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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอมูลจากผูบริโภคท้ังเพศชายและหญิงที่ใชบัตรสมารทเพิรสในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
400 กลุมตัวอยาง ใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความถดถอย 
(Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา ผูใชบัตรสมารทเพิรสสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000 - 
20,000 บาท และสวนใหญใชบัตรสมารทเพิรส 7-Eleven Value Card ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานพนักงานหรือเจาหนาที่ที่ใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรสในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด       
ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการขาย และดานกระบวนการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรสในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารท
เพิรสในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ปจจัยดานราคา รองลงมาตามลําดับ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสภาพ 
แวดลอมทางกายภาพ และปจจัยดานดานพนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ วิจัยในครั้งนี้ยังมีการนําเสนอถึงการนําผลการ      
วิจัยไปประยุกตใช ขอจํากัดในการทําวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับวิจัยในอนาคต 

 
ABSTRCT 

This research focused on marketing mix factors influencing consumers’ decisions to adopt smart purse 
cards.  The sample consisted of 400 male and female consumers in Bangkok who hold a smart purse card.  A 
close-ended questionnaire was utilized as a research tool for data collection procedure.  In addition, the data 
analysis was conducted through the use of multiple regressions.  The results indicated that most of smart purse 
card users were single females with ages between 21 to 30 years old.  Most of them earned an undergraduate 
degree and worked for private companies.  In addition, the majorities of the respondents’ monthly salary   
earning ranged from 10,000 to 20,000 Bath and held a 7-Eleven Value Card.  The results of  hypothesis testing 
revealed that the marketing mix factors of product, price, people, and physical environment had statistical 
significant influences on the smart-purse-card adoption decision in Bangkok metropolitan area, whereas      
place, promotion, and process had no influence on the smart-purse-card adoption decision.  The results also 
revealed that the marketing mix factors of price had the highest weigh of relative contribution on the smart-
purse-card adoption decision while product, physical environment, and people had contributed respectively.    
Finally, the implications and recommendation for future research were discussed. 
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ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว โดยเขาเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมในการชําระราคา
สินคาและบริการในรูปเงินพลาสติก โดยเฉพาะอยางยิ่ง บัตร
เงินสดดิจิตอล (Digital Cash Card) หรือบัตรชําระเงินลวง 
หนา (Prepaid Card) ซึ่งเปนบัตรที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสออกใหแกผูบริโภค เพื่อใชชําระคาสินคาและ
บริการแทนการชําระดวยเงินสด โดยผูถือบัตรตองทําการ
เติมเงินในบัตรเงินสด เชน เติมเงินราคา 300 บาท บัตรก็จะมี
มูลคาในการซื้อสินคาและบริการ 300 บาท เปนตน โดยผูถือ
บัตรสามารถควบคุมคาใชจายสวนตัว รวมถึงชวยบริหารการ 
เงิน การใชจายผานบัตรเงินสด ทั้งยังสามารถเช็คยอดเงินคง 
เหลือในบัญชีไดอยางงายดายทุกครั้งที่มีการใชบัตร 

ทั้งนี้ ในปจจุบันผูบริโภคไดหันมานิยมใชบัตรเงินสด 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนที่อาศัยใน
เมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในกรุงเทพมหานครซึ่ง
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ 
ผูบริโภคยังสามารถควบคุมคาใชจายของตนเองไดแลวนั้น 
ในสวนของธุรกิจรานคาก็ยังสามารถทําความเขาใจเรื่องการ
ใชจายของลูกคาไดมากขึ้น ทําใหงายตอจัดทําการตลาดดาน
อื่นๆ ออกมาใหตรงความตองการของสมาชิกผูถือบัตร  

ในปจจุบันมีผูประกอบการไมวาจะเปนสถาบันการเงิน
และธุรกิจเปดตัวใหบริการบัตรเงินสดซึ่งประกอบดวย 

1. บริษัท เพยเมน โซลูช่ัน จํากัด ใหบริการผลิตภัณฑ
บัตรเงินสดในชื่อวา “บัตรเงินสด โอเค แคช” เปนบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหม ที่สะดวก ปลอดภัย มีรูปแบบที่
ทันสมัย สําหรับใชแทนเงินสดเพื่อซื้อสินคา และชําระคา 
บริการตางๆ เพียงแคเติมเงินลงในบัตรกอนใชงานเทานั้น 
โดยเปนการรวมเอาจุดเดนของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต   
เขามารวมกัน ซึ่งเปนบัตรที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา 
เพราะผูปกครองสามารถควบคุมคาใชจายได เพราะเปนบัตร
ที่กําหนดวงเงินในการใชจาย โดยมีขอบเขตของการใชงาน
กวางขวาง เนื่องจากสามารถใชไดตามสถานที่ที่มีสัญลักษณ
ของวีซาหรือมาสเตอรการด ไดมากกวา 250,000 แหงทั่ว
ประเทศ เพื่อซื้อสินคาและชําระคาบริการตางๆ นอกจากนี้ 
ยังไดรับสิทธิพิเศษตางๆ จาก พันธมิตรของกลุมโอเคดวย 
โดยเฉพาะ เมเจอร ซีนีเพล็กซ ฟวเจอร พารค รังสิต โรง-
พยาบาลพญาไท และสลิม ผับ แอนด เรสเตอรอง และที่
สําคัญ “โอเค แคช การด” ยังเปนบัตรสะดวกซื้อ เพราะผู 

