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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้  
แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยใช้แอปพลิเคชัน             
7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน   
7-Eleven ยกเว้นผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในข้อด้านความถี่ใน
การใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.01 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร               
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในข้อด้านการเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น 
อีเลฟเว่นกับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อด้าน
ความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven(ครั้ง/เดือน) ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้              
แอปพลิเคชัน 7-Eleven  
 
ค าส าคัญ: การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 
 
 This research aims to study information perception and the marketing factors affecting the 
consumer behavior of the 7-Eleven application in the Bangkok metropolitan area. The samples used in 
this research were 400 consumers who used the 7-Eleven applications in the Bangkok metropolitan area. 
A questionnaire as a data collection tool. The results indicated that most respondents were female, aged 
between 20 to 29 years old, single, held a Bachelor's degree, worked as private company employees and 
with a monthly income of between 20,001-30,000 Baht. The results were as follows: the demographic 
characteristics, such as age, gender, educational level, occupation and different levels of average income 
differed. It did not affect consumer behavior with the 7-Eleven application. However, consumers 
demonstrated differences in terms of gender. Their behavior regarding spending frequency through the 7-
Eleven application (times/month) was at a statistically significant level of 0.01. The information 
perception factors compared the proportion of cash spending at 7-Eleven convenience stores via the 7-
Eleven application at a statistically significant level of 0.05 in the opposite direction and the frequency of 
spending through the application at 7-Eleven (times/month) at a statistically significant level of 0.01 in the 
opposite directions, and the marketing factors, including product, price, and place channels. It did not 
affect consumer behavior in terms of the 7-Eleven application. 
 
Keywords: Information Perception, Marketing Factors, Consumer Behavior with Application 
 

บทน า 
 จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริโภคต้องปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีสร้างผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
และวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภค ที่ท าให้ก าลังซื้อโดยเฉพาะผู้บริโภครายได้ระดับกลางถึงล่างยังคงถูกกดดันจากปัญหาภาระหนี้
ครัวเรือนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้มีก าลังจับจ่ายใช้สอยน้องลง นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด -19 ยังเร่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการช้อปปิ้งแบบใหม่ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) จึงเป็นตัวเร่งให้แพลตฟอร์มออนไลน์กลายมาเป็นช่องทางการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของผู้ประกอบการในตลาด ที่จะต้องวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติก รรมที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค  
 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกได้ทบทวนแผนการลงทุนและปรับกลยุทธ์เพื่อให้
สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาทของโรคโควิด -19 ที่ท าให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลง 
และธุรกิจค้าปลีกเองมีการแข่งขันค่อนข้างมากจากธุรกิจค้าปลีกประเภทเดียวกัน และธุรกิจค้าปลีกข้ามประเภท เช่น ธุรกิจ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ขยายการลงทุนมาเป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มค้าปลีกออนไลน์รายย่อย หรือ SME ที่หัน
เข้ามารุกท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลส ารวจการค้าปลีกบนเว็บไซต์ E-Commerce ยอดการใช้งานผ่านแอป
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พลิเคชันในปัจจุบันสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคหันไปเลือกสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน เพราะมีความกังวลต่อการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่ต้องการเดินทาง ไม่ต้องการต่อคิว รวมถึงยังได้รับส่วนลดในแอปพลิ เคชันอีกด้วย รวมทั้ง
ข้อมูลสถิติจ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย พบว่ามีจ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มากขึ้นโดยเฉพาะภาคกลาง และ
ประชากรกรุงเทพมหานครใช้เวลาเข้าอินเตอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก จึงท าให้เห็นถึงการปรับตัวจากภาคธุรกิจค้าปลีกที่เริ่ม
ก้าวเข้ามาสู่โลกออนไลน์ เช่น Top Market, Big C, Tesco Lotus และ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นต้น ล้วนแต่เป็น
สิ่งที่อ านวยความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทั้งสิ้น ซึ่งร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่มีการปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเช่นกัน 
 ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปีที่ผ่านมาจากผลกระทบแพร่การระบาดของไวรัสโค
วิด-19 จะเห็นได้ว่าผลประกอบการประจ าไตรมาส 1 ปี 2564 มีรายได้รวมลดลง 8.5% และเมื่อเทียบในปี 2563 ส่วนก าไร
สุทธิลดลง 53.95% จากไตรมาส 1 ของปี2563  ซึ่งสาเหตุการลดลงมาจากยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อภาวะเศรษฐกิจไทย ท าให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ก าลังซื้อลดลง รวมถึงการท่องเที่ยว
ที่ยังไม่ฟื้นตัว  
 ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ด าเนินการเชิงรุกโดยปรับกลยุทธ์การบริการรูปแบบใหม่ โดยการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริการจัดการทางช่องทางออนไลน์ โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ทู
