการเพ่ิมข้ึน 

 5. ความเส่ียงของระบบช าระเงิน (Payment System) เน่ืองจากระบบช าระเงิน เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรม ซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบช าระเงินท่ีมีตน้ทุนต ่า และมีความน่าเช่ือถือ จึงเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรจากการแลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ี

พฒันาแลว้ ดงันั้น ความลม้เหลวของระบบช าระเงินจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วน และแมว้่าการลด

จุดเช่ือมต่อจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่กอ็าจเป็นการไม่กระจายความเส่ียง 

 6. ความเส่ียงจากช่องโหว่ของกฎระเบียบ (Regulatory Arbitrage) ปัจจุบัน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ

นวตักรรมทางการเงินยงัไม่ชดัเจน และมีแนวโนม้ท่ีจะก าหนดโดยอา้งอิงจากตวับริษทั มากกว่าการบริการ จึงมี

โอกาสท่ีกิจการจะใชช่้องโหว่เหล่าน้ีด าเนินธุรกิจ การศึกษาของ Houston, Lin, และ Ma (2012) พบว่าธนาคารมี

แนวโนม้จะยา้ยเงินทุนไปยงัประเทศท่ีกฎระเบียบเขม้งวดนอ้ยกว่า ซ่ึงส่งผลกระทบให้ความเส่ียงเพ่ิมข้ึนทั้ งต่อ

ธนาคาร และนกัลงทุน ท าใหผู้ท่ี้ก ากบัดูแลมีความยากล าบากในการจดัการ นอกจากน้ี Froomkin (1997) ยงัยืนยนั

ถึงความรุนแรงของความเส่ียงดงักล่าว จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ วา่การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตท าให้

การใชช่้องโหว่ของกฎระเบียบเพ่ิมมากข้ึนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในขณะท่ีการตรวจสอบ และการ

ควบคุมกลบัท าไดย้ากข้ึน ดงันั้น ผูก้  ากบัดูแล จึงตอ้งร่วมมือกนั ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เพ่ือก าหนด

มาตรฐานในการตรวจสอบ และจดัการความเส่ียง ท่ีอาจเกิดจากธุรกิจน้ี 

 7. ความเส่ียงจากการแพร่กระจาย (Contagion Risk) การศึกษาของ Allen และ Babus (2008) ใช้ทฤษฎี

เครือข่าย (Network Theory) เพ่ือยืนยนัว่าระบบการเงินมีลักษณะเป็นเครือข่าย ซ่ึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก มี

ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ทั้งจากการลงทุน และการกูย้ืมเงินระหว่างประเทศ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเร่ือง

การแพร่กระจาย ในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย (Asian Financial Crisis) ของ Rodriguez (2007) ซ่ึงพบว่า

ในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีความผนัผวนสูง ความเช่ือมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกลบัเขม้ขน้กว่าช่วงเวลาอ่ืน 
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โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความเช่ือมโยงดังกล่าวเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจึงรุนแรงข้ึน นอกจากน้ี  

ผูป้ระกอบการฟินเทคแต่ละราย ยงัมีโอกาสซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้กบัคู่คา้ในต่างประเทศ และสามารถขยายธุรกิจ

ไปยงัต่างประเทศไดด้ว้ย ความผิดพลาดจากธุรกรรมบางชนิด จึงอาจมีผลต่อทั้งบริษทั และแพร่กระจายเขา้สู่

เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ควำมก้ำวหน้ำของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์เขา้กบัการให้บริการทางการเงินในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั e-

Finance คือ เป็นการเพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Virtual Marketplace) และเร่ิมลดบทบาท

การใหบ้ริการผา่นสาขาของธนาคาร (Physical Marketplace) ซ่ึงการพฒันาเช่นน้ี แมจ้ะเพ่ิมความสะดวกสบาย และ

ช่วยลดตน้ทุนของทั้งผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ แต่วิธีด าเนินธุรกิจ และเน้ือหาของบริการท่ีน าเสนอ ยงัเป็นรูป

