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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเว
นของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่ปรับตามสถานการณที่มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษา
ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ
เซเวนอีเลฟเวนของผู บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ มตัวอยางที ่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ ผู บริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนในชวงสถานการณ Covid-19 จำนวน 400 คน 
โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ
การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
นำไปสู การเปรียบเทียบเปนรายคู  โดยการใชว ิธ ีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression)
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ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
40,000 บาท และผลการวิจัยยัง พบวา ระดับความคิดเห็นของปจจัยที่ปรับตามสถานการณที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใน

ระดับความคิดเห็นมาก (x� = 4.164 , S.D. = 0.714) ระดับความคิดเห็นของทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ
สถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร (x� = 3.77 , S.D. = 0.808) และระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน

สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน อยูในระดับมาก (x� = 3.796 , S.D. = 0.677) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
เฉลี่ยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในสถานการณ Covid-19 ดานการชำระเงินผาน 
TrueMoney Wallet และทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการซื้อสินคา, เซเวนอีเลฟเวน, สถานการณ Covid-19 

 

Abstract 

 The objective of this research were 1) To study consumer purchasing behavior of 
goods at 7-Eleven in Bangkok. 2) To study consumer purchasing behavior of goods at 7-
Eleven in Bangkok classified by personal factors. 3) To study factors adjust according to the 
situation affecting consumer purchasing behavior of goods at 7-Eleven in Bangkok. 4) To 
study the consumer's attitude about the Covid-19 situation affecting consumer purchasing 
behavior of goods at 7-Eleven in Bangkok. The samples of this study were 400 consumers. 
They were selected through convenience sampling, using questionnaires as a tool for data 
collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statistics, one-way variance 
statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using multiple 
regression statistics. 

 The results showed that the majority of samples were female. They were between 
the ages of 21-30 years old, single status, level of education bachelor's degree or equivalent, 
they worked in a private company/ employment, those earning over 40,000 baht per month 
and the results of the research also found that the opinion level of factors adjust according 
to the situation affecting consumer purchasing behavior of goods at 7-Eleven in Bangkok 

were at high level of their opinions ( x� = 4.164 , S.D. = 0.714) .  The opinion level of the 
consumer's attitude about the Covid-19 situation affecting consumer purchasing behavior of 
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goods at 7-Eleven in Bangkok were at high level of their opinions ( x� = 3.77 , S.D. = 0.808) 
and the opinion level of consumer purchasing behavior of goods at 7-Eleven in Bangkok 

were at high level of their opinions (x� = 3.796 , S.D. = 0.677). 

 The hypothesis test found that the consumer in Bangkok with different age, status, 
education level, occupation and income has different effects on consumer purchasing 
behavior of goods at 7-Eleven in Bangkok at the statistically significant levels of 0.05. As for 
the factor of marketing promotion in the Covid-19 situation, TrueMoney Wallet payment and 
consumer attitudes about the Covid-19 situation effects on consumer purchasing behavior 
of goods at 7-Eleven in Bangkok at the statistically significant levels of 0.05. 

Keywords : Purchasing Behavior of Goods, 7-Eleven, during the COVID-19 epidemic 

 