ออฟไลน์ (Online to Offline) เพื่อผสานจุดแข็งหน้าร้านกับช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แพลตฟอร์ม “แอปพลิเค
ชัน 7-Eleven” จากแนวคิดที่ต้องการส่งมอบความสะดวกครบจบที่เดียวไปสู่ลูกค้า ซึ่งแอปพลิเคชัน 7-Eleven ท าหน้าที่ใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เช่น สาขาที่ตั้ง โปรโมช่ันการขาย เป็นต้น รวมถึงฟีเจอร์ที่หลากหลายเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้าและบริการ  
 จากการพัฒนารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ท าให้ผู้บริโภคสนใจรายการต่างๆที่ประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน 
7-Eleven นอกจากน้ีข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งแน่นอนว่าในยุคของฐานข้อมูลถือว่ามีประโยชน์ และเป็นหัวใจส าคัญ
ของการท าการตลาดที่จะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อท าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างแท้จริง และยังเป็นกุญแจส าคัญในการตอ่ยอดทางธุรกิจตา่ง ๆ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหมใ่ห้กับผู้บรโิภค และ
สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งในธุรกิจค้าปลีกอ่ืนๆอีกด้วย 
 จากความส าเร็จที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมการขายของร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น และธุรกิจค้าปลีกอื่นๆต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาตร์ Kotler & keller (2016) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์สามารถแบ่ง
ออกเป็น เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ขนาดครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เช้ือชาติ สัญชาติ และสถานะ
สังคม นักการตลาดนิยมใช้ลักษณะต่างๆ ดังกล่าวเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภค และแบ่งส่วนตลาด (Segment) ซึ่ง
ในขณะเดียวกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2560) กล่าวว่า สามารถที่จะแบ่งลักษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด 
และก าหนดตลาดเป้าหมาย ได้ดังนี้ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาและรายได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรที่
น ามาเพื่อพิจารณาการแบ่งส่วนทางการตลาดที่ส าคัญ และน ามาก าหนดกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร  
 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารมี
ลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลจะเลือกรับข่าวสารที่สนใจ เกิดความตั้งใจที่จะรับข่าวสาร และพยายามท าความเข้าใจใน
เนื้อหาข่าวสารนั้นๆ โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลนั้น ถึงแม้จะรับข่าวสารมาจากแหล่งเดียวกัน ห รือแบบ
เดียวกัน แต่อาจจะมีการตีความข่าวสารออกมาแตกต่างกันได้  
 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยทางการตลาด Kotler (2003, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) และได้เลือก
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 3 ปัจจัย  ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่าย  โดยแต่ละ
สว่นประกอบจะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดจะเป็นตัวกระตุ้นทางการตลาดในการสร้างความ
ต้องการซื้อในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด ซึ่งหมายถึงการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ มีประโยชน์ รูปลักษณ์ สภาพ ตามที่ผู้บริโภคคาดหวังหรือต้องการหรือไม่ 
ราคา เหมาะสมกับประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้าหรือไม่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีรายละเอียดข้อมูลของสินค้าครบถ้วน
หรือไม่ อีกทั้งมีความสะดวก ความรวดเร็วในการซื้อสินค้าหรือไม่ เพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ดังนั้นส่วน
ประสมทางการตลาดมีประโยชน์ต่อการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภค
ว่า เป็นการค้นหาพฤติกรรมของการซื้อของผู้บริโภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้น ได้แก่ 1. ใช้ในการก าหนดและเลือกตลาดเป้าหมาย (Define and select target market) 2. การเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม (Product and services) และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 3. สิ่งจูงใจในการโฆษณาและการส่งเสริม
การตลาด (Advertising and promotion appeal) 4. ช่วยในการตัดสินใจก าหนดราคาให้ผู้บริโภคยอมรับโดยค าถามที่ใช้ใน
การค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, Where และ How 
เพื่อหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ประกอบไปด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, 
Outlets และOperations 
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 ประวัติของร้านสะดวกซ้ือเซเว่น อีเลฟเว่น บริการหลักของร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น แบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยแบ่งหมวดสินค้าออกเป็น อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้า
อุปโภค จากจ านวนลูกค้าที่เข้าร้านมาซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จึงมีโอกาสขยายไปสู่ช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านกลยุทธ์การผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เพื่อบริหารจัดการช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และร้านออฟไลน์ เข้าไว้ด้วยกันโดยสมบูรณ์  เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ในการเป็น                  
“All Convenience” รองรับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรและเพื่อให้สอดรับกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
โดยปรับรููปแบบของการขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการให้มีความสะดวกผ่าน แพลตฟอร์มบนช่องทางออนไลน์ 
แอปพลิเคชัน 7-Eleven  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ของ
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถทราบจ านวนประชากรจากยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
7-Eleven ผ่าน Google Play และ App Store โดยกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีขนาดรวมกันเท่ากับ 700,000 คน ซึ่ง