แบบเดิม จึงแตกต่างจากสถานการณ์ของธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศ ท่ีเนน้การแข่งขนัดว้ยนวตักรรมทางการเงิน

จากเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพ่ือน าเสนอบริการท่ีไม่เคยมีในตลาด ดงันั้น ธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย จึงยงัอยู่ใน

ระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงอาจท าให้เส่ียงต่อการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางแห่งประเทศองักฤษ (Bank of 

England) รายงานว่า การพฒันาสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ของธนาคารกลางเพียงอย่างเดียว ก็สามารถเพ่ิม

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ไดถึ้งร้อยละ 316 

 บริษทั กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KASIKORN Business-Technology Group หรือ KBTG) รายงาน

ว่า ในปัจจุบนั บริษทัเกิดใหม่ในธุรกิจฟินเทค (Startups) ในประเทศไทย มีประมาณ 50 ราย ซ่ึงก าลงัพฒันาบริการ

ในกลุ่มการช าระเงิน (Payment) และการลงทุนรายย่อย (Retail Investments) เป็นหลกั โดยกลุ่ม การเงินส่วนบุคคล 

(Personal Finance) เคร่ืองมือทางธุรกิจ (Business Tools) การประกนัภยั (Insurance) การระดมทุนจากนกัลงทุนราย

ยอ่ย (Crowdfunding) มีจ านวน Startups ใกลเ้คียงกนั ราวธุรกิจละ 5 ถึง 7 ราย ส่วนกลุ่มการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ทางการเงิน (Financial Comparison) การกู้ยืม (Lending) การวิจัยทางการเงิน (Financial Research) การโอนเงิน 

(Remittances) อสงัหาริมทรัพย ์และการจ านอง (Real Estate / Mortgages) ยงัมีผูป้ระกอบการนอ้ยมาก ยิ่งไปกวา่นั้น 

ประเทศไทยยงัไม่มี Startups ท่ีพฒันาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานการธนาคาร (Banking 

Infrastructure) การลงทุนสถาบัน (Institutional Investments) ธนาคารเพ่ือผูบ้ริโภค (Consumer Banking) ความ

ปลอดภยั และการทุจริต (Security / Fraud) และเม่ือพิจารณาร่วมกบัอตัราการอยู่รอดของ Startups ท่ีมกัจะต ่ากว่า 

                                                           
16 Barrdear J., and Kumhof M. (2016). Staff Working Paper No. 605: the Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies. 
Bank of England. 
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ร้อยละ 5 แลว้ จ านวนฟินเทค Startups จึงถูกใช้เป็นตวัช้ีวดั ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดกบัธุรกิจไทยในอนาคต โดย

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจฟินเทค ในประเทศไทย17 ไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การเขา้ถึงบริการทางการเงิน ของประเทศไทย สูง
กวา่ร้อยละ 90 ของจ านวนประชากร (ขอ้มลูจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557) กิจการต่างๆ จึงมี
ฐานลกูคา้ขนาดใหญ่ ท่ีคุน้เคยกบัการท าธุรกรรม
ทางการเงิน 

1. หน้ีสินภาคครัวเรือนในประเทศไทย สูงถึงร้อยละ 
80 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (ขอ้มลูจาก
ธนาคารพฒันาเอเชีย และธนาคารแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558) ซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการก่อหน้ี และ
การช าระหน้ีของภาคครัวเรือน 

2. คนไทยเช่ียวชาญงานบริการ และไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัโลก จึงมีความเขา้ใจหลกัความส าเร็จของ
ธุรกิจบริการ คือ การตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

2. คนไทยมีความรู้ทางการเงินต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ขอ้มลูจากธนาคารพฒันา
เอเชีย ค.ศ. 2015) ท าใหก้ารสร้างรายไดจ้ากบริการทาง
การเงินท่ีซบัซอ้น เป็นไปไดย้าก 

