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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายศึกษาเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ และด้านบุคคลอ้างอิงที่มีต่อความ
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน7-Eleven Deliveryอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 6 เดือน จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ สถิติการวิเคราะห์
ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผล
การทดสอบผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ/ พนักงานบริษัทเอกชน/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,001-35,000บาท และมีสถานภาพสมรส/อาศัยอยู่ด้วยกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 พบว่า 1.ผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้ที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน   
7-Eleven Deliveryแตกต่างกัน 2.ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven 
Deliveryทั้งในภาพรวมและรายด้าน 3.ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงประกอบด้วย กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม               
กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery แตกต่างกันทั้งใน
ภาพรวมละรายด้าน 

 
ค าส าคัญ: บุคคลอ้างอิง แอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ความตั้งใจซื้อสินค้า 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the influence of service quality perception and a reference 
group toward the intentions of consumers to use the 7-Eleven delivery application. The samples in this 
research consisted of 400 people that who used the 7-Eleven delivery application at least once in six months. 

                                                           
1สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



2 
 

This research was conducted using quantitative research methods. The statistics used in this analysis were 
percentage, mean, and standard deviation for the hypothesis testing, and also employed differential analysis, 
a t-test, One-Way ANOVA, and multiple regression analysis. The quantitative research found that most the 
respondents were mostly married females, aged 26 to 35, employed as government officials, and company or 
state enterprise employees, and earned an average monthly income of 15,001 to 35,000 Baht. The results of 
hypotheses testing had a statistically significant level of 0.05. The results of the study were as follows: (1) 
consumers of different ages and levels of income needed to use 7-Eleven delivery application for different 
reasons; (2) the service quality factors included reliability, assurance, tangibles, empathy and responsiveness 
to the influence of service quality perception, both overall and in each aspect; and (3) reference factors such 
as family, friends, social groups, celebrities and professionals want to use the 7-Eleven delivery application for 
different requirements, both overall and in each aspect. 
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บทน า 
สถานการณ์การแข่งขันธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 การระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทยในช่วงเดือน
ธันวาคม ปี พ.ศ.2563 และการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ตลาดค้าปลีกขยายตัวลดลงถึง
ร้อยละ 29.25 ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน (2564) เนื่องมาจากผู้บริโภคมีการระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ก าลังซื้อของผู้บริโภค
ระดับกลางและระดับล่างลดลง ท าให้ผู้ประกอบการต่างก็คิดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเห็นได้จาก
การท าการส่งเสริมการขาย การสร้างความแตกต่างท้ังสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน  

การขยายจ านวนสาขาโดยปรับขนาดและรูปแบบร้านค้าให้เล็กลงเพื่อกระจาย และให้เข้าถึงไปยังแหล่งชุมชนได้อย่าง
ครอบคลุม รวมถึงการปรับรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวโดยการลดขนาดร้านค้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน หรือเรียกว่า การขยายสาขาแบบดิสเคาน์สโตร์ (Discount Store) อาทิเช่น Tesco Lotus ขยายการลงทุนร้าน Lotus 
Express  ด้าน Big C ขยายการลงทุนร้าน Mini Big C และ Big C Food Place ที่เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง ท าให้ปัจจุบันมีจ านวน
ร้านค้าปลีกที่ค่อนข้างครอบคลุม และมีอัตราการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันการ
มุ่งเน้นขายสินค้าหน้าร้านเพียงอย่างเดียวอาจยงัไม่พอในการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤต
ในตลาดค้าปลีกได้ ดังนั้นผู้ประกอบการต่างก็มีการพัฒนาน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการบริการอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น อาทิ
เช่น การให้บริการท าธุรกรรมทางการเงิน การให้บริการรับ-ส่งพัสดุ การขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติ(Vending Machine) และการ
บริการส่งสินค้าผ่านเดลเิวอรี ่การให้บริการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดจากการที่ผู้ประกอบการในแต่ละรายมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคของความปกติใหม่ (New Normal) 

