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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียน (2) วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความตองการถือเงินสด ของผูบริโภค
จากการใชบัตรสมารทเพิรส จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัย
ในเขตจังหวัดนนทบุรี จํานวน 300 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานใชสถิติไคสแควร 
คาที และทดสอบหาคาความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีการ แอลเอสดี กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวท่ี
ระดับ .05 วิเคราะหคาสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 จากผลการศึกษาพบวา 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจใชบัตรสมารทเพิรส 

2. พฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรสมารทเพิรส ของกลุมตัวอยางที่มาใชบริการรานคาเซเวน อีเลฟ
เวน เพราะมีความสะดวกเปดบริการ 24 ชั่วโมง และมีความสนใจที่จะเลือกใชบัตรสมารทเพิรสแทนการชําระ
เงินสด   

3. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรสมารทเพิรส ท้ังผูใชและไมใชบัตรสมารทเพิรส กลุมตัวอยางไดมี
ความคิดเห็นวา ใหรานคาเซเวน อีเลฟเวน มีบัตรสมารเพิรส มาใชแทนชําระคาสินคาดวยเงินสด  และเห็น
ดวยกับปจจัยตางๆ ดังนี้คือ ความปลอดภัยเนื่องจากไมตองพกพาเงินสด  ปองกันปญหาการทุจริตและการ
โจรกรรมเนื่องจากรานคารับชําระคาสินคาหรือบริการดวยบัตร "สมารทเพิรส"  การแลกของรางวัล และสะสม
โบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย  มีขั้นตอนในการจายเงินท่ีรวดเร็วเพียงไมกี่วินาที และลดเวลาในการ
รอเงินทอน  การใชบัตรทําใหมีความรูสึกเปนคนทันสมัย  และทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น   
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 จากผลการศึกษาถึงปจจัยดังกลาว  จะเห็นไดวาการผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรส แทน
การชําระดวยเงินสด สวนการเลือกใชและไมใชบัตรสมารทเพิรสมีความเห็นเหมือนกันวา เพ่ือการแลกของ
รางวัล และสะสมโบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย   

ดังนั้น ผูท่ีใชบริการรานคาเซเวน อีเลฟเวน ใชบัตรสมารทเพิรส มีความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ 
แตกตางกัน โดยอาศัยส่ิงกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาด และความแตกตางของตัวบุคคล ตลอดจน
กระบวนการทางจิตวิทยา เชน การจูงใจ โดยการใหแลกของรางวัล และสะสมโบนัส การสรางทัศนคติใหมๆ 
ใหกับลูกคาในรูปแบบใหม ซึ่งมีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรสเพ่ิมขึ้น 

 
คําสําคัญ :  สมารทเพิรส 

 

1. ความสําคัญและปญหา 
 ทามกลางความเจริญกาวหนาของโลกเทคโนโลยีท่ีไมหยุดย้ัง มนุษยไดพัฒนาคิดคนส่ิงอํานวยความ
สะดวกข้ึนมามากมาย สมารทการดเปนเทคโนโลยีใหมท่ีพัฒนาขึ้นมาเพ่ือชวยในการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
มนุษยในโลกใหสะดวกสบายขึ้นอยางไรขีดจํากัด สมารทการดไดถูกนํามาใชกับวงการตางๆ มากมาย 
โดยเฉพาะวงการธุรกิจ สมารทการดจะชวยใหมีความไดเปรียบทางธุรกิจ โดยสมารทการดจะทําการปรับปรุง
การบริการใหดีขึ้น  
 ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองตอความตองการและกอใหเกิดความคลองตัวในการจับจายใชสอยการอุปโภคและ
บริโภค จนสงผลใหส่ือเหลานี้เขามามีบทบาทในการเปนส่ือกลางในการชําระเงินแทนเงินสด บริษัทไทย
สมารทการด จํากัด ตั้งใจใหเปนอีกทางเลือกในการชําระเงินแทนเงินสด เพ่ือซ้ือสินคาหรือชําระคาบริการท่ีมี
มูลคาตํ่ากวา 500 บาท เชน คารถโดยสารรถประจําทาง ซื้อสินคาในรานเซเวน อีเลฟเวน เปนตน กระตุนให
เกิดการใชเงินอิเล็กทรอนิกสมากย่ิงขึ้น ในเบื้องตนไดรวมกับรานเซเวน อีเลฟเวนเปนแหงแรก ทดสอบระบบ
บริการ e-Purse ในรูปแบบของบัตรสมารทการดท่ีสามารถเติมเงินได และใชชําระแทนเงินสดเมื่อซ้ือสินคา
ภายในรานเซเวน อีเลฟเวนโดยไมจํากัดวงเงินขั้นต่ําของราคาสินคา ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2547 
(ประมาณเดือนสิงหาคม) ซึ่งจะเริ่มทดลองใชในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอันดับแรก (นายเฉลิมชัย 
ฉัตรชัยกนันท Chief Commercial Officer บริษัท ไทยสมารท การด จํากัด บทสัมภาษณ จากหนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวัน ) 