3. ผูป้ระกอบการมีทศันคติท่ีดี ในการสร้างความ
ร่วมมือระหวา่งกนั อีกทั้ง ผูป้ระกอบการในกลุ่ม
ธนาคาร ยงัมีความพร้อมดา้นทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการ
พฒันาธุรกิจฟินเทค 

3. การกระจายรายไดข้องคนไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า และ
ประเทศไทยมีขอ้ก าหนดดา้นการระดมทุนท่ีเคร่งครัด 
ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่มีเงินทุนไม่เพียงพอ 

4. ฟินเทค มีจุดเด่น ดา้นการลดตน้ทุนการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อทั้งระบบเศรษฐกิจ 
และท าใหค้วามสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน 

4. ผูป้ระกอบการขาดการบูรณาการความรู้ และมี
ทศันคติในการรวมความเป็นเจา้ของ และอ านาจการ
บริหาร ท าใหป้ระสิทธิภาพการจดัการภายใน และ
ภายนอกองคก์รไม่ดีเท่าท่ีควร 

5. กลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) สนใจ 
อยากเขา้มามีส่วนร่วมกบัธุรกิจฟินเทค (แต่ยงัขาด
ตวักลางท่ีจะเช่ือมโยง เพ่ือสร้างความร่วมมือระหวา่ง 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) 

5. ประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานกลาง ท่ีรับผิดชอบ
เร่ืองความปลอดภยัทางเทคโนโลยี ซ่ึงความเสียหายท่ี
เกิดจากช่องโหวด่า้นความปลอดภยั เป็นความเส่ียงท่ีมี
มลูค่ามหาศาล 

 

  

                                                           
17 สภาวจิยัแห่งชาติ. (พ.ศ. 2559). (ร่าง) ยทุธศาสตร์งานวจิยัเศรษฐกิจไทย เร่ือง “เทคโนโลยทีางการเงิน (ฟินเทค) กบัการพฒันาระบบ
การเงินไทย”. 
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ตารางที่ 2  การวเิคราะห์โอกาส และความท้าทายของธุรกจิฟินเทค ในประเทศไทย 

โอกาส (Opportunities) ความทา้ทาย (Threats) 
1. ตลาดภายในประเทศ มีขนาดใหญ่ จากประชากร
มากกวา่ 65 ลา้นคน (ขอ้มูลจากกรมการปกครอง พ.ศ. 
2559) ทั้งยงัมีนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศราว 30 ลา้น
คนต่อปี (ขอ้มูลจากกรมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2559) จึงมี
โอกาสสร้างรายได ้จากการน าเสนอบริการใหม่ๆ  
ท่ีหลากหลาย 

1. เทคโนโลยีดา้นการบริการของประเทศไทย ยงัไม่ได้
รับความสนใจมากนกั และขาดการพฒันาเทคโนโลยี
ของตวัเอง โดยองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งโลก 
(WIPO) รายงานวา่ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมี
จ านวนการขอสิทธิบตัรต ่ากวา่ร้อยละ 10 ของค่าเฉล่ีย
ทุกประเทศทัว่โลก 

2. กรมการปกครอง มีฐานขอ้มูลประชากรท่ีสมบูรณ์ 
พร้อมท่ีจะใหภ้าคธุรกิจใชวิ้เคราะห์ ดว้ยการสร้าง
ระบบฐานขอ้มลูลกูคา้ (Know Your Customer – 
KYC) 

2. บริษทัเกิดใหม่ (Startups) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
นวตักรรม มีอตัราการประสบความส าเร็จต ่ากวา่ 
ร้อยละ 5 ดงันั้น การลงทุนของผูป้ระกอบการในธุรกิจ
เหล่าน้ี จึงมีความเส่ียงสูง 

3. คนไทยมีความยืดหยุน่ พร้อมเปิดรับส่ิงใหม่ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ เพ่ือใชง้านเทคโนโลยี และมีการ
เขา้ถึงอินเตอร์เน็ต และการส่ือสารอยา่งทัว่ถึง 

