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“ความนิยมใช้ e-Payments มีมากขึ้น

องค์ความรู้ที่ได้รับจากข้อมูลจึงทวีความสาคัญ
จนเกิดความตื่นตัวในการยกระดับองค์กรเป็น
Data-Driven Organization และสร้างวัฒนธรรม
การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลมากขึ้น”
*
* https://xox.com.my/prepaid-postpaid-mobile-plans/

พฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจที่หันมาใช้ e-Payments มากขึ้นทาให้ประโยชน์และองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การวิเคราะห์ ข้อมู ล e-Payments เพิ่ มขึ้นเช่นกัน ดั งสะท้ อนให้ เห็ นจากความตื่ นตั วในภาครั ฐและเอกชนที่ อาศัยข้อมู ล
ประกอบการตั้งเป้ าหมายและออกแบบนโยบาย ข้อมูลการชาระเงินระหว่างธนาคารทีละหลายรายการ (Interbank Bulk
Payment) นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูง (Big Data) ทาให้การวิเคราะห์
ในแง่มุมใหม่เป็นไปได้มากกว่าข้อมูลรูปแบบเดิม ทั้งยังช่วยปิดช่องว่างของข้อจากัดข้อมูลอื่น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนมูลค่าการ
โอนเงิน Interbank Bulk Payment มีขนาดเล็กมากเทียบกับมูลค่า e-Payments ทั้งระบบ จึงอาจมีข้อจากัดในการใช้ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่บ้าง แต่ด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมและการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ทาให้สามารถนาผล
การวิเคราะห์มาใช้ติดตามและศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจในหลายมิติได้สมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้น

บทนา
ในปั จจุ บั น หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนตื่ นตั ว
ในการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลรูปแบบใหม่ อย่ างต่ อเนื่ อง
ทั้งสถิติตัวเลข รูปภาพ ข้อความ และเสียง ซึ่งสามารถนามา
ต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ได้มหาศาล การวิเคราะห์ข้อมูล
การช าระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Payments) เป็ นอี ก
หนึ่ งในความก้ าวหน้ าที่ น่ าจั บตามอง ดั งสะท้ อนให้ เห็ น
ในภาคบริ ก ารและธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ หั น มายกระดั บ
ความส าคั ญ ของการขับเคลื่ อนองค์ กรด้ วยข้ อมู ล (DataDriven Organization) และสร้ างวั ฒ นธรรมการใช้ ข้ อมู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจ (Data-Driven Culture) ผ่ านการ
วิเคราะห์ ข้อมู ล e-Payments เนื่ องจากจุดเด่นของข้อมู ล
ดั งกล่ าวหลายประการ อาทิ ความรวดเร็วทั นการณ์ การ
บันทึกเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ เป็น
ข้ อมู ล จริ งที่ ส ามารถสะท้ อนพฤติ กรรมของประชาชน
ได้ดี ทั้งยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนที่หันมาใช้
e-Payments แทนเงินสดกันมากขึ้น

อย่ างต่ อเนื่ อง บทความนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ สร้ างความ
เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ (1) โครงสร้าง
ของข้อมูล e-Payments ประเทศไทย และ (2) ตัวอย่างการ
ใช้ ประโยชน์ข้อมู ล e-Payments ในการติดตามเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลการชาระเงินระหว่างธนาคาร
ทีละหลายรายการ (Interbank Bulk Payment หรือ ITMX
Bulk Payment) ซึ่ งเป็ นข้ อมู ลขนาดใหญ่ ที่ สามารถน ามา
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจได้ในหลากหลายแง่มุม

1. โครงสร้างข้อมูล e-Payments ของประเทศไทย

โครงสร้างข้ อมู ล e-Payments ของประเทศไทย
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1.1 สามารถแบ่ ง ได้ เป็ น 3 มิ ติ คื อ
(1) ขนาดของมูลค่ารายธุรกรรม อาทิ ธุรกรรมขนาดใหญ่ ที่
มี มู ลค่ าการโอนมากกว่ า 2 ล้ านบาทต่ อธุ รกรรมซึ่ งเป็ น
การโอนผ่ านระบบ BAHTNET และธุ รกรรมขนาดเล็ กที่
มู ลค่ าการโอนต่ ากว่า 2 ล้ านบาทต่ อธุ รกรรม ซึ่ งสามารถ
แบ่งย่อยออกเป็นการโอนทีละรายการ (Single Payment)
จากบทบาทของ e-Payments ที่มีแนวโน้มเติบโต และการโอนที ล ะหลายรายการ (Bulk Payment) และ