บริโภคสามารถหาซื้อไดตามรานคาที่มีเครื่องหมายจําหนาย
บัตร และตัวแทนจําหนาย อาทิ อิมเมจิน เจมารท โมบาย อีซี่ 
และเทเลวิซ ทุกสาขา 

สวนวิธีการใชงาน ผูถือบัตรก็สามารถเติมเงินลงใน
บัตรขั้นต่ํา จํานวน 200 บาท ดวยการเติมเงินจากตูเอทีเอ็ม 
ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหาร
ไทย และธนาคารเอเชีย หรือเติมเงินกับรานคาที่มีสัญลักษณ
เติมเงินของ OK CASH และยังสามารถใชบัตร โอเค แคช 
การดนี้ โอนเงิน โดยผูบริโภคสามารถโอนเงินได 2 วิธีดวย 
กัน คือ การโอนเงินจากบัตรของผูถือบัตร ไปยังบัตรอีกบัตร
หนึ่ง กับการโอนเงินจากบัตรของผูถือบัตร เพื่อชําระคา 
บริการตางๆ เชน การเติมเงินเขาระบบโทรศัพท เอไอเอส 
วัน-ทู-คอล เปนตน 

บัตรเงินสด โอเค แคช แมวาเปนบัตรที่ดูทันสมัย 
สะดวก ผูปกครองสามารถควบคุมคาใชจายใหกับลูกหลาน
ไดก็ตาม แตก็ตองมีภาระของคาธรรมเนียมที่ตองจายใหกับ
บริษัท โดยแบงเปนคาธรรมเนียมรายป 100 บาทตอป คา 
ธรรมเนียมการโอนเงิน หากโอนเงินผานระบบโทรศัพทตอบ
รับอัตโนมัติเสียคาธรรมเนียม 10 บาทตอครั้ง หากเบิกหรือ
ถอนเงินสดจากตูเอทีเอ็ม ตองเสียคาธรรมเนียม 100 บาทตอ
ครั้ง ยกเวนการสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัตรผานระบบ
โทรศัพทตอบรับอัตโนมัติกับผานเว็บไซต ไมตองเสียคา 
ธรรมเนียม คาธรรมเนียมการขอคืนเงินในบัตร (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2550) 

2. สายการบินโอเรียนทไทยใหบริการบัตรสดดิจิตอล
ในชื่อวา “บัตรพรีเพดการด” สําหรับจายคาตั๋วเดินทางการ
บินในประเทศกับโอเรียนทแอรจัดจําหนายในราคา 5 พันบาท 

3. ธนาคารไทยพาณิชย รวมกับบริษัท คิงเพาเวอร 
สุวรรณภูมิ จํากัด ออกบัตรสุวรรณภูมิ การด (Suvarnabhumi 
Cash Card) โดยเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของไทยที่ให 
บริการบัตรเงินสดดิจิตอล เพื่อรองรับการจับจายใชสอยของ
ลูกคานักเดินทาง โดยมุงสงเสริมใหสนามบินสุวรรณภูมิเปน
ยุทธศาสตรผลักดันเศรษฐกิจไทยใหเจริญเติบโต 

4. รานสะดวกซื้อ เซเวน อีเลฟเวน ใหบริการผลิตภัณฑ
บัตรเงินสดดิจิตอล ในชื่อวาบัตร สมารทเพิรส (Smart Purse) 
ในชวง 3-5 ปที่ผานมาเซเวน อีเลฟเวนไดประสบปญหาการจี้
ปลนบอยครั้ง เนื่องจากเปนรานสะดวกซื้อที่ไดรับความนิยม
และมีสาขาทั่วประเทศ เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง โดยมีพนัก 
งานเขากะเพียง 1-2 คน ทําใหมิจฉาชีพฉวยโอกาสในการ



ปลน ดังนั้น การใชบัตรเงินสดเปนทางออกที่ดีที่สุด เนื่อง 
จากไมตองการเก็บเงินสดไวเปนจํานวนมาก ดังนั้น บริษัท 
ซีพี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด จึงรวมกับบริษัท ไทยสมารท
การด จํากัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัท เพื่อออกผลิต-
ภัณฑบัตรเงินสดดิจิตอลสมารทเพิรส 

ทั้งนี้ “สมารทเพิรส” เปนบัตรเงินสดดิจิตอล ซึ่งเปน
การรวมเทคโนโลยีของสมารทการดแบบเทคโนโลยีแตะ
บัตร (Contactless) ชวยอํานวยความสะดวกในการชําระคา
สินคาและบริการตามรานคาตางๆ ไดอยางสะดวกและรวด 
เร็ว และเทคโนโลยีแบบเสียบบัตร (Contact) เพื่อที่ผูบริโภค
จะเติมเงินลงในบัตร “สมารทเพิรส” หรือบัตรเงินสดดิจิตอล
ไดอยางสะดวกโดยผานเครื่อง ATM อีกทั้ง “สมารทเพิรส” 
หรือบัตรเงินสดดิจิตอล มีการใชหนวยความจําขอมูลรวมกัน 
ทําใหระบบมีความปลอดภัยสูง และดวยการทํารายการตางๆ 
ที่มีไมโครโปรเซสเซอรควบคุม ทําใหใชงานทั่วไปไดอยาง
สะดวกสบาย  

