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การเลอืกใช้บัตรสมาร์ทเพร์ิสของร้านค้าเซเว่นอเีลฟเว่นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

(DECISION MAKING TO SELECT SMART PURSE – SEVEN ELEVEN 

CARD OF PEOPLE’S BANGKOK) 

ยทุธชยั วทิยนนัท ์1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

---------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟ

เว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่นของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงกลุ่ม

ตวัอยา่งคือ  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน  400 คน ท่ีใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส  

ของร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  และหาค่าความสัมพนัธ์โดยใช้ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  

 ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา 

อาชีพ  ไม่มีความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

แต่มีเพียงปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายได ้เพียงด้านเดียวท่ีมีความแตกต่างหรือมี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในขณะท่ีผล

การศึกษาดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัรพบว่าปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดมี 

------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่ อีเลฟเวน่ ส่วนปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์การศึกษาพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรดงักล่าว 

คําสําคัญ : บตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่ 

Abstract 

 The purpose of this independent study is to study decision making to select 

Smart Purse - Seven Eleven Card of Bangkok ‘s people by assuming the different in 

demography that affects to Bangkok People’s decision making to select  Smart 

Purse - Seven Eleven Card  and the marketing mixed will affect  to Bangkok 

People’s decision making to select Smart Purse - Seven Eleven Card.   The study is 

a comprehensive study of quantitative.  The sampling population is four hundred  

people living in  Bangkok Metropolitan who using Smart Purse - Seven Eleven 

Card. The questionnaires have been used to collect data from them and analyze data 

in term of percentage , mean , standard deviation and correlation value using  

One Way ANOVA.  

 The result found that the different in demography of sex ,  age ,  status ,  

education  and occupation are not affect to the decision making to select Smart 

Purse - Eleven Card but there is only an income affect to the decision making to 

select Smart Purse - Eleven Card  while the result of study in factors of marketing 

mixed found that Price , Place , Promotion are relating to the decision making to 

select Smart Purse - Seven Eleven Card  and Product is not related to the decision 

making to select Smart Purse - Seven Eleven.  

KEYWORDS : SMART PURSE , SEVEN ELEVEN CARD  

1.บทนํา  

ในขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนักาํลงัมีความเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ซ่ึงมีผลทาํให้เกิดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการค้าขาย การประกอบธุรกิจ ตลอดจน

ธุรกรรมทางด้านการเงินใหม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างมากมาย  และแน่นอนท่ีในส่วนของ
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ประชาชนคนทัว่ไป ซ่ึงจะตอ้งได้ผลกระทบมาก็คือ การดาํรงชีวิตประจาํวนัท่ีเร่ิม

เปล่ียนไป  เช่น เวลาในการทาํกิจกรรมกบัครอบครัว  เพื่อนสนิท สังคม  เร่ิมจาํกดัมาก

ข้ึน เน่ืองจากบางคนอาจจะต้องทํางานหนักข้ึนเพื่อท่ีจะมีรายได้มากพอท่ีจะ

ตอบสนองความเป็นอยูใ่นปัจจุบนัท่ีนบัวนัค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพหรือท่ีเราเรียกว่า

ค่าครองชีพจะเพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ปี  บางคนอาจจะตอ้งใช้เวลาในการเดินทางมาก

กวา่เดิมเน่ืองจากสภาวะการจราจรท่ีติดขดัมากเน่ืองจากจาํนวนรถยนตส่์วนตวัท่ีมีผูใ้ช้

เพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของเมืองใหญ่ทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะ

กรุงเทพมหานครของเรา    

จากสภาวะการณ์ดงักล่าวซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึนทุกวนั มีผลทาํให้

พฤติกรรมการเป็นอยู่ การจบัจ่ายใช้สอยของคนเราหรือท่ีเรียกวา่พฤติกรรมผูบ้ริโภค

เร่ิมเปล่ียนไป  เช่น ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึน ประหยดัเวลามากข้ึน เป็นตน้  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียน รูปแบบสินคา้บริการ สถานท่ี ห้างร้านคา้ ก็มีการพฒันา

เปล่ียนแปลงตาม และมีการคิดคน้ส่ิงอาํนวยความสะดวกข้ึนมามาก ทั้งเทคโนโลย ี

และนวตักรรมต่าง ๆ มีมากข้ึน และเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภค  จึง