ในชวงแรกลูกคาสามารถเติมเงินไดท่ีรานเซเวน อีเลฟเวนเทาน้ัน โดยมีแผนจะขยายบริการเติมเงินไป
ยังตูคีออสที่ใหบริการ และธนาคารท่ีรับเติมเงินในภายหลัง ปจจุบันลูกคาท่ีเดินเขา-ออกในรานเซเวน อีเลฟ
เวนมีประมาณ 15 ลานคน แยกเปนกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 7 ลานคน และตางจังหวัดประมาณ 8 
ลานคน จะเปนกลุมลูกคาเปาหมายสรางฐาน ลูกคาใหกับถุงเงินอิเล็กทรอนิกส 

การสรางเครือขายเปนส่ิงสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือใหการใชบริการเปนไปอยางรวดเร็ว และหากขยายไปยัง
บริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ กับชีวิตประจําวันของคนมากข้ึน ก็จะย่ิงเปนการกระตุนใหมีการใชเงินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ไมจําเปนตองพกเงินสดอีกตอไป 
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 2. ทฤษฎีพ้ืนฐาน 
แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเกี่ยวกับสมารทการด 
 
สมารทการด 

       สมารทการด เปนเทคโนโลยีท่ีมีการกําหนดขึ้นมาและอยูภายใตการดูแลของ Joint Technical 
Committee 1 (JTC1)  ซึ่งเปนของ องคกรมาตรฐานสากล (International Standards Organization (ISO)  
และ คณะกรรมการอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ (International Electronic Committee (IEC)   ชุด
หมายเลขมาตรฐานของสมารทการดคือ ISO/IEC 7816   มีการเริ่มตนกําหนดมาตรฐานในป ค.ศ. 1987   
และปรับปรุงครั้งลาสุดในป ค.ศ. 2003  ซึ่งเปนการกําหนดมาตรฐานในหลาย ๆ ดาน ประกอบดวย ลักษณะ
ทางกายภาพของบัตร  สัญญาณไฟฟา และ รูปแบบท่ีใชระหวางการส่ือสารขอมูล  คําส่ังท่ีใช  สถาปตยกรรม
ดานความปลอดภัย ฯลฯ  (C. Enrique Ortiz  2003) 

 สมารทการด คือบัตรพลาสติกท่ีมีวงจรรวมอิเล็กทรอนิกสฝงตัวอยูภายใน และมีการออกแบบมาใหมี
ความปลอดภัยสูงในการรักษาขอมูลท่ีเก็บอยูในบัตร   ภาพท่ี 1  แสดงลักษณะทางกายภาพของบัตรสมารท
การด 

 

รูปท่ี1 : ลักษณะทางกายภาพของสมารทการด 

 ในการใชงานสมารทการดนั้น บางงานมีการใชงานในสวนของหนวยความจําของสมารทการดซึ่งใช
งานเปนบัตรบันทึกขอมูลเพียงอยางเดียว  แตบางงานมีการใชงานใหใชประโยชนไดมากข้ึนโดยใชท้ังในสวน
ของหนวยประมวลผล และหนวยความจํา ทําใหสมารทการดมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น เชน การใชสมารท
การดในการสรางกุญแจในการเขารหัสขอมูล    สมารทการดบางชนิดสนับสนุนการเขารหัสขอมูลชนิดตาง ๆ 
เชน  RSA , DES และ Triple DES 

 ชนิดของสมารทการด 

 บัตรสมารทการดในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้ 

 1. สมารทการดแบบมีการสัมผัส  (Contact Cards) 
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  เปนบัตรสมารทการดท่ีจําเปนตองมีการสอดบัตรสมารทการดเขาไปในเคร่ืองอานบัตรสมารทการด 
(Smart Card Reader)เวลาใชงาน เพ่ือใหหนาสัมผัส สัมผัสกับเคร่ืองอาน  สมารทการดประเภทนี้จะมีโลหะ
หนาสัมผัสสีทองขนาดเล็กเสนผาศูนยกลางประมาณคร่ึงนิ้วเอาไวท่ีดานหนาบัตร ดังแสดงในภาพท่ี 2    

