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การส ารวจการรับรู้ของประชาชนเกีย่วกบัเทคโนโลยทีางการเงนิ  
(Financial Technology : Fintech) 

         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                         

เร่ือง “การส ารวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech)” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 18 – 21 
กนัยำยน 2560 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,000     
หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับการส ารวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech) กำรส ำรวจ                  
ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้ นภูมิ          
(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling)    
เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.)    
ไม่เกิน 0.6  

จำกกำรส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบัเทคโนโลยีทำงกำรเงิน หรือ Fintech พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.45 ระบุวำ่ ไม่เคยรับรู้ 
และร้อยละ 30.55 ระบุวำ่ เคยรับรู้ 

เม่ือถำมถึงช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบั Fintech  ของประชำชนท่ีระบุวำ่เคยรับรู้ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.10 ระบุว่ำ  
ทำงโทรทศัน์ รองลงมำ ร้อยละ 31.10 ระบุวำ่ ส่ือสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 9.82 ระบุวำ่ เวบ็ไซต ์ร้อยละ 9.00 ระบุวำ่ เพื่อน / ญำติ / คนในครอบครัว 
ร้อยละ 8.67 ระบุว่ำ วิทยุ ร้อยละ 7.36 ระบุว่ำ  เจำ้หน้ำท่ีของธนำคำร ร้อยละ 1.96 ระบุว่ำ หนังสือพิมพ์  ซ่ึงในจ ำนวนผูท่ี้ระบุว่ำรับข่ำวสำร          
ผำ่นทำงส่ือสังคมออนไลน์ พบวำ่ ร้อยละ 93.16 ระบุวำ่ ผ่ำนทำง Facebook รองลงมำ ร้อยละ 19.47 ระบุวำ่ Line  ร้อยละ 4.74 ระบุ Twitter และ
ร้อยละ 0.53 ระบุวำ่ IG 

ด้ำนควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับควำมหมำยของค ำว่ำ “เทคโนโลยีทำงกำรเงิน หรือ Fintech” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่              
ร้อยละ 38.39 ระบุวำ่ เป็นกำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำประยกุตใ์ชก้บับริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ รองลงมำ ร้อยละ 23.21 ระบุวำ่ เป็นบริษทั
ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือสร้ำงระบบกำรเงินและกำรน ำเสนอบริกำรทำงกำรเงินอยำ่งมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 21.76 ระบุวำ่เป็นกำรเคล่ือนไหวมำบรรจบ
กนัระหวำ่งกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินและเทคโนโลย ีและร้อยละ 36.53 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 

เม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกบั Fintech วำ่ครอบคลุมกำรบริกำรเร่ืองใดบำ้ง พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.20 ระบุวำ่  
กำรช ำระเงิน/โอนเงิน (Payment/Transfers) รองลงมำ ร้อยละ 24.00 ระบุวำ่ กำรให้สินเช่ือและเงินทุน (Lending & Financing) ร้อยละ 19.95    
ระบุวำ่ กำรลงทุน (Investments) และร้อยละ 31.40 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 

ดำ้นรูปแบบของ Fintech ท่ีประชำชนเคยใช้บริกำร พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.24 ระบุว่ำ ไม่เคยใช้บริกำรเลย รองลงมำ          
ร้อยละ 13.46 ระบุวำ่ Mobile  Banking / Internet Banking ร้อยละ 3.70 ระบุวำ่ พร้อมเพย ์(PromptPay) ร้อยละ 2.70 ระบุวำ่ Wallet by TrueMoney 
ร้อยละ 2.25 ระบุวำ่ สินเช่ือระหวำ่งบุคคลกบับุคคล (P2P  Lending) ร้อยละ 1.95 ระบุว่ำ Line  Pay ร้อยละ 1.70 ระบุวำ่ Paypal ร้อยละ 1.20     
ระบุวำ่ AIS Mpay ร้อยละ 0.55 ระบุวำ่ กำรพิจำรณำคะแนนเครดิต (Credit Scoring) ร้อยละ 0.50 ระบุวำ่ Alipay ร้อยละ 0.30 ระบุวำ่ Paysbuy  
ร้อยละ 0.25 ระบุวำ่ Jaew Wallet และร้อยละ 0.15 ระบุวำ่ ร้ำนจ ำน ำออนไลน์ (Online Pawnshop)       

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงควำมเช่ือมัน่ของประชำชนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัของระบบกำรบริกำรทำงกำรเงินของ Fintech พบวำ่ ร้อยละ 40.05 
ระบุว่ำ เช่ือมัน่ปำนกลำง รองลงมำ ร้อยละ 17.45 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มำก ร้อยละ 10.20 ระบุว่ำ เช่ือมัน่น้อย ร้อยละ 2.80 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มำกท่ีสุด             
ร้อยละ 8.50 ระบุวำ่ เช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด และร้อยละ 21.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำงร้อยละ 8.85 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.50 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล           
และภำคกลำง ร้อยละ 18.15 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 34.00 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.50 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตัวอย่ำง ร้อยละ 51.90 เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.10 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำง ร้อยละ 6.95 มีอำยุต  ่ำกว่ำ 25 ปี ตัวอย่ำง ร้อยละ 18.40                        
มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 22.20 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 30.70 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 16.85 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 4.90 ไม่ระบุอำย ุ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 88.10 นบัถือศำสนำพทุธ ตวัอยำ่งร้อยละ 3.40 นบัถือศำสนำอิสลำม ตวัอยำ่งร้อยละ 1.30 นบัถือศำสนำคริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/
ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.30 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 24.45 ระบุว่ำสถำนภำพโสด ร้อยละ 63.30 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.20     
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 8.05 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 25.35 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 29.10 
จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.30 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.20 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
ร้อยละ 5.10 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 8.95 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 