บทนำ 

 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมหรือ Covid-19 ที่เกิดการแพร
ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดาน
สาธารณสุขและดานสังคม เปนตน ทำใหประชาชนมีการปรับตัวกับการดำเนินชีวิต เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เปนโรคที่ติดตอไดงาย และสามารถกลายพันธุทวีความรุนแรงมากข้ึนอาจถึงอาจถึงชีวิตกับผูที่
ไดรับเชื้อ ทางรัฐบาลจึงมีการออกประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใชมาตรการคุมเขมมีการสั่งปดสถานที่เปนการ
ชั่วคราว งดบริโภคอาหารในราน เปดใหบริการซื้อกลับบานหรือเดลิเวอรี่ไดเทานั้น ควบคุมการเปด-ปดของ
รานสะดวกซื้อ และขอความรวมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่ รวมถึงใหทุกหนวยงานจัดรูปแบบการ
ทำงานจากที่บาน (Work from home) โดยจากหนึ ่งในเครื ่องชี ้เศรษฐกิจที ่ช วยในการติดตามความ
เคลื่อนไหว Google Mobility Index พบวาการเดินทางเพื่อจับจายใชสอยของรานคาตาง ๆ ยังไมไดรับ
ผลกระทบมากนัก เนื ่องจากเปนสินคาอุปโภคบริโภคที ่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิต รวมกับการที่
ประชาชนปรับตัวดวยการหันมาพึ่งเทคโนโลยี ใชอินเตอรเน็ตมากขึ้น จึงมีแพลตฟอรมอีคอมเมิรซ ทั้งอีมาร
เก็ตเพลส บริการเดลิเวอรี่สั่งซื้ออาหารและสินคา เขามามีบทบาท ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบัน เนน
ความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาและตองการลดความเสี่ยงจากการใชชีวิตนอกบาน โดยรานสะดวกซื้ออยาง
เซเวนอีเลฟเวน เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในสถานการณปจจุบันเชนกัน จัดเพิ่มชองทางการสั่งซื้อสินคา
ผานแอพพลิเคชั่นและมีบริการเดลิเวอรี่จัดสงสินคาใหกับลูกคา เพื่อเพิ่มยอดขายและสรางความแตกตาง
เหนือคูแขง รวมถึงมาตการปองกันโรคที่องคกรใหความสำคัญ เพิ่มกระบวนการทำงานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกใหกับผูบริโภคมากขึ้น เชน การวัดอุณหภูมิกอนเขาราน มีจุดวางเจลแอลกอฮอลลางมือ การเช็ดทำ
ความสะอาดจุดมือจับทุกชั่วโมง และชองทางการชำระเงินผาน TrueMoney Wallet ชวยลดการสัมผัส
ธนบัตร เพื่อใหการซื้อสินคาและการใหบริการลูกคามีความปลอดภัยทั้งตอลูกคาและพนักงาน ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการ รักษาความเชื่อมั่นของลูกคาและดำรงตำแหนงผูนำของสวนแบงทางการตลาด
ธุรกิจรานสะดวกซื้อตอไป 

 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธที่เหมาะสำหรับรานสะดวกซื้อใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค
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ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่มีสภาวะการแขงขันทางธุรกิจรานสะดวกซื้อและธุรกิจการสง
เดลิเวอร่ีสูง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่ปรับตามสถานการณที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

4. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน
สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานของการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยสวนบุคลคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน) ตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่ปรับตามสถานการณ (ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการปองกันโรค ดาน
การสั ่งสินคาผานแอพพลิเคชั ่นออนไลน ดานบริการสงเดลิเวอร่ี ดานการชำระเงินผาน TrueMoney 
Wallet) มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน  

สมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน
สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตของงานวิจัยดานเน้ือหา  

การวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2. ขอบเขตของงานวิจัยดานประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซือ้สินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟ
เวนในชวงสถานการณ Covid-19  
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3. ขอบเขตของงานวิจัยดานตัวแปร  

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยที่ปรับตามสถานการณ และทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ
สถานการณ Covid-19  

3.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาดและการใหบริการลูกคา
ของรานเซเวนอีเลฟเวนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน  

2. เพื่อใหความรูแกผูที่สนใจหรือผูประกอบการรานสะดวกซื้อหรือรานคาปลีกนำไปประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนกลยุทธดำเนินธุรกิจของตนเอง  

3. เพื่อเปนประโยชนตอผูที่ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟ
เวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครชวงสถานการณแพรระบาดโรคโควิด-19  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
ในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนำมาใชเปนแนวทางประกอบการศึกษา  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทำการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผลผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ที่
ผูบริโภคคิดวาจะสามารถตอบสนองตอความตองการของตนเองได หรือเปนการศึกษาการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งเงิน เวลาและกำลัง เพื่อบริโภคสินคาและบริการตางๆ 