ธุรกิจการให้บริการจัดส่งสินค้า (Delivery)ในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเข้ามา
ของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง (Technology Disruption) หรือเรียกได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต จึงท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน ต้องการความรวดเร็ ว และสะดวกสบาย ดังนั้น                    
จึงท าให้ธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้าจึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการให้บริการอย่างรับส่งพัสดุ บริการรับส่งผู้โดยสาร บริการ
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ซื้อสินค้า บริการท าธุระด้านต่างๆ และบริการส่งอาหารไปยังที่พักผ่านแอปพลิเคชัน โดยบริการที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาก
ที่สุดคือ บริการส่งอาหารไปยังที่พัก(Food Delivery) ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ปี 2562 มี
มูลค่า 33,000 – 35,000ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 14 และยังคาดว่าธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
จากพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป  

ทิศทางของธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พักในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19คลี่คลายลง และธุรกิจ
ร้านอาหารกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ส่งผลท าให้ปริมาณการสั่งอาหารไปยังที่พักจะไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับช่วงการระบาดของ
ไวรัสโควิด19 แต่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 76 – 84 ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย (2562) ด้วยตลาดที่มีความน่าสนใจจึงท าให้มีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็น อาทิเช่นFood Panda , Lineman 
Grab , Gojek , Robinhood และ Eatable ดังนั้น ผู้ประกอบการต่างต้องคิดกลยุทธ์ทางการตลาดมาแข่งขันกันเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะการรักษาระดับคุณภาพการบริการโดยให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านของการสร้างความน่าเชื่อถือ การให้ความมั่นใจ รูปธรรมของการบริการ ความเข้าใจและรู้จักลูกค้า และการตอบสนอง 
อีกทั้งการส่งเสริมทางการตลาดโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม 
กลุ่มผู้มีเชื่อเสียง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้บริโภค และในส่วนของธุรกิจค้า
ปลีกก็หันมาให้ความสนใจในด้านการให้บริการจัดส่งสินค้าเช่นเดียวกัน เพื่อต้องการปรับการบริการให้ครอบคลุมและตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ร้านสะดวกซื้ออย่าง Family Mart ในเครือกลุ่มเซนทรัล ได้มีการจับมือกับ “Grab” ให้บริการลูกค้าส่งสินค้า
ถึงบ้าน ผ่าน Grab Mart ,LAWSON 108 ในเครือกลุ่มสหพัฒน์ ได้จับมือกับแอปพลิเคชัน “Food Panda” และผู้น าตลาดในกลุ่ม
ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ 7-Eleven Delivery”โดยให้พนักงาน 7-Eleven เป็นผู้จัด           
ส่งสินค้า Positioning (2563) 

7-Eleven ประเทศไทย ภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ร้านสะดวกซื้อท่ีถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ
หนึ่ง ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้ส่งสินค้าเป็นพนักงานภายในร้าน 7-Eleven เอง 
และไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รวมถึงราคาสินค้าที่จ าหน่ายในแอปพลิเคชันกับ
หน้าร้านมีราคาเท่ากันไม่มีการบวกส่วนต่างเพิ่ม Brandbuffet (2562) ซึ่งการให้บริการจัดส่งสินค้าของ 7-Eleven ถือเป็นข้อ
ได้เปรียบจากคู่แข่งขัน เนื่องจากปัจจุบัน 7-Eleven เป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส่งสินค้าขึ้นเอง แต่การที่เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันต้องคงเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ และในเรื่องของการบริการยังคงต้องรักษาคุณภาพการบริการไว้อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
อีกทั้งในด้านของการสร้างการรับรู้ ให้เกิดการแนะน าบอกต่อผ่านกลุ่มอ้างอิง ถือเป็นปัจจัยที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้า 
เนื่องจากกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น กลุ่มเพื่อน 
กลุ่มครอบครัวแนะน าบอกต่อ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางสังคมแนะน าบอกต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

ผู้วิจัยจึงเห็นถึงประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในเรื่องของ อิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการและด้านบุคคล
อ้างอิงที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความตั้งใจใช้แอปพลิเคชัน
7- Eleven เพื่อให้ผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ 
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ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพกับ              

ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ

น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองลูกค้า  ด้านการให้ความมั่นใจลูกค้า ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า ที่มี ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพแตกต่างกัน มีความตั้งใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryที่แตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วยด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery 
3. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่ มี ช่ือเสียง และ              