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 1.1 โครงสร้างข้อมูลการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) ในประเทศไทย

(2) การโอนภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse) และการโอน
ระหว่างธนาคาร (Interbank) (3) การโอนเงินรูปแบบอื่น ๆ
อาทิ การช าระเงิ น ผ่ าน บั ต รพลาสติ ก e-Money และ
เช็ค โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ก ารโอ น เงิ น ผ่ าน ระบ บ บ าท เน ต (Bank of
Thailand Automated High-value Transfer
Network : BAHTNET) หมายถึ ง การโอนเงิ น ธุ รกรรม
ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทผ่านระบบบาทเนต
อั น เป็ น เครื อ ข่ า ยการโอนที่ เชื่ อมโยงระหว่ า งธนาคาร
แห่ งประเทศไทย (ธปท.) และผู้ ใช้ บ ริ การซึ่ งส่ ว นใหญ่
เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ (ธพ.) โดยไม่ได้ จากัดวงเงินสู งสุดใน
การโอน อาทิ การโอนเงินระหว่างธนาคารและการช าระ
ราคาหลั กทรั พ ย์ เป็ น ต้ น และมี ค่ าธรรมเนี ยมการโอน
สาหรับประเภทธุรกรรมขนาดใหญ่ถูกกว่าการโอนประเภท
อื่น โดยมู ลค่ าการโอนผ่ านระบบบาทเนตคิดเป็ นสั ดส่ วน
ใหญ่ ที่สุดหรือร้อยละ 78.9 ของมูลค่าการโอนเงินในระบบ
e-Payments
1.2 การโอนเงิ น ภายในธนาคารเดี ย วกั น (Inhouse)
คิ ดเป็ นสั ดส่ วนขนาดใหญ่ รองลงมาจากการโอนเงิ นผ่ าน
ระบบบาทเนต อั นประกอบด้ วยส่ วนที่ เป็ นการโอนที ละ
รายการ (Single Payment) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.4 อาทิ
การโอนช าระหนี้ หรื อ ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า ง
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประชาชนผ่ านอิ นเตอร์ เน็ ตที ละรายการ และการช าระ
สินค้าผ่านระบบ QR-Code เป็นต้น และส่วนที่เป็นการโอน
ที ละหลายรายการ (Bulk Payment) คิ ดเป็ นร้ อยละ 7.3
ของมู ล ค่ าการโอนในระบบ e-Payments โดยปั จ จุ บั น
มูลค่าและปริมาณการโอนเงินเดือนพนักงานภายในธนาคาร
เดี ยวกั นเป็ นหนึ่ งในเครื่องชี้ เศรษฐกิจที่ ธปท. ใช้ ติ ดตาม
ภาวะก าลั งซื้ อครั วเรื อนประกอบกั บ ข้ อมู ลการโอนเงิ น
ระหว่างธนาคาร และเครื่องชี้อื่นในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ1
1.3 การโอ น เงิ น ระห ว่ า งธน าคาร (Interbank)
ประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เป็ น การโอนที ล ะรายการ (Single
Payment) และการโอนที ล ะหลายรายการ (Bulk
Payment) เช่นกัน ซึ่งเป็นการโอนผ่านระบบบริการของ
บริ ษั ท เนชั่ น แนล ไอที เ อ็ ม เอ็ ก ซ์ จ ากั ด (National
Interbank Transaction Management and
Exchange : NITMX) โดยมู ล ค่ า การโอนประเภทนี้ มี
สั ด ส่ ว นเล็ ก เพี ย งร้ อ ยละ 0.9 และ 0.9 ของมู ล ค่ า
การช าระเงิน ในระบบ e-Payments ตามล าดั บ ท าให้
การใช้ ข้อมู ล นี้ สาหรับ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ในระดั บ
ภาพรวมมีข้อจากัดอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมู ล
1