มีผูป้ระกอบธุรกิจในการให้บริการทางดา้นการชาํระเงิน  นาํเสนอรูปแบบการชาํระ

เงินโดยใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าเงินบรรจุอยู่  มาใช้ชาํระค่าสินคา้และบริการ 

แทนการใชเ้งินสด  บตัรเครดิต บตัรเดบิต  ซ่ึงบตัรนั้นก็คือ บตัรสมาร์ทเพิร์ส ออกโดย

บริษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จาํกดั ร่วมกบัร้านคา้เซเว่นอีเลฟเว่น มีเป้าหมายเพื่อการ

อาํนวยความสะดวกในการซ้ือสินคา้ และชาํระค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค โดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีบญัชีเงินฝากธนาคาร  ซ่ึงส่งผลใหไ้ดรั้บความนิยมไม่แพบ้ตัรเครดิต และ

บตัรเดบิต เม่ือมีบตัรแล้ว นาํบตัรมาซ้ือสินคา้และชาํระเงินค่าสินคา้ท่ีร้านคา้เซเว่น

อีเลฟเวน่  ขั้นตอนการชาํระเงินทาํไดโ้ดยง่ายคือ เพียงแต่นาํบตัรมาสัมผสักบัเคร่ืองรับ

บตัรสมาร์ทเพิร์สแค่ไม่ก่ีวินาที เคร่ืองก็จะทาํการหักเงินออกจากบตัรตามจาํนวนการ

ใชเ้งิน พร้อมกบัพิมพร์ายการออกมาเพื่อใหลู้กคา้เก็บไวต้รวจ  

 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผมจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของปัจจยั

ประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผล
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การศึกษาท่ีได ้  สามารถนาํมาใชป้ระกอบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัของผูใ้ห้บริการ

บตัรสมาร์ทเพิร์ส-เซเวน่อีเลฟเวน่ได ้ และเป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อนาํไปศึกษาเพิ่มเติม

สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะดาํเนินธุรกิจดา้นบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป                 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา  

 -เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เ ลื อ ก ใ ช้บัต ร ส ม า ร์ท เ พิ ร์ ส ข อ ง ร้ า น ค้า เ ซ เ ว่น อี เ ล ฟ เ ว่น ข อ ง ป ระ ช า ช น ใ น

กรุงเทพมหานคร 

 -เพื่อศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร    

สมมติฐานในการศึกษา 

  -ความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 -ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ท

เพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตในการศึกษา  

 การศึกษาอิสระเร่ือง“การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้ 

เซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”   มีรายละเอียดขอบเขต

การศึกษาดงัน้ี  

 -ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีอาศยั

ในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,674,843 คน ตามขอ้มูลสถิติประชากร

กรุงเทพมหานคร ปี 2554 สืบคน้เม่ือ 18 พฤษภาคม 2555(ท่ีมาhttp://th.wikipedia.org)  

 -ขอบเขตด้านเน้ือหา  เป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เก็บขอ้มูล

โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิดเป็นเคร่ืองมือ  

 -ระยะเวลาการศึกษา 4  เดือน ระหว่าง วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2555 

http://th.wikipedia.org/
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 -เพื่อทราบถึงความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 -เพื่อนําผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่มาใชเ้ป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ วางแผน

กาํหนดกลยทุธ์และขยายสัดส่วนทางการตลาดแก่ผูท่ี้กาํลงัดาํเนินธุรกิจ  

 -เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติม สําหรับผูท่ี้ต้องการจะ

ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  
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กรอบแนวความคิด  

 ตัวแปรอสิระ                                                                     ตัวแปรตาม       

    (Independent Variables)                                 (Dependent Variables) 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ  

2.  อาย ุ 

3.  สถานภาพ 

4.  ระดบัการศึกษา  

5.  อาชีพ 

6.  รายได ้ 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎี 

ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

 -แนวความคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค   

 -แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 -ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่  

 

      

การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ท

เพิร์ส 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด 

  1.  ดา้นผลิตภณัฑ์ 

  2.  ดา้นราคา              

  3.  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

  4.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด                                          
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3. วธีิดําเนินการศึกษา 

 เป็นการศึกษาถึงความแตกต่างปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเว่น 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยการวิจยัเอกสาร ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 