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryแตกต่างกัน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างของแต่ละบุคคลสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรม
ของคนท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจ ความเป็นอยู่แตกต่างกันออกไป จนท าให้เกิด
เป็นความหลากหลายขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการบริการ (Parasuraman, Berry, and Zeithaml, 2013) คุณภาพการ
บริการ (Service Quality) คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากการบริการที่เหนือความคาดหวัง ต้องการความประทับใจ และความคุ้มค่า
กับเงินท่ีเสียไป โดยมีเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ดังนี้ 1. ความเป็นรูปธรรม 2. ความน่าเชื่อถือ 3. การตอบสนองลูกค้า 
4. การให้ความมั่นใจลูกค้า 5. การเข้าใจลูกค้า  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง (Majumdar, 2010) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่
ท าหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงหรือเปรียบเทียบส าหรับบุคคล กลุ่มอ้างอิงมีความส าคัญมากต่อการเกิดความเช่ือ ทัศนคติ แนวทางของ
พฤติกรรมทั้งในรูปแบบท่ัวไป และรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคเนื่องจากกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความเช่ือ และทัศนคติของ
ผู้บริโภคอันน าไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้ังใจซ้ือ (Parasuraman, Berry, and Zeithaml, 1990) ความตั้งใจซื้อ (Purchase 
Intention) หมายถึง การที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคได้ รวมถึงกระบวนการที่บ่งบอกถึงความตั้งใจ ความแน่วแน่ของผู้บริโภคที่ จะเลือกใช้บริการ หรือการเลือกซื้อสินค้าใด
สินค้าหนึ่ง  ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ความตั้งใจซื้อเกิดขึ้นจากคุณภาพของสินค้าและบริการ ทัศนคติของผู้บริโภคในการ
ประเมินตราสินค้าท่ีผ่านมา ความตั้งใจมีพื้นฐานมาจากข้อมูล ความรู้ เจตคติ และความเช่ือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ที่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryอย่างน้อย 1ครั้ง ในรอบ 

6 เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้ที่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryอย่างน้อย 1 ครั้ง             

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงท าการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ 
Cochran (1953) แบบไม่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ชุด และเก็บกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มอีก 15 ชุด รวมเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 ชุด 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด คือ ผู้ที่เคยใช้บริการสั่งซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา เจาะลงเลือกเก็บสาขา 7-Eleven พื้นที่
ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามการแบ่งเขตบริหารร้าน 7-Eleven โดยแบ่งออกเป็น 20 ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา โดยการเลือกจากเขตที่มีจ านวนร้านสาขามากที่สุดในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 5 อันดับแรก ได้แก่  เขต
บางกะปิ เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตห้วยขวาง เขตสายไหม ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก  นอกจากการแจกแบบสอบถาม
ตามสถานที่แล้ว ผู้วิจัยยังได้ลงข้อความแบบสอบถามบนเว็บไซต์ต่างๆ และลงข้อความบนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น
วิธีการเก็บข้อมูลเพิม่เติม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วน 
จ านวน 24 ข้อ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพ การบริการ                  
7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 : ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง จ านวน 1 ข้อ ส่วนที่ 4 : ความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryของผู้บริโภค จ านวน 3 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้ 
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
แบบสอบถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้บริโภค แสดงผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แบบสอบถามส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
แบบสอบถามส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อสินค้า แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี ้
สมมติฐานข้อ 1 ใช้สถิติ t-test แบบ Independent Sample ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 2 กลุ่ม และใช้สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variances) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 

สมมติฐานข้อ 2 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในรูปแบบของการท านาย  
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สมมติฐานข้อ 3 ใช้สถิติการวิเคราะห์ทางเดียว (One-way Analysis of Variances) ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.25 มีอายุ 26-35ปี คิดเป็นร้อยละ 34.50 ประกอบอาชีพข้าราชการ / พนักงานบริษัทเอกชน /พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีรายได้ต่อเดือน15,001-25,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 มีสถานภาพ
สมรส อาศัยอยู่ด้วยกัน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25  