ตัวอย่างเช่น ดัชนีรายได้ท่แี ท้จริงที่ช้ีวัดผ่านการโอนเงินเดือนผ่านระบบ
e-Payments ดังที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/Pr
essRelease/PressRelease2557/Slide_thai_October2561_T61SI63.pdf
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ดั ง กล่ า วโดยเฉพาะการโอนระหว่ า งธนาคารที ล ะ
หลายรายการ (Interbank Bulk Payment) เป็ นข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง ท าให้
สามารถใช้ วิ เคราะห์ แ ละท าความเข้ า ใจเศรษฐกิ จ ใน
เชิงลึกได้ในหลากหลายแง่มุม ดังจะกล่าวในรายละเอียด
ในส่วนที่ 2 ของบทความนี้
1.4 การชาระเงินด้วยบัตรพลาสติ ก อาทิ บัตรเครดิต
และบัตรเดบิต คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการชาระ
เงิ น ในระบบ e-Payments แม้ มู ล ค่ า การช าระเงิ น จะ
มีสัดส่วนเล็กแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนการใช้จ่าย
ครัวเรือนภาคเอกชนบางหมวดได้ โดยเฉพาะหมวดสินค้า
กึ่งคงทน อาทิ เสื้อผ้า เครื่องเรือนขนาดกลางและขนาดเล็ก
และหมวดบริก าร อาทิ การพั ก แรมและรั บ ประทาน
อาหารที่ ภั ต ตาคาร เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น หมวดการใช้ จ่ า ย
ที่ ผู้ บ ริ โ ภคนิ ย มช าระผ่ า นบั ต รเครดิ ต สอดคล้ อ งกั บ
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่สูงถึง 0.60 เมื่อเทียบกับ
การบริโภคภาคเอกชนในหมวดดังกล่าว (รายละเอี ย ด
เพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ Stat-Horizon ข้อมูลการชาระ
เงิ น : Stylized facts และการใช้ จั บ ชี พ จรการอุ ป โภค
บริโภคภาคเอกชน2)
1.5 เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) หมายถึง มูลค่าเงิน
ที่ผู้บริโภคได้ชาระเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้บริการแล้ว และ
สามารถนาไปชาระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าที่รับ
ช าระเงิ น แทนการใช้ เงิ น สดได้ อาทิ การเติ ม เงิ น บั ต ร
โทรศัพท์มือถือ และบัตรโดยสารรถไฟฟ้ า เป็นต้น โดย
การใช้ เงิน ประเภทนี้ มี สั ด ส่ วนเล็ กที่ สุ ด คิด เป็ น ร้อยละ
0.04 แต่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและน่าจะมี
ความสาคัญมากขึ้นได้ในอนาคต

2. การวิเคราะห์เศรษฐกิจผ่านข้อมูลการชาระเงิน
ระหว่างธนาคารทีละหลายรายการ
นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต และ
ข้อมู ลการใช้ บริการธนาคารอิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการติ ดตาม
การใช้จ่ายของผู้บริโภค เราสามารถนาข้อมูลการชาระเงิน
ระหว่างธนาคารทีละหลายรายการ มาใช้ในการวิเคราะห์
เศรษฐกิจได้เช่นกัน โดยการชาระเงินระหว่างธนาคารทีละ
หลายรายการ (Interbank Bulk Payment หรื อ ITMX
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Bulk Payment) หมายถึง การโอนเงินมูลค่าไม่เกิน 2 ล้าน
บาทต่ อธุ รกรรม โดยเป็ น การโอนระหว่ างธนาคารที่ มี
กาหนดการโอนล่วงหน้ าที่ ชัดเจน อาทิ การโอนเงินเดื อน
และผลตอบแทนพนั กงาน การซื้ อสิ นค้ าและบริ การของ
บริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ห้างร้านและประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงบริการดังกล่ าวได้ ง่าย เพี ยงแค่มี บั ญชี เงิ น
ฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับ ธพ. ที่เป็นสมาชิกของ
ระบบ Bulk Payment3 โดย ธพ. ส่ งข้ อมู ล ให้ แก่ บ ริ ษั ท
NITMX ณ วันที่ต้องการโอนเงินหรือล่วงหน้าก่อนการชาระ
เงินเป็นเวลา 1-99 วัน
แม้ข้อมูลการโอนเงิน Interbank Bulk Payment
จะมีขนาดค่อนข้างเล็กเพียงร้อยละ 0.9 ของมูลค่าการชาระ
เงิ น ในระบบ e-Payments และคิ ดเป็ น ร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (Nominal Gross
Domestic Products : Nominal GDP) แ ต่ ด้ ว ย ค ว า ม
ละเอียดของข้อมู ลดั งกล่าว ท าให้ สามารถวิเคราะห์ ภาวะ
เศรษฐกิจได้ในหลากหลายแง่มุม ดังนี้
2.1 ก าลั ง ซื้ อ ครัว เรื อ นภาคเอกชนระดั บ รายได้ ป าน
กลางและสู ง แม้ ข้อมูลการโอนเงินเดื อนผ่าน Interbank
Bulk Payment ไม่สามารถสะท้อนกาลังซื้อทั้ งประเทศได้
อย่างสมบูรณ์ แต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้สะท้อนกาลังซื้อ
ครัวเรือนบางกลุ่มได้บ้าง ได้แก่ (1) กลุ่มพนักงานที่มีรายได้
ประจา ซึ่งมีกาหนดเวลาและรูปแบบการชาระเงินเดือนที่
แน่ นอนในแต่ ละเดื อน โดยหากพิ จารณาแยกตามวั นที่ มี
การโอน พบว่ าส่ วนใหญ่ ของจ านวนธุ รกรรมในถั งข้ อมู ล
ดังกล่าว หรือร้อยละ 80 ได้รับเงินเดือนเป็นประจาในช่วง
กลางเดือน (ประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน) หรือช่วงปลาย
เดือน (ประมาณวันที่ 25 ของเดือนเป็นต้นไป) (รูปที่ 2.1)
และ (2) กลุ่ มแรงงานที่ มี รายได้ ระดั บกลางและสู งขึ้ นไป
เนื่ องจากพนั กงานส่ วนใหญ่ หรือร้อยละ 75 ในถั งข้ อมู ล
Interbank Bulk Payment มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท
ต่อเดื อน สะท้ อนจากค่ า Percentile 25th (รูป ที่ 2.2) ที่
ได้รับเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็น
ระดั บรายได้ ที่ สู งหากพิ จารณาจากผลตอบแทนแรงงาน
รายได้ ป ระจ าจากแบบส ารวจภาวะการมี งานท าของ
ประชากร (Labor Force Survey: LFS) ซึ่ ง ปั จจุ บั นใช้
สะท้ อนผลตอบแทนแรงงานในภาพรวมของไทย
(รูปที่ 2.3)