ข้อมูลอัพเดตเมื่อเดือน ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  (https://sensortower.com/, 2564) (เอกสารจากเว็บไซต์) จึงใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน (Yamane, 1973) เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% และก าหนดค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 5% รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ (1) แบบสอบถาม
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาตร์ (2) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล (3) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยทางการตลาด และ(4) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้บริโภค  
 การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ คือ (1) ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) (2) การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ   
(3) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที 
(Independent sample t-test) การวิเคราะห์ความแปรปปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression analysis) และการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนาลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก ตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 
20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
20,001 – 30,000 บาท  
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระดับมาก 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นมากกว่าการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ด้าน
ความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-
Eleven น้อยที่สุด จ านวน 5 ครั้งต่อเดือน มากที่สุด จ านวน 16 ครั้งต่อเดือน ด้านประเภทสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายผ่านแอป
พลิเคชัน 7-Eleven บ่อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อสินค้าผ่านรายการโปรโมช่ันบ่อยที่สุด ด้านเหตุผลหลักที่ท าให้ใช้แอป
พลิเคชัน 7-Eleven ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลหลักในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven คือ มีรายการให้เลือก
หลากหลายและมีการส่งเสริมโปรโมช่ันอยู่สม่ าเสมอ ด้านวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้มาใช้ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดในการใช้บริการคือ เพื่อความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าและบริการ และ
ด้านกลุ่มหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจใช้บริการเพราะตนเอง  
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 เพศของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven 
เขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่าน              
แอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 อายุของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven 
เขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่า ยผ่าน               
แอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.3 สถานภาพของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน               
7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่าย
ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สถานภาพของผู้บริโภคแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven               
(ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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  สมมติฐานย่อยข้อที่  1.4 ระดับการศึกษาของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้                
แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน)               
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 อาชีพของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน                
7-Eleven เขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่าย
ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้               
แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 
กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน)                
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน             
7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้
จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลในเรื่องเมื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven สามารถน า
คะแนนแลกเป็นส่วนลดพิเศษได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบ
สัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven  ในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน                 
7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) พบว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู้ข้อมูลในเรื่องจะใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอป
พลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) ในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน             
7-Eleven ที่เคยได้รับจากบุคคลอื่นสามารถเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 
7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) ในทิศทางตรงกันข้าม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.1 ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงิน
สดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขต
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กรุงเทพมหานครด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเค
ชัน 7-Eleven ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
  สมมติฐานย่อยข้อที่ 3.2 ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเค
ชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-
Eleven (ครั้ง/เดือน) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้
จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven และด้านความถี่ในการใช้จ่ายผ่าน
แอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) 
 เพศ เพศของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร อธิบาย
ได้ว่า แอปพลิเคชัน 7-Eleven เป็นหนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก มีสินค้าท่ีหลากหลายให้เลือกซื้อและ