2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นการรับรู้คุณภาพ
การบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีการรับรู้คุณภาพการบริการ
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 3.72 3.71 3.68 และ 3.56 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัจจัยกลุ่มอ้างอิงจากเพื่อน จ านวน 
137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมาคือครอบครัว จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 พนักงานขายในร้าน 7-Eleven 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 ผู้ที่มีช่ือเสียง / นักร้อง / นักแสดง / เน็ตไอดอล จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และ
คนบนสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ท่านจะแนะน า บอกต่อ ท่านจะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการไปซื้อสินค้า ณ ร้าน 7 -Eleven และท่านจะสั่งสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันซ้ าในอนาคต อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 3.84 และ 3.66 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ              

แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7–Eleven Delivery ที่แตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุ และรายได้แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7–Eleven Delivery ที่แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพ สถานภาพแตกต่างกันความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7–Eleven Delivery ที่ไม่             

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วยด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ             

ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน                    
7 – Eleven Delivery พบว่า 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเอาใจใส่ 
และด้านการตอบสนองมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ทั้งโดยรวมและรายด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มี
ช่ือเสียง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery แตกต่างกัน พบว่า 

ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Deliveryแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ            

แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7–Eleven Delivery ที่แตกต่างกัน พบว่า 
ด้านเพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกันมีความตั้ งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery                

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันธุรกิจสินค้า ออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ อย่างสะดวกรวดเร็วข้ึน ไม่ว่าจะเพศชายหรือหญิงก็สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต และร้านค้าออนไลน์ได้ อย่างง่ายดาย รวมถึงสินค้าที่มีขายออนไลน์ก็มีหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านอายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ด้านการสั่ง
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันซ้ าในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 36 - 45 ปี มีความ
ตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ด้านการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซ้ าในอนาคตมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 
26 - 35 ปี และอายุ 46 - 55 ปี นอกจากนี้ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven 
Delivery ด้านการแนะน า บอกต่อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 26 - 35 ปี มคีวามตั้งใจ
ซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 36 - 45 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงอายุ             
36 - 45 ปี เป็นช่วงวัยท างานที่มักจะมีพฤติกรรมด้านการเข้าสังคมและมีครอบครัวแล้ว จึงท าให้มีความตั้งใจสั่งสินค้าผ่าน                  
แอปพลิเคชันซ้ าในอนาคต และมีความตั้งใจแนะน า บอกต่อ การซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery สูงกว่าช่วงอายุ           
อื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี มีสม (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคช่ันไลน์
แมนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีความตั้งใช้ซื้อสินค้าผ่าน              
แอปพลิเคชันไลน์แมนแตกต่างกัน  

ด้านอาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery                   
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบันไม่ว่าผู้บริโภคจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้แอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ยังสามารถเปิดให้ผู้บริโภคทุกคน
สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี มีสม (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้แอพพลิเคช่ันไลน์แมนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน                  
มีความตั้งใช้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนท่ีไม่แตกต่างกัน 
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ด้านรายได้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven Delivery ด้านการ
แนะน า บอกต่อแตกต่างกัน และความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven Delivery แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านรายได้สะท้อนถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน คนที่
มีรายได้สูงย่อมมีความสามารถในการใช้จ่ายสูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ดังนั้นจึงท าให้มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน               
7– Eleven Delivery ด้านการแนะน า บอกต่อแตกต่างกัน และความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven 
Delivery แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี มีสม (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์แมนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความตั้งใช้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนแตกต่างกัน  

ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery 
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ว่าสถานภาพใดก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน                   
7 – Eleven Delivery ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกณภัทร แก้วยา (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วยด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ            
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน                 
7 – Eleven Delivery พบว่า 

การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 
7 – Eleven Delivery อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากชุดเครื่องแบบของพนักงานจัดส่ง
สินค้ามีความสะดุดตา สามารถจดจ าได้ง่าย และกล่องเก็บสินค้ามีสัญลักษณ์บ่งบอกชัดเจนว่าเป็นพนักงานของ 7 -Eleven 
Delivery ซึ่งสอดคล้องกับ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) ท่ีกล่าวว่าหมายถึง ลักษณะทางกายภาพ สิ่งที่จับต้องได้ เช่น การแต่งกาย
แบบฟอร์มพนักงาน  การจัดรูปแบบ โทนสี รูปภาพประกอบของสภาพแวดล้อมโดยสามารถเห็นหรือจับต้องได้ชัดเจน ตามลักษณะ
ทางกายภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาวินี จันทร์คง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้           
โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า คุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้โมบายแอปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน             
7 – Eleven Delivery อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากพนักงานที่จัดส่งสินค้ามีการให้
ใบเสร็จกับลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องในการช าระเงินทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า ความ
น่าเช่ือถือ การให้ความสม่ าเสมอจนท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการ หรือการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ รวมถึงการส่งมอบบริการตรงตามวัตถุประสงค์ที่สัญญาไว้กับลูกค้า หรือเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าภายในเวลาที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2560) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า ความน่าเช่ือถือเป็นปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 
7 – Eleven Delivery อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ได้ถึงความ
รวดเร็วในการให้บริการ หรือความรวดเร็วหรือการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 
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(2561) กล่าวว่า การตอบสนอง หมายถึงการให้บริการอย่างรวดเร็ว หรือตอบสนองลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา และสามารถช่วยเหลอื
ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเมื่อลูกค้ามีการสอบถาม หรือต้องการติดต่อสามารถติดต่อได้โดยง่ายและรวดเร็วตามที่ลูกค้า
คาดหวัง และไม่ละเลยในหน้าที่ที่จะให้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนตรี มีสม (2561) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจใช้แอพพลิเคช่ันไลน์แมนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการตอบสนองถึง
ความสะดวก และการตอบสนองของสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี และเมื่อการใช้งานแอปพลิเคชันเป็นเรื่องที่ ง่ายท าให้
ผู้ใช้บริการจึงมีความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเค
ชัน 7 – Eleven Delivery อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากแอปพลิเคชันสามารถจัดส่งสินค้า
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า และหากเกิดปัญหาทางแอปพลิเคชันมีระบบCall Canterส าหรับแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆได้ สอดคล้องกับ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า การให้ความมั่นใจลูกค้า หมายถึง การให้ประกันหรือการ
ให้สัญญาในการให้บริกาอย่างมีคุณภาพ รวมถึงความสามารถในการให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถ รวมถึงความปลอดภัยของ
พนักงานที่ให้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาวินี จันทร์คง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าปัจจัยด้านการให้ความมั่นใจลูกค้ามีผลต่อพฤติ
กรมการใช้โมบายแอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การรับรู้คุณภาพการบรกิาร ด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเค
ชัน 7 – Eleven Delivery อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เนื่องจากแอปพลิเคชันการมีเก็บข้อมูล
ลูกค้า และที่อยู่รวมถึงประวัติการสั่งซื้อ ท าให้มีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าครั้งถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับกับ Parasuraman, 
Berry, & Zeithaml (2013) กล่าวว่า การเข้าใจและรู้จักลูกค้า หมายถึง ลูกค้าเช่ือมั่นในการให้บริการของพนักงาน ท้ังในด้านของ
ความรู้ความสามารถ ความถูกต้อง  และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการซ้ าใน
อนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาวินี จันทร์คง (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โมบายแอพ
ในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่าปัจจัยด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีผลต่อพฤติกรมการใช้โมบาย
แอพในการสั่งอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า 

ด้านการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซ้ าในอนาคต ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว            
กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่มผู้เช่ียวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven 
Delivery ด้านการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซ้ าในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว และกลุ่มอ้างอิงเพื่อนมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ด้านการสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ซ้ าในอนาคต น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยกลุ่มอ้างอิงพนักงานขายในร้าน 7-Eleven  

ด้านการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการไปซื้อสินค้า ณ ร้าน 7 -Eleven ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง 
ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้ อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชัน 7– Eleven Delivery ด้านการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการไปซื้อสินค้า ณ ร้าน 7-Eleven แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่ากลุ่มอ้างอิงคนบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน             
7 – Eleven Delivery ด้านการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าการไปซื้อสินค้า ณ ร้าน 7-Eleven น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัย
กลุ่มอ้างอิงผู้ที่มีช่ือเสียง / นักร้อง / นักแสดง / เน็ตไอดอล  
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ด้านการแนะน า บอกต่อ  ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุม่อ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครวั กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม กลุ่มผู้ที่มี
ช่ือเสียง และกลุ่มผู้เช่ียวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven Delivery ด้านการแนะน า บอกต่อ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าปัจจัยกลุ่มอ้างอิงครอบครัว มีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน  
7 – Eleven Delivery ด้านการแนะน า บอกต่อน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยกลุ่มอ้างอิงพนักงานขายในร้าน 7 -Eleven เนื่องจาก
พนักงานขายในร้าน 7-Eleven มีการแนะน าลูกค้าในลักษณะตัวต่อตัวและสามารถตอบข้อค าถามให้กับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน  