 

 

รูปท่ี 2 :  สมารทการดแบบมีการสัมผัส (Contact Cards) 

ท่ีมา : Alpha Card Systems, Smart Cards [Online] , accessed 15 December 2005. Available from 
http://www.alphacard.com/id-cards/smart-cards.shtml 

 2. สมารทการดแบบไมมีการสัมผัส   (Contactless smart cards)  

 บัตรสมารทการดแบบไมมีการสัมผัส ดังแสดงในภาพที่ 3  จะทํางานโดยการติดตอส่ือสารกับเคร่ือง
อานบัตรดวยสัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุ  โดยสวนใหญจะมีระยะนอยกวา  2 ฟุต   ซึ่งความถ่ีวิทยุท่ีใชในการ
ส่ือสารจะอยูบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีท่ีคลายกับเทคโนโลยี Radio Frequency ID (RFID)    มีการใชงาน
โดยการวางบัตรใหอยูใกลๆ บริเวณสายอากาศ โดยไมตองมีการสัมผัสใดๆ กับเครื่องอาน    ภายในบัตรมี
การผนึกชิพคอมพิวเตอรและขดลวดสายอากาศไวภายใน ซึ่งใชในการติดตอกับเครื่องรับ เครื่องสงท่ีอยูใน
ระยะไกล โดยท่ัวๆไปมักใชบัตรประเภทนี้เมื่อตองมีการดําเนินการทางดานรายการ (Transactions) อยาง
รวดเร็ว ตัวอยางเชน บัตรโดยสารรถไฟฟาใตดิน เปนตน 

 

รูปท่ี 3 :  สมารทการดแบบไมมีการสัมผัส   (Contactless smart cards) 

ท่ีมา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online] , accessed 15 
December 2005. Available from  http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml 
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  3. สมารทการดแบบผสมผสาน (Combi card) 

 เปนบัตรท่ีรวมคุณสมบัติของสมารทการดแบบมีการสัมผัส  และสมารทการดแบบไมมีการสัมผัส ไวใน
บัตรใบเดียวกัน  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประโยชนในการใชงานมากขึ้น  ดังแสดงในภาพ  4 

 

 

รูปท่ี 4 :  สมารทการดแบบผสมผสาน (Combi card) 

ท่ีมา : Alpha Card Systems, RFID Cards - Contactless Smart Cards [Online] , accessed 15 
December 2005. Available from  http://www.alphacard.com/id-cards/rfid-cards.shtml 

 หนาสัมผัสของสมารทการด 

 สมารทการดมีจุดสัมผัสท่ีหนาสัมผัสท้ังหมด 8 จุด  ( Uwe Hansmann  et al  2000 : 19)  ซึ่งมีหนาท่ี
ตาง  ๆ   ดังแสดงในภาพ  5    

 

 

รูปท่ี 5 :   จุดสัมผัสบนหนาสัมผัสของสมารทการด 

  

- Vcc   คือจุดจายกําลังไฟเขาสูบัตรสมารทการด   
- RST   คือจุดท่ีใชสําหรับสงสัญญาณรีเซตใหกับหนวยประมวลผลที่อยูในบัตรสมารทการด 

- CLK  คือจุดสําหรับสงสัญญาณนาฬิกา (Clock) 
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 - GND  คือจุดกราวด 
- VPP   คือจุดจายกําลังไฟในสมารทการดรุนเกา 
- I/O    คือจุดท่ีใชสําหรับสงผานขอมูลและคําส่ังระหวางสมารทการดกับภายนอก  

- RFU    คือจุดท่ีสํารองไวใชในอนาคต 
 

 หนวยประมวลผลกลางของสมารทการด (Smart Card CPU) 

 สมารทการดใบปจจุบันมีหนวยประมวลผลกลาง ท่ีมีชิพประมวลผลขนาด 8 bit หรือ 16 bit ทํางานท่ี
ความถ่ี 5 MHz  