เลือกใช้ และเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบสนองผู้บริโภคทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ไม่มีความแตกต่างกัน และความถี่ในการใช้แอปพลิเค
ชันของผู้บริโภคก็ไม่มีความแตกต่างเช่นกัน ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016) ได้กล่าวถึง ผู้บริโภคแต่ละ
เพศจะมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม รวมถึงสภาพทางสังคม เช่น ในการซื้อสินค้า
และของใช้ เพศหญิงมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสนิใจซื้อสินค้า และมักจะหยิบจับสินค้าโดยฉับพลัน แต่เพศชายมักจะมีการอ่าน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ  
 อายุ อายุของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร อธิบาย
ได้ว่า เซเว่น อีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีทั้งสินค้าและบริการต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน 7-
Eleven ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงอายุ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์  (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH แตกต่างกัน  
 สถานภาพ สถานภาพของผู้บริโภคแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชัน 7-Eleven เขต
กรุงเทพมหานครด้านความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ด้านความถี่ในการ
ใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านแอปพลเิคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส อธิบายได้ว่า ผู้บริโภค
ที่มีสถานภาพโสดมีความจ าเป็นในการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven น้อยกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสเพราะอาจจะอยู่คนเดียว ขาด
ของกิน ของใช้ในบ้านนิดหน่อย ก็เข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น แบบไม่พึ่งการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-
Eleven สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภค
ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee TH แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขต
กรุงเทพมหานคร อธิบายได้ว่า ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จ าหน่ายสินค้าทั่วไปเป็น mass market ที่ผู้บริโภคจะมี
การศึกษาระดับใดก็ซื้อสินค้าได้บนแอปพลิเคชัน 7-Eleven ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้
กล่าวถึง บุคคลที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความช่ืนชอบประเภทของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  
 อาชีพ อาชีพของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เขตกรุงเทพมหานคร 
อธิบายได้ว่า เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อท่ีราคาของสินค้าและบริการจับต้องได้ รวมถึงการใช้แอพพลิเคชั่น 7-Eleven 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกอาชีพ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวรัญญา สันติบุตร (2563) ได้ท าการวิจัยเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสนิค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-
Eleven เขตกรุงเทพมหานคร อธิบายได้ว่า ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น วางสินค้าจ าหน่ายที่มีการออกโปรโมช่ันส าหรับ
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน สามารถซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้บนแอปพลิเคชัน 7-Eleven ลดความเหลื่อมล้ าในเรื่องรายได้ ไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2016) ได้กล่าวถึง ปัจจัยด้านรายได้ ได้ถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งตลาด
กลุ่มเป้าหมายประเภทสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ และความสามารถในการจับจ่ายใช้
สอยท่ีแตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลในเรื่องเมื่อใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven สามารถน าคะแนนแลกเป็นส่วนลดพิเศษได้ 
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลในเรื่องจะใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่าน                 
แอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Schermerhorn, Hunt & Osborn (2003) ที่กล่าวว่า การรับรู้ข่าวสารมีลักษณะเป็นกระบวนการที่บุคคลจะเลือกรับข่าวสาร
ที่สนใจ เกิดความตั้งใจที่จะรับข่าวสาร และพยายามท าความเข้าใจในเนื้อหาข่าวสารนั้นๆ โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของแต่
ละบุคคลนั้น ถึงแม้จะรับข่าวสารมาจากแหล่งเดียวกัน หรือแบบเดียวกัน แต่อาจจะมีการตีความข่าวสารออกมาแตกต่างกันได้ 
ส่งผลให้พฤติกรรมตอบสนองออกมามีความแตกต่างกันไปด้วย  
 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่เคยได้รับจากบุคคลอื่น 
สามารถเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven (ครั้ง/เดือน) ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายได้ว่า ถึงแม้ข้อมูลที่รับมาจะมีประโยชน์ที่หลากหลาย ผู้บริโภคจะเลือกรับข้อมูลในสิ่งที่ตนสนใจ
เท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวถึง การรับรู้ หมายถึง การรับรู้เป็นกระบวนการที่แต่ละ
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บุคคลท าการเลือกสรร จัดระเบียบ ซึ่งในแต่ละคนนั้นย่อมมีการรับรู้ และตีความหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของสิ่งเร้า รวมไปถึงลักษณะของผู้รับสารด้วย 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการตลาด ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจัยด้านการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อธิบายได้ว่า แบรนด์เซเว่น อีเลฟเว่น มีความน่าเช่ือถือแต่ในส่วนของทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven ยังคงขาดคุณค่าและ
คุณสมบัติที่ดีในสายตาของผู้บริโภค ผู้บริโภคเองยังคงใช้จ่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เช่นเคย ซึ่งสินค้าบางประเภท
ต้องเลือกเปรียบเทียบกับหลายๆ ตราสินค้า ไม่สามารถตัดสินใจซื้อผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ได้ทันทีทันใด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริทิพย์ เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลติภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 ปัจจัยด้านการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบาย
ได้ว่า การน าราคาของสินค้าหรือบริการมากระตุ้นโน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อ ไม่ได้ ผลในการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะ
สถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้บริโภคตอ้งคิดหาเหตุผลว่าสมควรที่จะซื้อสินค้าบริการดีหรือไม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริทิพย์ เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ได้ท าวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 ปัจจัยด้านการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิ เคชัน 7-Eleven ในเขต
กรุงเทพมหานคร อธิบายได้ว่า ปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน Grab (Grab mart) Food Panda (Panda mart) บิ๊กซี ที่ delivery 
สินค้าของกินของใช้ให้แก่ผู้บริโภคได้เช่นกัน ซึ่งท าให้ผู้บริโภคอาจเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีแอปพลิเคชันที่มีความ
เสถียรมากกว่า และสามารถส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคู่แข่งที่หลากหลายนี้ท าให้ผู้บริโภค switching brand ไปเรื่อยๆ ด้วย
สาเหตุนี้ ช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริทิพย์ เหลืองสุดใจช้ืน (2559) ได้ท าวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน            
7-Eleven ของร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาตร์ จากผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000  ดังนั้นแอปพลิเคชัน 7-11 ควรออกการใช้งานหรือออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละด้านของผู้บริโภค และเพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้มีการ
กลับมาใช้บริการอีก และน าไปสู่พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบ่อยขึ้น เช่น ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ควร
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พิจารณาจัดรายการสินค้าโปรโมช่ันบนแอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่มีน่าสนใจในทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
สนใจและสามารถเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven อย่างสม่ าเสมอหรือ หรือจากการทดสอบพบว่า
ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7 -Eleven น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส ดังนั้นควร
พิจารณาจัดสินค้าส าหรับคนโสดบนแอปพลิเค ในทุกวันที่หรือสัปดาห์ที่เป็นเป็นวันคี่ของสัปดาห์ เช่น สัปดาห์ที่ 1 หรือ  
สัปดาห์ที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสถานภาพโสดสนใจและมีความถี่ในการใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านแอปพ ลิเคชัน                    
7-Eleven มากกว่าเดิม 
 2. ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พบว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องเมื่อใช้
จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven สามารถน าคะแนนแลกเป็นส่วนลดพิเศษได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั น                  
7-Eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จ่ายเงินสดผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น กับการใช้
จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ดังนั้น ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น พิจารณาจัดคะแนนแลกส่วนลดพิเศษบนแอปพลิเค
ชัน 7-Eleven นี้ ให้มสีิทธิพิเศษเหนือกว่าการซื้อสินค้า ณ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคใช้จ่ายผ่านแอป
พลิเคชัน 7-Eleven มากกว่าเดิม หรือเพิ่มช่องทางการกระจากข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆนอกเหนือจากช่องทางเดิม เพื่อ
เป็นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น โฆษณาผ่านโทรทัศน์ หรือ โฆษณาผ่านช่อง Youtube 
เป็นต้น 
 3. ปัจจัยด้านการตลาด ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลิฟเว่น ควรที่จะท าการปรับปรุง โดยหมั่นพัฒนาปัจจัยด้าน
การตลาดอยู่เสมอ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคไม่มีความสนใจในด้านการตลาดผ่านแอปพลิเคชันมากนัก ดังนั้นควรเลือกปัจจัย
การตลาดให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้านดังน้ี 
  3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพิจารณาเรื่องการเพิ่มจ านวนสินค้าในแอปพลิเคชัน ให้มีความหลากหลายมาก
กว่าเดิม หรือสินค้าบางประเภทท่ีจ าหน่ายผา่นแอปพลิเคชันเท่านั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคมคีวามตอ้งการซื้อผ่านแอป
พลิเคชัน จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ จ านวน
สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมช่ันผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven มีให้เลือกหลากหลาย ดังนั้น ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น พิจารณา
จัดจ านวนสินค้าเพิ่มในการเข้าร่วมโปรโมชั่นผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven  
  3.2 ด้านราคา ควรพิจารณาเรื่องปรับราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ใช้จ่ายผ่านแอป
พลิเคชัน 7-11 ควรมีการเปรียบเทียบราคาของสินค้ากับกับร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้ซื้อสินค้า และ
ได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดด้านราคา
ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ความคุ้มค่าของราคาสินค้าเมื่อมีการจัดโปรโมช่ันส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven ดังนั้น 
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ดังนั้นควรพิจารณาจัดสินค้าเปรียบเทียบให้ผู้บริโภครู้สึกได้กับความคุ้มค่าของราคาสินค้าเมื่อมี
การจัดโปรโมช่ันส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven  
  3.3 ด้านช่องทางการจ าหน่าย ควรพิจารณาเรื่องการจัดการเทคโนโลยีแอปพลิเคชันให้มีการใช้งานที่มี
ความเสถียร จัดฟังก์ชันในแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ง่าย จากผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
การตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ แอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่ตอบสนองความต้องการ ดังนั้น 
ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น พิจารณาปรับปรุงแอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาทิ 
ช่องค้นหาข้อมูลสินค้าท่ีสืบค้นง่าย วางสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ 
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