บริษัท ไทยสมารทการด จํากัด (มหาชน) มีกลยุทธใน
การทําตลาดเชิงรุก โดยวางแผนการจัดทํากิจกรรมการตลาด
อยางตอเนื่อง การขยายความรวมมือกับพันธมิตรในการออก
บัตรรวมกับคูคาในอุตสาหกรรมตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ
องคกรที่มีฐานลูกคาใหญ รวมถึงการขยายตัวไปในทั่วภูมิ-
ภาคในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยจะขยายจุดรับบัตรสมารท
เพิรสตอยอดจากฐานเดิม เพิ่มอีกกวา 9,000 แหง ทั้งใน
กรุงเทพ และหัวเมืองใหญ ซึ่งจะเปนการเนนการเจาะรานคา
แบบครอบคลุมพื้นที่ธุรกิจมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคใชจายได
สะดวกสบายมากขึ้น ทําใหผูบริโภคมีบัตรสมารทเพิรสเพียง
ใบเดียว ก็สามารถใชจายไดหลากหลายรานคา นอกจากนี้ ยัง
สามารถนําบัตรสมารทเพิรสไปใชกับธุรกิจที่ตองใชเรื่องเศษ
เหรียญ เชน ตู Vending Machine จากเดิมตองใชเหรียญ
หยอด ก็สามารถใชบัตรสมารทเพิรสจายแทนได แถมยังให
แตมสะสมดวย เพื่อตอบสนองไลฟสไตล (Lifestyle) ของผู 
บริโภค 

สําหรับแผนการจัดทํากิจกรรมทางการตลาด จะมีความ
รวมมือผานรานคา หรือชองทางอื่นๆ ที่มีฐานลูกคาในตลาด
อยางเหนียวแนน หรือการรวมกิจกรรมทางการตลาดกับ
พันธมิตรอื่นๆ เพื่อกระจายบัตรไปยังกลุมเปาหมายที่ตอง 
การ นอกจากนี้ ลูกคาผูถือบัตรทั้งเกาและใหมจะไดรับสิทธิ
ประโยชนจากการใชบัตรสมารทเพิรส อีกดวย 

 

อยางไรก็ตาม บริษัท เพยเมน โซลูช่ัน จํากัด ซึ่งทํา
ธุรกิจบัตร โอเค แคช การด ไดมีการปรับกลยุทธทางการ 
ตลาดโดยมุงเนนไปที่กลุมเปาหมายหลักของโอเค แคช การด 
เริ่มตั้งแตนักเรียนช้ันมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา ที่เริ่มไดคา
ขนมเปนรายเดือนและมีโอกาสไดจัดสรรการใชจายเงินดวย
ตัวเอง ไปจนถึงกลุมคนทํางานที่ยังมีรายไดไมถึง 15,000 
บาท กลุมผูปกครองที่ลูกอยูในวัยรุน และคนทํางานในบาง
อาชีพที่ระบุรายไดไมได ซึ่งในความเปนจริงเงินเดือนไมตํ่า
แตไมสามารถขอบัตรเครดิตไดตามหลักเกณฑประเมินความ
เสี่ยงของสถาบันการเงินตางๆ รวมทั้งขยายพันธมิตรทาง
ธุรกิจมากขึ้นโดยมีการจัดทําบัตรรวมกับพันธมิตร (Co-
Brand) อาทิ วุฒิศักดิ์คลินิค สลิมผับ และหางสรรพสินคา
เซ็นทรัล รวมทั้งรานกาแฟสตารบัคส ทําใหการแขงขันใน
ธุรกิจบัตรเงินสดเพิ่มขึ้นอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรุงเทพและปริมณฑล (GM Advance Media, 2551) ดวยเหตุ
นี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมการ 
ตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบัตรเงินสด
ดิจิตอล “สมารทเพิรส” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหา-
นคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง 
โดยใชแนวความคิดทฤษฎีสวนประสมการตลาด และปจจัย
ดานการตัดสินใจ สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัย
สวนประสมการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 
(Product) ดานราคา (Price) ดานสถานที่ (Place) ดานสงเสริม
การตลาด (Promotion) ดานพนักงานหรือเจาหนาที่ให 
บริการ (People) และดานกระบวนการ (Process)  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การตัดสินใจ
ใชบัตรสมารทเพิรส 



สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร และดานลักษณะทาง
กายภาพ มีอิทธิพลการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรสของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพทปฎิบัติการ 
1. ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนที่

อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต 
2. บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Money or      

e-Money) หมายถึง เงินสดที่อยูในรูปของสื่อการชําระเงินใน
รูปแบบตางๆ เชน บัตรพลาสติกหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
เพื่อใชในการซื้อสินคาหรือบริการแทนการจายชําระดวยเงิน
สด ทั้งนี้ บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส อาจเรียกเปนอยางอื่น 
เชน Multipurpose Stored Value Card หรือ e-Purse หรือ e-
Wallet หรือ Smart Card เปนตน โดยบัตรเงินสดอิเล็ก-    
ทรอนิกสจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

 2.1  ผูบริโภคชําระเงินลวงหนาใหผูออกบัตรเงินสด
อิเล็กทรอนิกส (Prepaid) 

 2.2  มูลคาเงินที่ชําระลวงหนาถูกบันทึกในสื่ออิเล็ก- 
ทรอนิกสตางๆ (Stored Value) เชน บัตรพลาสติก หรือสื่อ 
คอมพิวเตอรอื่น 

 2.3  ผูบริโภคสามารถนําไปใชซื้อสินคาหรือบริการ
ตางๆ ไดจากรานคาที่ ผูออกบัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส
กําหนด (Multipurpose)  