 ระบบหนวยความจําในสมารทการด 

 บัตรสมารทการดในปจจุบันจะมีหนวยความจํา 3 ประเภทบรรจุอยูภายใน  คือ 1. ROM  เปน
หนวยความจําถาวรท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลงได   2. EEPROM   เปนหนวยความจําถาวรที่สามารถ
เปล่ียนแปลงคาได   และ 3. RAM  เปนหนวยความจําชั่วคราว 

 การติดตอส่ือสารกับสมารทการด 

 ในบัตรสมารทการดไมมีแบตเตอรี่บรรจุอยู   จะทํางานไดโดยเชื่อมตอกับเคร่ืองอานบัตร  เมื่อเกิดการ
เชื่อมตอแลวบัตรสมารทการดจะรอรับคําส่ังจากโปรแกรมประยุกตท่ีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอร   และจะมีการ
ส่ือสารกันโดยสงชุดคําส่ัง ซึ่งเปนรูปแบบการติดตอส่ือสารท่ีเรียกวา APDU (Application Protocol Data 
Units)   ( Zhiqun Chen  2000 : 18 ) 

 APDU (Application Protocol Data Units)  เปนมาตรฐานการส่ือสารของสมารทการด ซึ่งมีอยู 2 
ประเภทคือ    

 1. Command APDU    คือชุดคําส่ังท่ีส่ังใหสมารทการดทํางานตามท่ีไดกําหนดไว  ประกอบดวย สวน
หัว (Header) และสวนขอมูล (Body)   ซึ่งมีโครงสรางดังภาพ  6 

 

Command APDU 

Header (required) Body (optional) 

CLA INS P1 P2 Lc 
Data 

Field 
Le 

รูปท่ี 6 :   Command APDU 
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 - CLA  (1 byte)   เปนสวนท่ีระบุถึงโปรแกรมที่อยูภายในบัตร 
- INS (1 byte )   เปนสวนท่ีระบุถึงชุดคําส่ังตาง ๆ ของโปรแกรมที่อยูในบัตร ในการท่ีจะให

คําส่ังนั้นทํางาน 

- P1 (1 byte) และ P2 (1 byte )  เปนสวนท่ีใชเสริมในการส่ังงานใหสามารถสรางคําส่ังใน
การส่ังงานสมารทการดไดมากขึ้น 

- Lc (1 byte) เปนสวนท่ีระบุถึงขนาดของขอมูลท่ีจะสงเขาไปในสมารทการด 
- Data field  เปนสวนท่ีใสขอมูลในชุดคําส่ังนั้นซึ่งมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลงได 

- Le (1 byte)  เปนสวนเสริมท่ีใชในการระบุถึงขนาดของขอมูลท่ีตองการใหสงกลับมาใน 
Response APDU 

 

 2.  Response APDU    คือชุดของขอมูลท่ีสมารทการดสงกลับมาทุกครั้งท่ีมีการสั่งงานดวย 
Command APDU  มีโครงสรางดังภาพ  7 

 

Response APDU 

Body (optional) Trailer (required) 

Data Field SW1 SW2 

รูปท่ี 7 :   Response APDU 

- Data field  เปนสวนของขอมูลท่ีสงกลับไปซึ่งมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลงได 
- SW1 (1 byte) และ SW2 (1 byte)   เปนสวนที่แสดงสถานะของการทํางานตามคําส่ัง 

APDU   ซึ่งจะเปนสวนท่ีตอทายขอมูลท่ีสงกลับมาทุกคร้ังเพ่ือใหทราบสถานะการทํางาน
ของสมารทการด 

 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูใชบริการรานคาเซเวน อีเลฟเวน แบงไดดังนี้ 
 กลุมตัวอยางเพศชายใชบัตรสมารทเพิรส คิดเปนรอยละ 27.3 กลุมตัวอยางหญิง คิดเปนรอยละ 72.7  
และเพศหญิงมีการใชบัตรสมารทเพิรสมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 92.7   
 กลุมตัวอยางอายุท่ีเลือกใชบัตร นอยกวา 25 ป คิดเปนรอยละ 47  อยูชวงระหวาง 25-30  ป คิดเปน
รอยละ 19  อายุชวง 31-35 ป คิดเปนรอยละ11 และมีเพียงกลุมเดียวคือ นอยกวา 25 ป ท่ีเลือกใชบัตรสมารท
เพิรสมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.5   
 ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีมีการใชบัตรสมารทเพิรสคือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนกลุม
ตัวอยางท่ีท่ีมีการใชบัตรมากท่ีสุดคิดเปนรอย 94.9 
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  อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยคิดเปนรอยละ 93 ท่ีใช
บัตรสมารทเพิรส 
 รายได  กลุมตัวอยางมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีมีการใชบัตรสมารทเพิร
สมากท่ีสุด และรองลงมาคือรายได 10,000 – 20,000  
 