2

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHo
rizon/Stylized%20facts.pdf
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อ ย่ า งไร ก็ ดี แ ม้ ก าร โอ น Interbank Bulk
Payment สามารถสะท้อนได้เพียงกาลังซื้อครัวเรือนรายได้
ระดั บกลางและสู ง แต่ การขยายตั วของก าลั งซื้ อกลุ่ มนี้
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนใน
ระดั บ ที่ สู งหรื อ ที่ ระดั บ Correlation ที่ 0.61 – 0.64
ดังตารางที่ 2.1 จึงทาให้สามารถใช้เป็นเครื่องชี้เร็วสาหรับ
การประเมินการบริโภคภาคเอกชนภาพรวมได้

2.2 กาลังซื้อครัวเรือนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแยก
รายภู มิภ าค เนื่ องจากข้ อมู ล Interbank Bulk Payment
สามารถแยกธุ รกรรมตามพื้ นที่ และรายภู มิ ภาค การโอน
เงินเดือนพนักงานรายได้ประจา (รูปที่ 2.4) และการชาระ
ค่าสินค้าและบริการที่แยกตามภูมิภาคจึงอาจเป็นเครื่องชี้
ที่มีศักยภาพในการติดตามกาลังซื้อครัวเรือนและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จรายภู มิ ภาคได้ โดยหากพิ จารณาแยกราย
รูปที่ 2.1 จานวนธุรกรรมการโอนเงินเดือนในระบบ Interbank ภู มิ ภาค แม้ ว่ ามู ลค่ าการโอนส่ วนมาก (ประมาณร้ อยละ
30 – 40 ของมูลค่าการโอนในแต่ละภูมิภาค) จะเกิดขึ้นใน
Bulk Payment ในปี 2017 แยกตามวันที่เกิดธุรกรรม
จังหวัดหัวเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค อาทิ จังหวัดชลบุรี
นครราชสี มา เชี ยงใหม่ และสงขลา แต่ เนื่ องจากการโอน
ในจังหวัดหลักดังกล่าวไม่ได้แตกต่างจากพฤติกรรมการโอน
ในระดับภาพรวมของทั้งภูมิภาคมากนัก ข้อมูล Interbank
Bulk Payment จึงสามารถนามาใช้วิเคราะห์กาลังซื้อและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรายภูมิภาคได้โดยไม่ถูกกระทบจาก
ปัญหาความกระจุกตัวของมูลค่าการโอนในเขตเมืองหลัก
รูป ที่ 2.3 ผลตอบแทนพนั ก งานรายได้ ป ระจ าจากถั ง ข้ อ มู ล
Interbank Bulk Payment (ITMX) แ ล ะ Labor Force
Survey (LFS)

ที่มา: NITMX คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

รูป ที่ 2.2 ผลตอบแทนพนั ก งานรายได้ ป ระจ าจากถั ง ข้ อ มู ล
Interbank Bulk Payment (ITMX)