3. บัตรสมารทเพิรส (Smart Purse Card) หมายถึง บัตร
เงินสดดิจิตอลซึ่งผลิตโดยบริษัท ไทยสมารทการด จํากัด 
(มหาชน) 

4. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 
ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งใชรวมกันเพื่อตอบ 
สนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวย 

 4.1  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง บัตรสมารทเพิรส 
ซึ่งการใชบัตรสมารทเพิรสจะชวยใหเกิดความสะดวก เพราะ
ทําใหผูบริโภคไมจําเปนตองใชเงินสดและไมตองรอรับ   
เงินทอน ชวยลดปริมาณเงินสดที่พกพา นอกจากนี้ บัตร 
 

สมารทเพิรส ยังมีการออกแบบที่สวยงาม มีขนาดที่เหมาะสม
ตอการพกพา มีเทคโนโลยีการเก็บรักษาเงินที่มีความนาเชื่อ 
ถือ และมีรูปแบบการชําระคาสินคาและบริการที่ทันสมัย 

 4.2  ราคา (Price) หมายถึง ระดับราคาในการเลือกใช
บัตรสมารทเพิรส ซึ่งมีระดับราคาที่จูงใจ มีความคุมคากับ
ประโยชนที่ไดรับ และไมมีคาธรรมเนียมการใชบัตร 

 4.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place/ Distribution) 
หมายถึง ชองทางและจํานวนสถานที่รับชําระคาสินคาและ
บริการ ดวยบัตรสมารทเพิรสซึ่งมีอยูมากมายมีความสะดวก 
และมีความนาเชื่อถือ 

 4.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง 
สวนลดสําหรับลูกคาเมื่อใชบัตรสมารทเพิรสในการชําระคา
สินคาและบริการ หรือการจัดโปรโมชั่นตางๆ เพื่อกระตุน 
ใหผูบริโภคหันมาใชบัตรสมารทเพิรส เชน การจัดใหมีการ
สะสมแตมซึ่งสามารถใชแตมแลกซื้อสินคาแทนเงินได    
และผูใชบัตรจะไดรับสิทธิพิเศษในการเขารวมกิจกรรมกับ
บริษัทที่รวมออกบัตร 

 4.5  พนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ (People) 
หมายถึง พนักงานที่ใหบริการหรือจัดจําหนายบัตร ซึ่งมี
ความรู เกี่ยวกับบัตรสมารทเพิรสเปนอยางดี สามารถให
คําแนะนําวิธีการใชบัตรสมารทเพิรสไดอยางละเอียดและ
ชัดเจน สามารถใหบริการที่ประทับใจลูกคาและสรางความ
นาเชื่อถือใหแกองคกร และมีความรวดเร็ว คลองแคลวใน
การปฏิบัติงาน 

 4.6  กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการใชงานบัตรสมารทเพิรส ซึ่งเปน
กระบวนการที่มีความปลอดภัย มีความรวดเร็ว และงายดาย 
มีเอกสารอธิบายวิธีการใชงานและประโยชนของบัตรอยาง
ชัดเจน ผูบริโภคสามารถใชเครื่องเติมเงิน เพื่อเติมเงินได
ดวยตนเองอยางสะดวกและรวดเร็ว 

 4.7  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environ-
ment) หมายถึง การตกแตงสถานที่ใหบริการของบัตรสมารท 
เพิรสมีความทันสมัย บรรยากาศของสถานที่ใหบริการของ
บัตรสมารทเพิรส มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยอุปกรณ
ที่ใชในการรับชําระคาสินคาและบริการมีความทันสมัย และ
อยูในสภาพที่ดีพรอมใชงานอยูเสมอ 

 
 
 



เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยหลายเรื่องที่

เกี่ยวของกับอิทธิพลของปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่
มีผลตอการใชบัตรสมารทเพิรส กลาวโดยสรุป พบวา งาน 
วิจัยของ มณฑาทิพย  อดุลประเสริฐสุข (2550) ศึกษาปจจัย
ทางการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบัตร
เงินสดดิจิตอล “สมารทเพิรส” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ลักษณะของประชากรศาสตรของผูใชบัตรเงินสด ดิจิตอล 
“สมารทเพิรส” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุมตัวอยาง
จํานวนทั้งสิ้น 280 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวน 
ผสมทางการตลาดของบัตรเงินสดดิจิตอล “สมารทเพิรส” 
มีผลตอการตัดสินใจใชบัตรเงินสดดิจิตอล “สมารทเพิรส” 
นอกจากนี้ ปฏิมากร  ไชยตา (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการตอบัตรเงินสดดิจิตอล 
“สมารทเพิรส” ของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
โดยสุมเลือกตัวอยางแบบบังเอิญจากผูบริโภคท่ีใชบริการ
บัตรเงินสดดิจิตอล “สมารทเพิรส” ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สุดอันดับแรก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑรูป 
แบบการใหบริการมีหลากหลาย เชน บริการโอนเงินผาน
บัตร อันดับสองรองลงมา คือ ดานสถานที่ คือ รานที่รับ
บัตรเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง อันดับสาม คือ การสงเสริม
การตลาด คือ การโฆษณาทางสื่อวิทยุ โทรทัศนสม่ําเสมอ 
อันดับสี่ คือ ดานกระบวนการใหบริการไมยุงยากซับซอน 
สามารถชําระคาสินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว อันดับ
หา คือ ดานการมีช่ือเสียงและความนิยมของรานคาที่รับ
บัตร อันดับหก คือ ดานราคา คาธรรมเนียมบัตร 250 บาท 
ตอ 3 ป และอันดับเจ็ด คือ ดานพนักงานที่มีความพรอม
และเต็มใจใหบริการ สวนปญหาในการเลือกใชบริการตอ
บัตรเงินสดดิจิตอล “สมารทเพิรส” อันดับแรก คือ รานคาที่
รับบัตรยังมีไมแพรหลาย ปญหารอง คือ ขาดมาตรการที่ดี
ในการตรวจสอบความเปนเจาของบัตร ปญหาอันดับสาม 
คือ ประเภทของการใหบริการยังมีทางเลือกที่ยังไมแพร 
หลาย และงานวิจัยของ ชัชนันท  อดุลนิรัตน (2544) ซึ่งทํา 
การศึกษาปจจัยที่กําหนดความตองการใชบัตรเดบิตวีซา
อิเล็กตรอนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทั้งในเชิง
พรรณาและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัว 
อยางจํานวน 170 ตัวอยาง มีผูที่เปนสมาชิกบัตรเดบิตวีซา
อิเล็กตรอนทั้งชายและหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ 