3.2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตรสมารทเพิรส ของกลุมตัวอยางลูกคารานเซเวน อีเลฟเวน มีดังนี้ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญไดมีการเลือกใชบริการรานคาเซเวน อีเลฟเวน จะเห็นไดวารานคาเซเวน อีเลฟ
เวน มีอทธิพลท่ีทําใหผูบริโภคบริโภคเลือกใช เพราะมีความสะดวกเปดบริการ 24 ชั่วโมง สวนการเลือกใช
บัตรสามรทเพิรส กลุมตัวอยางมีความสนใจที่จะเลือกใชบัตรสมารทเพิรสแทนการชําระเงิน  จะเห็นไดกลุมตัว
มีการตื่นตัวท่ีการเลือกใชบัตรสมารทเพิรสแทนในการชําระเงินสด 
 เหตุผลที่เลือกใชบัตรสมารทเพิรส เน่ืองจาก กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเลือกใชบัตรสมารทเพิรสเพ่ือไว
แลกของสมมนาคุณ และรองลงมาคือไมตองพกเงินเปนจํานวนมาก  
 เหตุผลท่ีไมเลือกใชบัตรสมารทเพิรส เนื่องจาก ตองเสียคาใชจายในการซื้อบัตรสูงมี  ใชไดเฉพาะ
รานคาเซเวน อีเลฟเวน หรือรานคาท่ีบริษัทกําหนดไว  และไมไดใชบริการรานคาเซเวน อีเลฟแวน  
 ความคิดเห็นของผูท่ีเลือกใชบัตรสมารทเพิรส จํานวนท้ังส้ิน 211 คน เห็นดวยกับการใชบัตรเพื่อการ
แลกของรางวัล และสะสมโบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย มีคาเฉล่ีย 4.22 และเห็นดวยท่ีรานคาเซเวน 
อีเลฟเวน มีบัตรสมรทเพิรสมาใชแทนชําระคาสินคาดวยเงินสด หรือความปลอดภัยเนื่องจากไมตองพกพาเงิน
สด มีคาเฉล่ีย 4.12 และ 3.75 ตามลําดับ 
 ความคิดเห็นของผูท่ีไมเลือกใชบัตรสมารทเพิรส จํานวนท้ังสิน 89 คน เห็นดวยกับการใชบัตรเพ่ือการ
แลกของรางวัล มีคาเฉล่ีย 3.94 และมีขั้นตอนในการจายเงินท่ีรวดเร็วเพียงไมกี่วินาที และลดเวลาในการรอ
เงินทอด  หรือเห็นดวยท่ีรานคาเซเวน อัเลฟเวน มีบัตรสมรทเพิรสมาใชแทนชําระคาสินคาดวยเงินสด มี
คาเฉล่ีย 3.92 และ 3.90 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีทัศนคติเชิงบวกตอปจจัยท่ีมีผลในการเลือกใช
บัตรสมารทเพิรสของรานคาเซเวน อีเลฟเวน  
 

3.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบัตรสมารทเพิรส  
 กลุมตัวอยางที่เปนลูกคารานเซเวน อีเลฟเวน จํานวน 300 คน ท้ังผูใชบัตรสมารทเพิรสและไมใชบัตร
สมารทเพิรส เห็นดวยท่ีใหรานคาเซเวน อีเลฟเวน มีบัตรสมารเพิรส มาใชแทนชําระคาสินคาดวยเงินสด  และ
กลุมตัวอยางเห็นดวยกับปจจัยตางๆ ดังนี้คือ ความปลอดภัยเนื่องจากไมตองพกพาเงินสด  ปองกันปญหา
การทุจริตและการโจรกรรมเนื่องจากรานคารับชําระคาสินคาหรือบริการดวยบัตร "สมารท เพิรส"  การแลก
ของรางวัล และสะสมโบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย  มีขั้นตอนในการจายเงินท่ีรวดเร็วเพียงไมกี่
วินาที และลดเวลาในการรอเงินทอน  การใชบัตรทําใหมีความรูสึกเปนคนทันสมัย  และทําใหเกิดการ
หมุนเวียนของเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  ปจจัยดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารท
เพิรส แทนการชําระดวยเงินสด สวนผูท่ีใชและไมใชบัตรสมารทเพิรสมีความเห็นเหมือนกันวาการใชบัตร
สมารทเพิรส เพ่ือการแลกของรางวัล และสะสมโบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย และผูใชบริการราน
เซเวน อีเลฟเวน ท่ีใชบัตรและไมใชบัตร ท่ีมีความเห็นที่ปานกลางคือสะดวกรวดเร็ว และลดคิว ณ จุดชําระเงิน 
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา ในชวงเวลาเรงดวน 
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  คาสถิติ t-test และ Chi-Square ใหผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตรงกันวา ความคิดเห็นของผูใชบริการ
รานเซเวน อีเลฟเวนกับการแลกของรางวัลและสะสมโบนัสท่ีรวมกับรายการสงเสริมการขาย  โดยคาสถิติ t-