ด้านความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวม ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มสังคม 
กลุ่มผู้ที่มีช่ือเสียง และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าโดยรวมผ่านแอปพลิเคชัน 7– Eleven Delivery อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับ Majumdar (2010) กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง  คือ บุคคลหรือกลุ่มที่ท าหน้าที่เป็น
จุดอ้างอิงหรือเปรียบเทียบส าหรับบุคคล กลุ่มอ้างอิงมีความส าคัญมากต่อการเกิดความเชื่อ ทัศนคติ แนวทางของพฤติกรรมทั้งใน
รูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคเนื่องจากกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความเช่ือ และทัศนคติของผู้บริโภคอัน
น าไปสู่พฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

อายุ และรายได้แตกต่างกัน จะมีความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ควรจัดท ากลยุทธ์ด้านคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ในลักษณะของการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และการให้บริการที่รวดเร็วเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้บริการ
กลับมาใช้บริการซ้ า เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Deliveryส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายได้ 15,001-
25,000 บาท และมีสถานภาพสมรส อาศัยอยู่ด้วยกัน 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน                
7 – Eleven Delivery ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ดังนั้นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ควรให้ความส าคัญกับ
คุณภาพการบริการในแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าใจและรู้จักลูกค้า พบว่า แอปพลิเคชัน 7 -Eleven Delivery ต้องมีระบบ
การเก็บข้อมูลลูกค้าและที่อยู่รวมถึงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าทุกราย โดยในแอปพลิเคชันควรมีระบบให้ลูกค้าสามารถระบุความ
ต้องการเพิ่มเติม และมีประวัติการสั่งซื้อครั้งก่อน ดังนั้นผู้ให้บริการควรมีการอบรม เน้นย้ าพนักงานในด้านการให้บริการตรงตาม            
ที่ลูกค้าระบุ อีกทั้งควรพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดด้านความภัคดีของลูกค้า อาทิเช่น ระบบสมาชิกส าหรับก ารใช้บริการ              
แอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery การเก็บสะสมจ านวนครั้งที่สั่งซื้อเพื่อแลกรับของรางวัลหรืออาจเป็นกิจกรรมต่างๆ  ที่ช่วย
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าอีกในอนาคต 

3. ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยกลุ่มอ้างอิง เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7 – Eleven Delivery ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยเฉพาะปัจจัยกลุ่มอ้างอิง 
ในกลุ่มเพื่อน ดังนั้นผู้ให้บริการควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ใช้บริการเพิ่มขึ้น และกลับมาใช้บริการซ้ า อาทิเช่น 
กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นต้น ท่ีอาจ

ส่งต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการบริการ และด้านบุคคลอ้างอิงต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven Delivery ของผู้บริโภค ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่นการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 
(Participant Participation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อที่จะได้รับข้อมูลในเชิงลึกน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์               

ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ การให้ค าปรึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ที่ซึ่งเป็นประธาน
การสอบปากเปล่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ กรรมการการสอบปากเปล่า 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และได้
กรุณาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงทาง
วิชาการตามที่ปรากฎในบรรณานุกรม และกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ท่ีได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแหนะน า 
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านท่ีให้ความรู้ และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้วิจัย รวมถึง
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่างๆ  ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า ส่งเสริมก าลังใจตลอดมา 
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้ทั้งหมด จึงขอขอบคุณทุกท่าน
เหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

ท้ายท่ีสุดคุณค่าทั้งหลายที่ได้รบัจากปรญิญานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์
ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับก าลังใจ ค าแนะน าต่างๆตลอดจนการดูแลเอาใจใส่  ความช่วยเหลือทุกด้าน 
อีกทั้งยังมอบการศึกษาท่ีดี ท าให้มีความรู้ติดตัวมาโดยตลอดจนประสบผลส าเร็จในครั้งนี ้
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