13 : 12 สมาชิกสวนใหญมีอายุระหวาง 21 - 30 ป รองลงมามี
อายุตํ่ากวา 21 ป และอายุ 31 - 40 ป โดยระดับการศึกษาของ
ผูที่ใชบัตรเดบิตวีซาอิเล็กตรอน สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และยังเปนโสด เปนที่นาสงเกตวาประมาณครึ่ง 
หนึ่งของสมาชิกเปนนักศึกษา และเปนผูที่มีรายไดตํ่ากวา 
7,000 บาทตอเดือน สําหรับความนิยมใชบัตรเดบิตวีซา
อิเล็กตรอน คือ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช รองลง 
มา คือ คานิยมที่ผูใชคิดวาเปนการสงเสริมภาพพจนของผูใช 
และการใชจายเงินผานบัตรเดบิตวีซาอิเล็กตรอนของผูถือ
บัตรมีจํานวนเงินประมาณ 500 - 1,000 บาทตอครั้ง และจะมี
การใชบัตรเพียง 1 - 3 ครั้งตอเดือนเทานั้น การวิเคราะหโดย
ขอมูลภาคตัดขวางจากแบบสอบถามจํานวน 170 ตัวอยาง
โดยนําแบบจําลองทางเศรษฐกิจ คือ สมการถดถอยนอยที่ 
สุด (Ordinary Least Squares) มาใชในการวิเคราะห พบวา 
ปจจัยสําคัญที่กําหนดความตองการใชบัตรเดบิตวีซาอิเล็ก-
ตรอนโดยมีนัยสําคัญทางสถิติและทิศทางเปนไปตาม
สมมติฐาน คือ อายุ (Age) ความถี่ในการใชจาย (Frequency 
of Payment) และการศึกษาของผูถือบัตร (Education) 

จากงานวิจัยดังกลาว เห็นไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
อิทธิพลของปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือก 
ใชบัตรสมารทเพิรสหรือบัตรเงินสดดิจิตอลมีหลากหลาย
ปจจัย รวมถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูบริโภค 
ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอิทธิพล
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบัตร
สมารทเพิรสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ-
พลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรสของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ เปนการศึกษาในรูปแบบการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Method) โดยใชแบบสอบถามปลาย
ปดในการเก็บรวมรวมขอมูล (Close-ended Questionnaire) 
เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประชากรเปาหมาย (Target 

Population) เปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
สวนกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนผู 
บริโภคหรือผูใชบริการบัตรสมารเพิรสทั้งเพศชายและเพศ



หญิงที่ ถูกเลือกขึ้นมาเปนตัวอยาง เพื่อใช เปนตัวแทน
ประชากร ทั้งนี้ เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาด
ของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
โดยกําหนดใหมีความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อ 
มั่น 95% (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2545) ซึ่งไดขนาดของกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 385 ตัวอยาง และเพื่อปอง 
กันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ 
ผูวิจัยจึงสํารองกลุมตัวอยางเพิ่มอีก 15 ตัวอยาง  รวมขนาด
กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง 

 
แผนการสุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยขั้นตอนแรกทําการสุม
ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อทํา
การเลือกเขตกรุงเทพมหานครในการศึกษา โดยไดเขตที่
ทําการศึกษาจํานวน 10 เขต จาก 50 เขต ขั้นที่สอง การสุม
ตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เปนการเลือก
โดยกําหนดจํานวนไวลวงหนา ซึ่งผู วิจัยไดกําหนดกลุม
ตัวอยางในแตละเขตพื้นที่ทั้ง 10 เขต จํานวนเทาๆ กัน คือ 
เขตละ 40 คน รวมเปนจํานวน 400 ตัวอยาง ขั้นที่สาม ทํา 
การสุมกลุมตัวอยางดวยวิธีบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จากเขตที่สุมได เขตละ 40 คน โดยการเลือกตัวอยางนั้น จะ
เลือกตัวอยางตามความประสงค (Judgment Sampling) โดย
พิจารณาถึงผูที่ใชบัตรสมารทเพิรสและพําพักอาศัย ทํางาน 
หรือศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม 

ปลายปดโดยใหผูประกอบการตอบแบบสอบถามดวยตน 
เอง (Self-administrated Questionnaire) โครงสรางคําถาม
ของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการใชบัตร
สมารทเพิรสของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการ ตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารท
เพิรส ของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม  