วารสาร วทิยานิพนธ์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย   

   - แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ  ไดแ้ก่การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน  

   - แหล่งทุติยภูมิ ไดแ้ก่การศึกษาจากขอ้มูล  วิทยานิพนธ์ วารสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ัง น้ี  ได้แก่ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,674,843คน(ท่ีมา http://th.wikipedia.org) ซ่ึงขอ้มูลสถิติ 

ประชากรจงัหวดั กรุงเทพมหานคร ปี 2554 สืบคน้เม่ือ18 พฤษภาคม2555) กาํหนด

กลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัหลกัในการคาํนวณของ Taro Yamane’s  ซ่ึงจะไดผ้ลออกมาท่ี

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดยมีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัเร่ือง การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ 

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้5 ส่วน 

ดงัน้ี 

   -  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม                                            

   -  วเิคราะห์ขอ้มูลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานคร                 

   -  วเิคราะห์ระดบัความสาํคญัการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส 

เซเวน่อีเลฟเวน่         

   -  การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผล โดยศึกษาความแตกต่างของ

http://th.wikipedia.org/
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ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่

อีเลฟเวน่                      

   -  การทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์และแสดงผลโดยศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส  

เซเวน่อีเลฟเวน่         

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.75 ส่วนเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 47.25   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ต ํ่ากว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 29  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่อยูท่ี่ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.50   เป็นนกัเรียนนกัศึกษาและประกอบ

อาชีพส่วนตวัโดยส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 28.50  และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได้

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมาก

ท่ีสุดในเร่ืองของความปลอดภยัท่ีไม่ตอ้งพกพาเงินสด มีค่าเฉล่ียท่ี 7.48 ในดา้นราคา 

กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในเร่ืองของการมีส่วนลดเม่ือชําระเงินผ่านบตัร ท่ี

ค่าเฉล่ีย 7.77  ในส่วนช่องทางการจดัจาํหน่าย กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ือง

ของการท่ีร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่มีจาํนวนสาขามาก สะดวกต่อการซ้ือบตัร มีค่าเฉล่ียท่ี 

8.09 และในดา้นการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเร่ืองของการ

มีส่วนลดเม่ือใชบ้ตัรในการชาํระค่าสินคา้และบริการรวมทั้งการท่ีขั้นตอนในการแลก

ของรางวลั โบนสัท่ีร่วมรายการมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 7.69  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านการตัดสินใจ      

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัและเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในส่วนของการเป็น

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ โดยมีค่าเฉล่ีย 7.89   

ผลการทดสอบสมมติฐาน     

 สมมติฐานท่ี 1  ความแตกต่างดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่  พบวา่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
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และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างต่อการเลือกใช ้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี  0.05 มีเพียง

ดา้นรายไดเ้พียงอย่างเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บตัรอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05         

 สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการ

เลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นพบว่า ปัจจัยด้านราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้บตัร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05    

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ     

 จากผลการศึกษาเร่ือง “การเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สของร้านคา้ 

เซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนํามาสรุปผล

การศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะจากการศึกษาไดด้งัน้ี   

สรุปผลการศึกษา        

 กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 400 

คน ท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ี

แตกต่างกนั  การศึกษาพบว่าความแตกต่างของปัจจยัน้ีไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นของคนเหล่าน้ี   แต่ด้านรายได้ท่ีแตกต่างกนัจะมี

อิทธิพลต่อคนกลุ่มน้ีในการเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่น  ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย   และส่วนใหญ่มีอายุต ํ่ากว่า 25 ปี   รองลงมามีอายุอยู่ใน

ระหวา่ง 25 – 30 ปี   ส่วนกลุ่มอายุมากกวา่ 45 ปีข้ึนไปจะมีจาํนวนผูใ้ชบ้ตัรนอ้ยท่ีสุด   

การศึกษายงัพบอีกวา่ในคนกลุ่มตวัอยา่งน้ี   ส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญา

ตรี แต่ก็มิไดแ้ตกต่างกนัมากนกักบักลุ่มท่ีรองลงมาคือมีระดบัการศึกษาท่ีปริญญาตรี  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางดา้นอาชีพ จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน

นกัศึกษา  อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี         

 และในส่วนของการศึกษา  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สเซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในกรุงเทพมหานครพบว่า 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ◌่มีความคิดเห็นในดา้นมีความ
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ปลอดภัยเน่ืองจากไม่ต้องพกเงินสดอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.48 

ความสาํคญัรองลงมา อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.30 ในดา้นบตัร

แสดงถึงความทนัสมยั และมีระดบัความสาํคญันอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้น

รูปแบบบตัรมีความสวยงามและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.68  

  ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นในด้านเห็น

ด้วยหากมีการลดราคาค่าบตัร หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการออกบตัร มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 7.56รองลงมาในดา้นเห็นดว้ยหากไม่กาํหนดขั้นตํ่าในการเติมเงินอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.49 และมีความสําคญัน้อยสุดในดา้นราคาบตัร

สมาร์ทเพิร์สมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.83    

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นใน

ดา้นร้านเซเว่นอีเลฟเว่นมีจาํนวนสาขามาก มีค่าเฉล◌ี◌่ยเท่ากบั8.09รองลงมาดา้นมี

การลงทะเบียนผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรับคะแนนสะสมเพิ่มเติมทุกคร้ังท่ีเติมเงิน 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.32 และ มีความสาํคญันอ้ยสุดในบตัรสมาร์ทเพิร์สสามารถหาซ้ือได้

ง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.04       

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นท่ีจะ

เลือกมีส่วนลดเม่ือใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชําระ และขั้นตอนในการแลกของ

รางวลั และโบนสัท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.69 รองลงมาในด้านคะแนนสามารถใช้แลกของสมนาคุณมีความเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.48 และมีความคิดเห็นด้วยน้อยสุดมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ขอ้มูลบตัร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.25       

 ส่วนในเร่ืองของการตดัสินใจเลือกใช้บตัร พบว่าการตดัสินใจเลือกใช้บตัร

สมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นเป็นเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.89 รองลงมาในดา้น

มีขั้นตอนในการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วเพียงไม่ก่ีวินาที และลดเวลาในการรอเงินทอน มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.61 และมีระดบัความสําคญัน้อยท่ีสุดในดา้นท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ี

ร้านคา้เซเวน่มีบตัรสมาร์ทเพิร์สมาใชแ้ทนการชาํระดว้ยเงินสด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.26
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 ในดา้นการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัร

สมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่  การศึกษาพบวา่     

 ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.160 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลกั และปฏิเสธสมมติฐานรอง หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง

การตลาดไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ 

 ดา้นราคา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่   

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และยอมรับสมมติฐานรอง หมายความว่า ปัจจยัด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่ 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั0.000 ซ่ึงน้อยกว่า0.05นัน่คือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองหมายความว่าปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์สเซเวน่อีเลฟเวน่ 

อภิปรายผล          

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส 

เซเวน่อีเลฟเวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

   ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟ

เวน่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครผลศึกษา คือความสําคญัส่วนใหญ่จะเลือก

มีส่วนลดเม่ือใช้บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระ และขั้นตอนในการแลกของรางวลั 

โบนสัท่ีร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสมและคะแนนสามารถใชแ้ลกของ

สมนาคุณมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้ง กบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด โดย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546) โดยกล่าวไวว้่า “การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ี

หลากหลายของการส่ือสารกบัตลาดต่าง ๆไม่ว่า จะผา่นการโฆษณากิจกรรมการขาย

โดยบุคคลกิจกรรมส่งเสริมการขาย และรูปแบบอ่ืนๆทั้งทางตรงสู่สาธารณะและ

ทางออ้มผา่นการส่ือสารเช่นการประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการตลาดบริการ 
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 (The Services Marketing Promotion) จากลกัษณะผลิตภณัฑ์บริการท่ีเราไม่สามารถ

มองเห็นได้การส่งเสริมการตลาดบริการจึงเป็นส่ิงยากสําหรับ เจา้ของกิจการหรือ

ผูบ้ริหารการส่งเสริมการตลาดบริการ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะใช้พนักงานขายการ

โฆษณาและการส่งเสริมการตลาดทางออ้มการใชพ้นกังานขายเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับ

กิจการท่ีผลิตสินคา้บริการ โดยเฉพาะเช่นดา้นโรงแรมการขนส่งบา้นจดัสรร ฯลฯ การ

โฆษณาในธุรกิจบริการถือว่าเป็นการส่งเสริมการตลาด ท่ีนิยมใช้มากในการบริการ

บางอย่าง เช่น ธุรกิจบริการ ประเภทบาร์ไนท์คลบัหรือภาพยนตร์ส่วนการส่งเสริม

การตลาดบริการทางออ้มจะใช้กบัธุรกิจบริการบางประเภท เช่นสํานกังานกฎหมาย

พรรคการเมือง จะตอ้งส่งเสริมโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมใน

การส่งเสริมการตลาดบริการนั้นก็ควรจะมีหลกัโดยทัว่ๆไปคือ 

 1. จะตอ้งทาํให้ลูกคา้ทราบว่าเขาไดรั้บประโยชน์ จากการใชบ้ริการมากท่ีสุด

คุม้ค่าท่ีสุด 

 2. จะตอ้งให้ลูกคา้ทราบว่าบริการท่ีเสนอให้ลูกคา้นั้น แตกต่างกว่าคู่แข่งขนั

อยา่งไร  ดีกวา่คู่แข่งขนัอยา่งไร เพียงไร 

 3. จะตอ้งเน้นการส่งเสริมการตลาด ไปท่ีจุดของคุณภาพของบริการ จากส่ิงท่ี

กล่าวมา แล้วทั้งหมด ในเร่ืองการตลาดสําหรับผลิตภณัฑ์บริการน้ีในธุรกิจบริการ

หลาย ๆ ประเภทยอ่มมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไปตามลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปของ

การบริการแต่ละประเภทซ่ึงมีอยูม่ากมาย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส ของ

ร้านคา้เซเวน่อีเลฟเวน่ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ 

-กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเลือกใชบ้ตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเวน่อีเลฟเวน่เน่ืองจากมี

ความปลอดภยัท่ีไม่ตอ้งพกเงินสด มีส่วนลดสินคา้เม่ือชาํระเงินผ่านบตัรร้านเซเว่น

อีเลฟเว่นมีจาํนวนสาขามาก และพบว่า ขั้นตอนในการแลกของรางวลั และโบนสัท่ี

ร่วมรายการส่งเสริมการขายมีความเหมาะสม จึงควรประชาสัมพนัธ์ให้ทราบถึง
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คุณสมบติั ประโยชน์ ช่องทางการใช้บตัร และรวมถึงการส่งเสริมการตลาด เม่ือใช้

บตัรสมาร์ทเพิร์สในการชาํระค่าสินคา้     

 -กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีไม่นิยมใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น 

เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือบตัร และบตัรมีอายเุพียง 3 ปี จึงควรมีการกาํหนด

ราคาของบตัร ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และรายปีให้มีความเหมาะสม หรือขยายเวลาการ

หมดอายุของบัตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีผูบ้ริโภคมีความต้องการใช้บัตรมากข้ึน    

 -กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกใช้บตัรสมาร์ทเพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเป็นการจ่ายเงินในรูปแบบใหม่ จึงควรมีการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยการออกบูธ ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ และความเช่ือมัน่ให้กบั

ผูบ้ริโภคในการชําระเงินค่าสินค้าและบริการดังกล่าวว่ามีความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั เช่ือถือได ้และตรวจสอบได ้      

-กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเร่ืองของการแลกของรางวลั สะสม

โบนัสท่ีร่วมรายการกับการส่งเสริมการขาย หรือการนํายอดซ้ือสะสมนํามาเป็น

ส่วนลดเงินสดในการชาํระสินคา้ในคร้ังต่อไป     

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บตัรสมาร์ท

เพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น เช่น ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน

วฒันธรรม เป็นตน้       

 -ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวงัของลูกคา้ ท่ีมีต่อการใชบ้ริการบตัรสมาร์ท

เพิร์ส เซเว่นอีเลฟเว่น ในด้านต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้     

 -ในกรณีท่ีมีผูส้นใจท่ีจะศึกษาต่อ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะว่าควรจะศึกษาถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการผกูกบัธุรกิจระหว่างบริษทั และธนาคาร อุปสรรคในการ

ให้บริการตลอดจนการบริการลูกคา้ในรูปแบบ One Stop Service และใชไ้ดก้บัทุก

ร้านคา้  
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