ที่ ม า: NITMX และ Labor Force Survey, ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ
คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ม า: NITMX และ Labor Force Survey, ส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ
คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 2.1 ระดั บ สหสั ม พั น ธ์ (Correlation) อั ต ราการ
ขยายตั ว ของผลตอบแทนหรือ เงิน เดื อ นพนั ก งานจากข้ อ มู ล
Interbank Bulk Payment และ Labor Force Survey

หมายเหตุ : GDPN หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
ณ ราคาประจาปี (Nominal GDP) และ PCEN หมายถึง รายจ่ายการ
บริโภคภาคเอกชน (Nominal Private Consumption Expenditure)
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ,
NITMX แ ล ะ Labor Force Survey, ส า นั ก งา น ส ถิ ติ แ ห่ งช า ติ
คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปที่ 2.4 ผลตอบแทนพนักงานรายได้ประจาแยกรายภูมิภาค

ที่มา: NITMX คานวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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2.3 ผลตอบแทนพนักงานแยกตามอายุของบริษัท หาก
ลองพิ จารณาแยกข้อมูลตามอายุ ของบริษั ท (หรือจานวน
เดือนที่มีการจ่ายเงินเดือนติดต่อกัน) พบว่า มูลค่าเงินเดือน
พนักงานรายได้ประจามีความสัมพันธ์กับอายุบริษัทอย่าง
ชั ด เจน โดยเงิ น เดื อ นพนั ก งานต่ อ บั ญ ชี เพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย
ประมาณ 4 พันบาท ต่อทุก 1 ปีของอายุบริษัทที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจเกิดจากขนาดและความสามารถทางธุรกิจที่มากขึ้นตาม
อายุของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อจากัดของข้อมูลที่
เริ่มตั้ งแต่ ปี 2010 ซึ่ งค่อนข้างสั้ นส าหรับการนั บอายุ ของ
บริ ษั ทตามเกณฑ์ ดั งกล่ าว ตั วอย่ างเช่ น อายุ สู งสุ ดของ
บริษัทที่สามารถระบุได้ ณ ปี 2018 จะอยู่ที่ 8 ปีนั้น และไม่
สามารถระบุอายุที่ชัดเจนสาหรับบริษัทที่มีอายุมากกว่าช่วง
ระยะเวลาที่ มี ข้ อมู ลได้ เป็ นต้ น หากในอนาคตที่ มี ข้อมู ล
ดังกล่าวมากเพี ยงพอ การพิจารณากิจกรรมแยกตามอายุ
ของบริษัท อาจสามารถนามาวิเคราะห์การอยู่รอดของภาค
ธุรกิจและแง่มุมอื่นที่น่าสนใจได้มากขึ้น

3. บทสรุป
พฤติกรรมของประชาชนและภาคธุรกิจที่หันมา
ใช้ e-Payments มากขึ้ น อาทิ การท าธุ ร กรรมผ่ า น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อิ น เตอร์ เน็ ต และ QR-CODE ท าให้
ประโยชน์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล
e-Payments เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น กั น ดั ง สะท้ อ นให้ เห็ น จาก
ความ ตื่ น ตั ว ใน ภ าครั ฐ และเอกชน ที่ อาศั ย ข้ อ มู ล
ประกอบการตั้งเป้าหมายและออกแบบนโยบาย ข้อมูล
การช าระเงิ น ระหว่ า งธนาคารที ล ะหลายรายการ
(Interbank Bulk Payment) นั บ เป็ น อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง
ที่น่าสนใจ เพราะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความละเอียด
สูง (Big Data) ทาให้การวิเคราะห์ในแง่มุมใหม่เป็นไปได้
มากกว่ า ข้ อ มู ล รูป แบบเดิ ม ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยปิ ด ช่ องว่ า งของ
ข้ อ จ ากั ด ข้ อ มู ล อื่ น ตั ว อย่ า งเช่ น ข้ อ มู ล ส ารวจรายได้
ครัว เรือนที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งค่ อนข้ างกระจุ กตั ว ในกลุ่ ม ผู้ มี
รายได้ น้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า การโอนเงิ น
Interbank Bulk Payment มี ข นาดเล็ ก มากเที ย บกั บ
มูลค่า e-Payments ทั้งระบบ ซึ่งมีผลให้การใช้ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ในภาพรวมมี ข้อ จ ากั ด อยู่ บ้ า ง แต่ ด้ ว ย
วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ที่ เหมาะสมและการพิ จ ารณาร่ ว มกั บ
ข้อ มู ล อื่ น ท าให้ ส ามารถน าการวิ เคราะห์ ติ ด ตามและ
ศึกษาทาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจในหลายมิติ
มีความสมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้น
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