 
การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่อง     

มือในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity) และหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบ  
สอบถามดังนี้ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนอตอผูทรง-
คุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอ 
เสนอแนะเกี่ยวกับความถูกตอง ความครอบคลุมในเนื้อหา
ของขอคําถาม และภาษาที่ใช และนําแบบสอบถามมาปรับ 
ปรุงแกไขตามคําแนะนํา หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่แก 
ไขเรียบรอยแลว ไปตรวจสอบหาความนาเชื่อถือ กอนทําการ
เก็บรวบรวมขอมูล 

2. การหาความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยนําแบบ 
สอบถามไปทดสอบ (Try out) กับกลุมผูใชบัตรสมารท
เพิรส จํานวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่นของผลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการ
ทดสอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ดังตารางที่ 1 พบวา มี
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของตัวแปรในแตละดานมีคาอยู
ระหวาง 0.618-0.899 จึงนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลภาค 
สนามจํานวน 400 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์ของอัลฟาของตัวแปรแตละกลุม  

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา      
(n = 30) 

ตัวแปรอิสระ 

- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
- ปจจัยดานราคา (Price) 
- ปจจัยดานสถานที่ (Place) 
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
- ปจจัยดานพนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ (People) 
- ปจจัยดานกระบวนการในการใหบริการ (Process) 
- ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) 

.708 

.618 

.855 

.847 

.899 

.825 

.844 
ตัวแปรตาม - การตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส (Adoption Decision Making) .739 

 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเปน
สถิติเกี่ยวกับการวิเคราะหในรูปของการบรรยาย และการ
นําเสนอขอมูลในรูปของตาราง การใชอัตราสวนรอยละ 
การคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะห
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
วิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) ผูวิจัยไดเก็บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูที่พักอาศัยอยูเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและเปนผูที่ใชบัตรสมารทเพิรส
เทานั้น จํานวน 400 ตัวอยาง  

 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา เปนหญิงมากที่สุด จํานวน 212 คน คิด
เปนรอยละ 53.40 และเปนชาย จํานวน 185 คน คิดเปนรอย
ละ 46.60 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีชวงอายุ 21-30 ปมาก
ที่สุด จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60.50 มีสถาน-ภาพ
โสดมากที่สุด จํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 85.50 และ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 285 
ผูตอบแบบสอบถามสวใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
มากที่สุด จํานวน 188 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 
10,000 - 20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอย
ละ 29.32  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลการใชบัตรสมารทเพิรสใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีบัตรสมารท
เพิรสจํานวน 1 ใบมากที่สุด จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 
76.25 สวนใหญถือบัตรบัตรสมารทเพิรส ประเภท 7-Eleven 
Value Card มากที่สุด และพบวาการชําระคาสินคาและ
บริการ ดวยบัตรสมารทเพิรสครั้งลาสุด คือ ภายใน 1 วันที่
ผานมามากที่สุด จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.32 โดยมี
ความถี่ในการชําระคาสินคาและบริการ ดวยบัตรสมารท  
เพิรสภายในสัปดาหที่ผานมา 1-3 ครั้งมากที่สุด จํานวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 19.12 และสถานที่ที่ผูบริโภคไปใชบริการ
ในการชําระคาสินคาและบริการ ดวยบัตรสมารทเพิรสมาก
ที่สุด คือ ที่รานสะดวก จํานวน 291 การศึกษาครั้งนี้ยังพบวา 
ผูบริโภคสวนใหญหาขอมูลเกี่ยวกับบัตรสมารทเพิรสไดจาก
ราน 7-Eleven มากที่สุด  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regres-

sions) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย จากตารางที่ 2 พบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) 
ดานราคา (Price) ดานพนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ 
(People) และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical 
Environment) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชบัตร
สมารทเพิรสอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานสถานที่ (Place) ดานสงเสริมการ 
ตลาด (Promotion) และดานกระบวนการ (Process) ไมมี 
 



อิทธิพลตอการตัดสินใจในการใชบัตรสมารทเพิรส และได
สมการถดถอย คือ y = 0.69 + 0.17 Product + 0.25 Price + 
0.15 People + 0.16 Physical นั่นคือ ปจจัยดานราคา (Price) 
มีอิทธิพลตอการใชบัตรสมารทการดมากที่สุด รองลงมา คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

ทางกายภาพ (Physical Environment) และปจจัยดานดาน
พนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ (People) ตามลําดับ สมการ
ดังกลาว สามารถอธิบายการตัดสินใจในการใชบัตรสมารท
เพิรสไดกวารอยละ 45 (R2  = .45) 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระกับการตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรส  

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B SE Beta 
H1: ดานผลิตภัณฑ 0.161 0.061 0.170 2.615 0.009* 
H2: ดานราคา 0.208 0.044 0.251 4.702 0.000* 
H3: ดานสถานที่ -0.072 0.049 -0.087 -1.464 0.144 
H4: ดานสงเสริมการตลาด  0.062 0.047 0.066 1.303 0.193 
H5: ดานพนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการ  0.137 0.043 0.154 3.172 0.002* 
H6: ดานกระบวนการ  0.097 0.051 0.112 1.899 0.058 
H7: ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  0.155 0.053 0.158 2.937 0.004* 
Note: R2 =  .45,  AR2 = . 0.44;* p< 0.05 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส ในเขตกรุงเทพมหา-
นคร โดยเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บัตรสมารทเพิรสนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บัตรสมารทเพิรส โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ และปจจัยดานพนักงานหรือเจาหนาที่ให 
บริการ สวนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตร
สมารทเพิรสมี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด และปจจัยดานกระบวนการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยสวนประ 
สมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลกระทบตอการตัดสินใจ
ใชบัตรสมารทเพิรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมีผล 
ตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส เนื่องจากประโยชน  
ในการใชงานตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ มีความสะดวก
สามารถชําระคาสินคาและบริการโดยไมตองใชเงินสด ไม
ตองรอรับเงินทอน อีกทั้งยังสามารถชวยลดปริมาณเงินสด 