test ไดคา p = 0.000 และคา χ2 ไดคา 
  
  P =  0.024 และความคิดเห็นของผูใชบริการรานเซเวน อีเลฟเวนกับการใชบัตรทําใหมีความรูสึกเปน

คนทันสมัยโดยคาสถิติ t-test ไดคา p = 0.000 และคา χ2 ไดคา P =  0.000 ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 ผูวิจัยไดใหกลุมตัวตัวอยางจัดอันดับความสําคัญ โดยเลือกปจจัยเพียง 5 ตัว ไดแก 

1. สะดวกในการจายเงินมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากไมตองรอคิวและไมตองนับเงินทอน ไมตองใส
รหัสผาน และไมตองรอเซ็นตใบเสร็จรับเงิน 

2. เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนการจายเงินรูปแบบใหม 
3. การแลกของรางวัลไดทุกรานคาท่ีรับแลกรางวัล 
4. ความปลอดภัยเนื่องจากไมตองพกพาเงินสด 
5. สามารถควบคุมคาใชจายไดดวยตนเอง 

 ผลการจัดอันดับของกลุมตัวอยางไดใหปจจัยเรื่องการแลกของรางวัลไดทุกรานคาท่ีรับแลกรางวัล โดย
เลือกลําดับท่ี 1   สะดวกในการจายเงินมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไมตองรอคิวและไมตองนับเงินทอน ไมตองใส
รหัสผาน และไมตองรอเซ็นตใบเสร็จรับเงิน เปนอันท่ี 2    เปนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนการจายเงิน
รูปแบบใหม เปนอันดับท่ี 3   ความปลอดภัยเนื่องจากไมตองพกพาเงินสด และสามารถควบคุมคาใชจายได
ดวยตนเอง เปนอันดบัท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ 
 ดังนั้นสามารถนําทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหโดยใชทฤษฎีอรรถประโยชน ท่ีมีขอสมมติวา 
“สินคาชนิดเดียวกัน จํานวนเทากัน อาจมีอรรถประโยชนตอผูบริโภคแตละคนไมเทากัน ซึ่งอาจจะทําใหมี
อรรถประโยชนมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกัยความมากนอยของความตองการท่ีผูบริโภคมีตอสินคาหรือบริการ
ชนิดนั้นๆ ในขณะนั้น” และความแตกตางของตัวบุคคล ตลอดจนกระบวนการทางจิตวิทยา เชน การจูงใจ โดย
การใหแลกของรางวัล และสะสมโบนัส การสรางทัศนคติใหมๆ ใหกับลูกคาในรูปแบบใหม ซึ่งมีผลตอ
กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบัตรสมารทเพิรสเพ่ิมขึ้น 
 

4. สรุป 
 ผูบริโภคสวนใหญใชบัตรสมารทเพิรส เพ่ือท่ีจะไมตองพกเงินเปนจํานวนมาก และไวแลกของสัมมนา
คุณ ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของ จึงควรประชาสัมพันธใหเห็นถึงประโยชนของบัตรสมารทเพิรส ในเรื่องความปลอดภัย
ในการใชบัตร ตลอดจนการประชาสัมพันธใหรูถึงคุณสมบัติของบัตรสมารทเพิรส และบัตรสะสมแตมคะแนน
ไดในใบเดียวกัน เพ่ือใหผูบริโภคท่ีไมใชบริการบัตรสมารทเพิรส  หันมาใชบัตรสมารทเพิรสแทนเงินสด 
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