 
วนัเสาร์ท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2560 

 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอยำ่งร้อยละ 12.15 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.85 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 18.65
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.60 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.50 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 
ร้อยละ 17.35 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.55 เป็นนกัเรียน/นักศึกษำ ร้อยละ 0.05 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวง       
หำก ำไร และร้อยละ 9.30 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 14.10 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 25.10 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.80             
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 –  20,000 บำท ร้อยละ 10.15 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.35 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  
40,000 บำท ร้อยละ 8.75  มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมำกกวำ่ 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.75 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านเคยได้รับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัเทคโนโลยทีางการเงนิ หรือ Fintech มาก่อนหน้านีห้รือไม่ 
การรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัเทคโนโลยทีางการเงนิ หรือ Fintech  ร้อยละ 

ไม่เคยรับรู้ 69.45 
เคยรับรู้ 30.55 

รวม 100.00 
 

2. หากท่านเคยรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบั Fintech  ท่านได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบั Fintech  ของประชาชน ร้อยละ 

โทรทศัน ์ 58.10 
ส่ือสงัคมออนไลน์(Facebook , Line , Twitter , etc.) 31.10 

Facebook 93.16 
Line 19.47 
Twitter 4.74 
IG 0.53 

เวบ็ไซต ์ 9.82 
เพื่อน/ญำติ/คนในครอบครัว 9.00 
วทิย ุ 8.67 
เจำ้หนำ้ท่ีของธนำคำร 7.36 
หนงัสือพิมพ ์ 1.96 

 
3. ท่านคดิว่า “เทคโนโลยทีางการเงนิ หรือ Fintech” มคีวามหมายอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัความหมายของค าว่า “เทคโนโลยทีางการเงนิ หรือ Fintech” ร้อยละ 
กำรน ำเทคโนโลยดิีจิทลัมำประยกุตใ์ชก้บับริกำรทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ  38.39 
บริษทัท่ีใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือสร้ำงระบบกำรเงินและกำรน ำเสนอบริกำรทำงกำรเงินอยำ่งมีประสิทธิภำพ 23.21 
กำรเคล่ือนไหวมำบรรจบกนัระหวำ่งกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงินและเทคโนโลย ี 21.76 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 36.53 

 
4. ท่านคดิว่า  Fintech  ครอบคลุมการบริการเร่ืองใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบั Fintech  ครอบคลุมการบริการเร่ืองใดบ้าง ร้อยละ 
กำรช ำระเงิน/โอนเงิน (Payment/Transfers) 53.20 
กำรใหสิ้นเช่ือและเงินทุน (Lending & Financing) 24.00 
กำรลงทุน (Investments) 19.95 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 31.40 
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5. ท่านเคยใช้บริการของ Fintech  ในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

รูปแบบของ Fintech ทีป่ระชาชนเคยใช้บริการ ร้อยละ 
ไม่เคยใชบ้ริกำรเลย 74.24 
Mobile  Banking/Internet Banking 13.46 
พร้อมเพย ์(PromptPay) 3.70 
Wallet by TrueMoney   2.70 
สินเช่ือระหวำ่งบุคคลกบับุคคล (P2P  Lending) 2.25 
Line  Pay 1.95 
Paypal 1.70 
AIS Mpay 1.20 
กำรพิจำรณำคะแนนเครดิต (Credit Scoring) 0.55 
Alipay 0.50 
Paysbuy 0.30 
Jaew Wallet 0.25 
ร้ำนจ ำน ำออนไลน ์(Online Pawnshop) 0.15 

 
6. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ในความปลอดภัยของระบบการบริการทางการเงนิของ  Fintech  มากน้อยเพยีงใด 

ความเช่ือมัน่ในความปลอดภัยของระบบการบริการทางการเงนิของ  Fintech   ร้อยละ 
เช่ือมัน่มำกท่ีสุด 2.80 
เช่ือมัน่มำก 17.45 
เช่ือมัน่ปำนกลำง 40.05 
เช่ือมัน่นอ้ย 10.20 
เช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด 8.50 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 21.00 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  177 8.85 
ปริมณฑลและภำคกลำง  510 25.50 
ภำคเหนือ 363 18.15 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 680 34.00 
ภำคใต ้ 270 13.50 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,038 51.90 
หญิง 962 48.10 
เพศทำงเลือก -                                                                   

1 
- 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
อำยตุ  ่ำกวำ่ 25 ปี 139 6.95 
26 – 35 ปี  368 18.40 
36 – 45  ปี 444 22.20 
46 – 59  ปี 614 30.70 
60 ปีข้ึนไป 337 16.85 
ไม่ระบุ 98 4.90 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,762 88.10 
อิสลำม 68 3.40 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 26 1.30 
ไม่ระบุ 144 7.20 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 489 24.45 
สมรส 1,266 63.30 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

84 4.20 
ไม่ระบุ 161 8.05 

รวม 2,000 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 507 25.35 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 582 29.10 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 146 7.30 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 484 24.20 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 102 5.10 
ไม่ระบุ 179 8.95 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 243 12.15 
พนกังำนเอกชน 237 11.85 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 373 18.65 
เกษตรกร/ประมง 292 14.60 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 270 13.50 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 347 17.35 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 51 2.55 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 1 0.05 
ไม่ระบุ 186 9.30 

รวม 2,000 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 282 14.10 
ไม่เกิน 10,000 502 25.10 
10,001 – 20,000 436 21.80 
20,001 – 30,000 203 10.15 
30,001 –  40,000 107 5.35 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 175 8.75 
ไม่ระบุ 295 14.75 

รวม 2,000 100.00 
 
  

 