ที่ตองพกพา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพจน  ฉั่ว
ดํารงกุล (2548: 89) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต Krungsri visa 
electron ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
กรณีศึกษาผูที่ใชบัตรเดบิต Krungsri visa electron ในจังหวัด
ภูเก็ต พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลในเชิงบวกตอ 
การตัดสินใจใชบัตรเดบิต ในจังหวัดภูเก็ต 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดดานราคามีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใช
บัตรสมารทเพิรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลอง 
กับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานราคา 
เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารท
เพิรสที่มีความสําคัญมากที่สุด โดยผูใชบัตรจะใหความ 
สําคัญตอคุณคาที่ไดรับเทียบกับราคาของผลิตภัณฑ ซึ่ง
สอดคลองกับ สุพจน  ฉั่วดํารงกุล (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเด
บิต Krungsri Visa Electron ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนกรณีศึกษาผูที่ใชบัตรเดบิต Krungsri Visa 
Electron ในจังหวัดภูเก็ต และพบวาผูใชบัตรเดบิตจะคํานึง 



ถึงคาธรรมเนียมแรกเขา คาธรรมเนียมรายป และคาธรรม-
เนียมที่รานเรียกเก็บ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรกิตติ  
นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ที่กลาวไววา ลูกคาที่คิดวาคุณคา 
หมายถึง “คุณภาพของการบริการที่ตรงกับความตองการ” 
ลูกคากลุมนี้จะใหความสําคัญกับ “ผลประโยชนที่ เขา
ไดรับ”  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานสถานที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก 
ใชบัตรสมารทเพิรส ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยทางดานชองทางจุดจําหนายและสถาน 
ที่รับชําระคาสินคาหรือบริการที่มีจํานวนมากเพียงพอตอ
ความตองการของลูกคาเปนสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญ แต
กลุมเปาหมายหลักที่ใชบัตรสมารทเพิรสมีพฤติกรรมที่มี 
การเจาะจงเลือกสถานที่ที่จะใชบัตรอยูแลว เชน นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย มักจะใชบัตรสมารทเพิรส 
โดยจุดประสงคหลักเพื่อใชชําระคาบํารุงการศึกษา ชําระคา
สินคาสินคาในสหกรณ และชําระคาอาหารในศูนยอาหาร
ภายในมหาวิทยาลัย เพียงเทานั้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีอิทธิพลตอ  
การตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรส ซึ่งไมสอดคลอง   
กับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธของ
ทางบริษัทผูออกบัตร และบริษัทรวมออกบัตร ยังไมเขาถึง
กลุมผูใชบัตร ขาดความตอเนื่องในการประชาสัมพันธ ให
กลุมผูใชบัตรเห็นถึงรายการสงเสริมการตลาด 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานพนักงานหรือเจาหนาที่ใหบริการมีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรส อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากฐาน
ลูกคาที่เปนผูใชบัตรสามารทเพิรสสวนหน่ึง ตัดสินใจใช
บัตรสมารทเพิรส จากการแนะนําของพนักงานขายซึ่งไป   
จัดกิจกรรมขายบัตรในสถานที่ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ สุพจน  
ฉั่วดํารงกุล (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเดบิต Krungsri Visa 
Electron ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
กรณีศึกษาผูที่ใชบัตรเดบิต Krungsri Visa Electron ใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ 
 

พนักงานบริการที่ตองมีความรอบรูในผลิตภัณฑตางๆ ของ
ธนาคารที่มีอยู และการใหคําแนะนําในการใชบัตรเดบิต
จากพนักงาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบวาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานกระบวนการไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบัตรสมารทเพิรส ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการในการใชบัตร อาทิ การ
เติมเงินลงในบัตรสมารทเพิรส และการใชบัตรสมารทเพิรส
ในการชําระคาสินคาหรือบริการนั้น กระบวนการไมมีความ
แตกตางจากผลิตภัณฑบัตรเงินอิเล็คทรอนิกสโดยทั่วไป ซึ่ง
ลูกคาผูถือบัตรมีความคุนเคยในการใช และมีทัศนคติวาเปน
กระบวนการมาตรฐานธรรมดาทั่วไป และผูถือบัตรจํานวน
มากมีความคาดหวังใหกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็ว 
และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
กษมา  กัลปดี (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการคลินิกรักษาความงาม ในเขตเทศบาล  
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งพบวาปจจัยดาน
กระบวนการในการใหบริการไมมีอิทธิพลในเชิงบวกตอ  
การตัดสินใจใชบริการคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากกระบวน 
การในการใหบริการที่ผูใชบริการรับรูไมมีความแตกตางกัน
ระหวางคลินิกรักษาความงามในเขตเทศบาลนครอุบลราช-
ธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบวาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานสภาพแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่
และอุปกรณที่ใชสามารถแสดงใหกลุมตัวอยางที่ เปนผู 
บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ ดังนั้น อุปกรณที่ใชใน
การรับชําระคาสินคาและคาบริการที่มีความทันสมัย อยูใน
สภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ และบรรยากาศของสถานที่มี
การตกแตงที่ทันสมัย สวยงาม มีความสะดวกสบาย จะ
สงผลใหกลุมตัวอยางตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส สอด 
คลองกับ สุพจน  ฉั่วดํารงกุล (2548) ที่ศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรเด
บิต Krungsri Visa Electron ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนกรณีศึกษาผูที่ใชบัตรเดบิต Krungsri Visa  
 