3. ระเบียบการใหใ้บอนุญาตท างาน (Work Permit) ยงั
ไม่อยูใ่นระดบัท่ีส่งเสริมการเขา้มาร่วมกนัพฒันาธุรกิจ 
ของผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระบบ
อินเตอร์เน็ต และการติดต่อส่ือสาร ค่อนขา้งทนัสมยั 
ทดัเทียมต่างประเทศ พร้อมรองรับการด าเนินธุรกิจ 

4. ภาคการศึกษา โดยเฉพาะหลกัสูตรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยงัผลิตบุคลากรไม่ตรง และไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของตลาด 

5. แมว้า่ธุรกิจฟินเทค ในต่างประเทศจะมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ท าใหก้า้วหนา้กวา่ประเทศ
ไทย แต่การพฒันายงัอยูใ่นระยะแรก จึงมีโอกาสท่ีคน
ไทยจะเรียนรู้ เพ่ือน ามาพฒันาธุรกิจภายในประเทศ 

5. ค่านิยมสินคา้ และบริการจากต่างประเทศ ประกอบ
กบัความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนตามการพฒันาเทคโนโลยี 
และทศันคติเร่ืองความปลอดภยัของขอ้มลูในระบบ
ดิจิทลั อาจสร้างความยากล าบาก แก่บริษทัเกิดใหม่
ของคนไทยในระยะเร่ิมตน้ 

6. รายไดต่้อหวัของประชากรไทยเพ่ิมข้ึน ถือเป็น
ประเทศรายไดป้านกลางระดบับน ซ่ึงเป็นผลดีต่อ
ธุรกิจฟินเทค ท่ีกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ จะมีก าลงัซ้ือดี
พอสมควร 

6. ขาดความเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม โดยเฉพาะ
ความคิดสร้างสรรคท์างเทคโนโลยี (จ านวนบริษทัต่อ
ประชากรวยัท างานต ่า ขอ้มลูจากสถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พฒันาประเทศไทย พ.ศ. 2559) 

7. ฟินเทค เป็นธุรกิจเกิดใหม่ มีจ านวนผูใ้หบ้ริการเม่ือ
เทียบกบัจ านวนประชากรต ่า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ใน
ประเทศไทย (ขอ้มลูจาก KASIKORN Business-
Technology Group พ.ศ. 2559) ท าใหมี้ช่องวา่งทาง
การตลาด และโอกาสทางธุรกิจมาก 

7. การส่งเสริมบริษทัเกิดใหม่ (Startup) จากรัฐบาล 
จ ากดัเฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ และใหเ้วลาจดทะเบียนเพ่ือ
รับสิทธิพิเศษสั้น (ภายในปี พ.ศ. 2559) รวมทั้ง ธุรกิจ
เกิดใหม่ท่ียงัไม่มีก าไร จะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชนท์าง
ภาษี 
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โอกาส (Opportunities) ความทา้ทาย (Threats) 
8. ประชากรจ านวนมาก ยงัพ่ึงพาเงินกูน้อกระบบ 
(ขอ้มลูจากธนาคารพฒันาเอเชีย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558) จึงเป็นโอกาสของ
ผูป้ระกอบการฟินเทค ท่ีจะน าเสนอบริการท่ีดี และ 
มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม ทดแทนบริการเดิม 

8. งานวิจยั ศูนยวิ์จยั และนกัวิจยัต่อประชากรต ่า 
เน่ืองจากมีทุนวิจยัค่อนขา้งนอ้ย (ขอ้มลูจาก
ธนาคารโลก ระหวา่งปี ค.ศ. 2005 ถึง 2014 รายงานวา่
เงินลงทุน ดา้นการวิจยั และพฒันาของไทย อยูใ่น
อนัดบัท่ี 70 ของโลก) 

9. ความต่ืนตวั และความสนใจ ในการเป็นเจา้ของ
ธุรกิจ ของประชากรวยัเรียน และวยัท างาน เพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แมจ้ะยงัขาดความพร้อมในการเป็น
ผูป้ระกอบการเชิงนวตักรรม 

9. เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็ว ในขณะท่ีตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูงเพ่ือเขา้ถึงเทคโนโลยีใหม่ หากปรับตวัออก
จากธุรกิจเดิมชา้ และเขา้ถึงโอกาสใหม่ไม่ทนั มลูค่า
ความเสียหายจะสูง 

10. รัฐบาลใส่ใจ และสนบัสนุนบริษทัเกิดใหม่ 
(Startup) โดยยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5 ปี และ
ยกเวน้ภาษีเงินปันผล และส่วนต่างราคาหุน้ 10 ปี แก่ 
ผูร่้วมลงทุน ทั้งยงัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติ และ
จดัตั้งกองทุนสนบัสนุน 

10. กฎระเบียบไม่ชดัเจน ตามไม่ทนัเทคโนโลยี และ
การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่สมบูรณ์ เช่น กฎหมาย
ลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) กฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล กฎหมายบลอ็กเชน (Blockchain) 
และการพิสูจนต์วัตนทางชีวภาพ (Biometric 
Authentication) เป็นตน้ 

11. การลงทุนดว้ยตน้ทุนคงท่ีสูง แต่มีตน้ทุนผนัแปรต ่า 
ธุรกิจฟินเทค ของคนไทย จึงมีโอกาสขยายการบริการ
ท่ีประสบความส าเร็จ ไปยงัตลาดต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
การเพ่ิมรายได ้จากฐานลกูคา้ท่ีใหญ่ข้ึน 

11. การคอร์รัปชนั ความไม่แน่นอนทางการเมือง และ
ความชดัเจนในการแกปั้ญหาการละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา เป็นเหตุผลหน่ึง ท่ีท าใหข้าดความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ 

 

บทสรุป 

 บทความน้ี ไดศึ้กษาการพฒันาเทคโนโลยีทางการเงินทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่าธุรกิจ

ฟินเทค ในประเทศต่างๆ ยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ ซ่ึงทุกแห่งลว้นใหค้วามส าคญักบัการพฒันารากฐานของการเติบโต 

คือ การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ท่ีเหมาะสมทั้งส้ิน นอกจากน้ี พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่น

หลายดา้นท่ีเอ้ือต่อการพฒันาธุรกิจฟินเทค อาทิเช่น ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้การสนับสนุนอย่างจริงจงั โดย

รัฐบาลถึงขั้นบรรจุไวเ้ป็นวาระแห่งชาติ ทศันคติ และความช านาญในธุรกิจบริการของคนไทย ระดบัการเขา้ถึง

บริการทางการเงินท่ีสูง เป็นตน้ จึงถือเป็นโอกาสอนัดี ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจฟินเทค ตลอดจนธุรกิจเชิง

นวตักรรมดา้นอ่ืนๆ ในประเทศไทย ท่ีจะศึกษา และร่วมมือกนัพฒันา เพ่ือให้ความสามารถทางการแข่งขันของ

ประเทศไทยสูงข้ึนอย่างย ัง่ยืน และกา้วสู่การเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ตามนโยบายประเทศ
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ไทย 4.0 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ายงัมีประเด็นส าคญั และเร่งด่วนบางประการ ของระบบนิเวศทางธุรกิจ

ฟินเทคในประเทศไทย ซ่ึงควรจะไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึน ดงัต่อไปน้ี คือ ความชดัเจนของการออกใบอนุญาต 

กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจฟินเทค การขาดผูรั้บผิดชอบหลกั ซ่ึงจะเป็นตวักลางในการ

ขบัเคล่ือนกลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบนิเวศ (Ecosystem) ของธุรกิจฟินเทค ความปลอดภยัของเทคโนโลยี และ

มาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเหมาะสม ความขาดแคลนบุคลากร และความสามารถในการผลิตบุคลากรใหต้รงกบั

ความตอ้งการของภาคธุรกิจ และขอ้จ ากดัเร่ืองการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาท างานดา้น 

ฟินเทคในประเทศไทย รวมถึงการเร่งสร้างจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม เป็นตน้ 
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