Electron ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบวาสถานที่ใหบริการมีความ
สะดวกสบายรองลงมา คือ มีเครื่องมือในการใหบริการที่
สะดวกและทันสมัย 

 
การนําผลการวิจัยไปใช 
จากการศึกษาพบวา จํานวนบัตรที่ผูบริโภคครอบครอง 

สวนใหญผูบริโภคจะถือบัตรสมารทเพิรสเพียง 1 ใบเทานั้น 
โดยที่บัตรสมารทเพิรสที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ 7-
Eleven Value Card โดยผูบริโภคนิยมใชในการชําระคา
สินคาและบริการมากที่สุด และมีความถี่ในการใชบัตร
สมารทเพิรสโดยเฉลี่ยประมาณ 1-3 ครั้งตอสัปดาห สําหรับ
ความคิดเรื่องการใชบัตรสมารทเพิรสเมื่อเทียบกับบัตรเดบิต
หรือบัตรเครดิตพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดวาการ
ใชบัตรสมารทเพิรสยังมีความสะดวกนอยกวาบัตรเดบิต
หรือบัตรเครดิต และผูบริโภคสวนใหญศึกษาขอมูลบัตร
สมารทเพิรสจากราน 7-Eleven มากกวาแหลงอื่นๆ จาก
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมการใชบัตรสมารท
เพิรสของลูกคาที่เลือกใชบัตรสมารทเพิรส ใชแทนเงินสด
ในกระเปา และใชสําหรับการซื้อสินคาที่ไมไดมีมูลคามาก 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากการประชาสัมพันธคุณสมบัติของบัตร
สมารทเพิรส และตัวอยางที่หยิบยกมาใชในการสื่อสารกับ
ลูกคาออกมาในมุมดังกลาว ทั้งนี้ ผูประกอบการธุรกิจบัตร
สมารทเพิรส ควรมีการประชาสัมพันธเพิ่มถึงคุณสมบัติของ
บัตรสมารทเพิรส ที่สามารถใชแทนเงินสดไดทุกสถานที่ใน
รานคาตางๆ ที่รองรับการชําระเงินดวยบัตรสมารทเพิรส 
นอกจากนี้ ผูประกอบการธุรกิจบัตรสมารทเพิรส ควรมีการ
เพิ่มจํานวนรานคาที่รองรับบัตรสมารทเพิรสใหมีเครือขาย
มากกวาในปจจุบันนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดบัตร
ดังกลาว รวมไปถึงการสรางแนวคิดใหผูบริโภคตระหนักวา 
บัตรสมารทเพิรสนั้นสามารถนําไปใชซื้อสินคาและบริการ
ในรานคาตางๆ ไดมากมาย นอกเหนือจากรานสะดวกซื้อ 
นอกจากนี้ บัตรสมารทเพิรสยังสามารถใชในการซื้อสินคา
และบริการที่มีมูลคาสูงไดไมตางจากบัตรพลาสติกชนิด
อื่นๆ ซึ่งการนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปประยุกตใชอาจจะ
ชวยทําใหเพิ่มจํานวนลูกคาใหมเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถชวย
สงเสริมยอดการใชจายดวยบัตรสมารทเพิรสที่มีอยูใน
ปจจุบันใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

  
 

ปญหาและขอจํากัดในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ มีปญหาในขั้นตอนการเก็บรวบ 

รวมขอมูล เนื่องจากการศึกษานี้ไดกําหนดกลุมตัวอยางโดย
เจาะจงเฉพาะผูบริโภคที่ใชบัตรสมารทเพิรสเทานั้น ทําให
จัดเก็บและรวบรวมขอมูลมีความยากลําบากในการที่ตอง
คนหาผูตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดไวและใชเวลาใน
การเก็บขอมูลนานกวาที่กําหนดไว ทั้งนี้ เนื่องจากบัตร
สมารทเพิรสยังเปนสินคาใหมในตลาด ยังไมไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายเทาที่ควร นอกจากนี้ เอกสารขอมูล
อางอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอบัตรสมารทเพิรสมี
จํานวนนอยมาก ทําใหผูวิจัยไมสามารถหาขอมูลสนับสนุน
งานวิจัยช้ินนี้ไดอยางสมบูรณที่สุด 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวน

ประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิร
สของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุงศึกษากลุม
ผูบริโภคที่ใชบัตรสมารทเพิรสเทานั้น ดังนั้น งานวิจัยตอไป
ในอนาคตควรมีการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับกลุมตัวอยางที่ไม
เลือกใชบัตรสมารทเพิรส เพื่อศึกษาเหตุผลในการไมใชบัตร
สมารทเพิรส รวมทั้งความคิดเห็นที่มีตอบัตรสมารทเพิรส 
ซึ่งจะทาํใหพบจุดออนของบัตรสมารทเพิรสและสามารถนํา
ประเด็นดังกลาวไปปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม 
ซึ่งนับวาเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาตอไป 
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