(Kotler, Philip, 1997 อางถึงใน ผู ช วยศาสตราจารยอรชร มณีสงฆ, n.d.) กลาววา โมเดล
พฤติกรรมผูบริโภค เปนระบบที่เกิดข้ึนจากสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการ (Need) มี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ทำใหเกิดการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู
ซื้อ (Buyer’s purchase decision) มีรายละเอียดของทฤษฎี ดังนี้ 

1. สิ่งกระตุน (Stimulus) เกิดข้ึนไดจากทั้งภายในและภายนอก นักการตลาดจะตองสนใจและสราง
สิ่งกระตุนเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการ ซึ่งถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา (Bayer motive) 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) เปรียบเสมือนกลองดำ (Black box) ซึ่งผูผลิต
หรือผูขายไมสามารถทราบได ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู
ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ดังนี้ 
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2.1 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภค ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันตามปจจัยทางดานวัฒนธรรม ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยทางดานจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดข้ึน
เมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความตองการโดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางความตองการที่
แทจริงและพึงปรารถนาความตองการซื้อที่อาจถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายในหรือภายนอก  

2) การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) ซึ ่งแหลงขอมูลขาวสารหลักที ่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เชน แหลงบุคคล (ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก) แหลงการคา (การโฆษณา พนักงาน
ขาย) เปนตน 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) คือ กระบวนการประเมินผล
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจหลายอยาง โดยผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสานึก
และเหตุผลสนับสนุนแนวคิดพื้นฐานบางอยาง  

4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decisions) ซึ่งผูบริโภคอาจสรางรูปแบบความตั้งใจการ
เลือกซื้อไวที่ตราสินคาที่ชอบมากที่สุดและตราสินคาอ่ืนลดหลั่นกันไป 

5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase Use and Disposal) หมายถึง หลังจาก
การซื้อสินคาผูบริโภคจะนำผลิตภัณฑไปใช ถาผูบริโภคมีความพอใจในสินคา จะเกิดการซื้อซ้ำหรืออาจมีการ
แนะนำใหเกิดลูกคารายใหม แตหากไมพอใจ ผูบริโภคก็อาจเลิกซื้อสินคานั้นๆ ในคร้ังตอไปและอาจสงผลเสีย
ตอเนื่องจากการบอกตอ ทำใหลูกคาซื้อสินคานอยลงตามไปดวย 

3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผูซื้อหรือผูบริโภค
จะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) การเลือกตราสินคา 
(Brand Choice) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Time) และการ
เลือกปริมาณในการซื้อ (Purchase Amount) เปนตน 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

(เกวรินทร ละเอียดดีนันท, 2559 อางถึงใน ณัฏฐนันท พิธิวัตโชติกุล, 2560) ไดกลาวถึง การยอมรับ
เทคโนโลยี วาเปนพฤติกรรมของผูใชที่ทำความเขาใจกับเทคโนโลยีและตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใช 
เพื่อจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือกิจกรรมที่เกี ่ยวของและจึงตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีนั ้นไป
ประยุกตใช 

แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

(Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989 อางถึงใน ลัญชรัตน นพเกา, 2561) ไดเสนอแบบจำลอง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเปนแบบจำลองที่ใชเปนตัวชี้วัดความสำเร็จของการใชเทคโนโลยแีละ
ปจจัยที ่ส งผลตอการตัดสินใจหรือการยอมรับของผู บริโภคที ่จะนำเทคโนโลยีใหมนั ้นมาใชจริงใน
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ชีวิตประจำวันโดยปจจยัที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention) 
มีทั้งสิ้น 4 ปจจัย ไดแก 

 

ที่มา : Davis et al., 1989 อางถึงใน Suthee Promsena, 2020 

1. ตัวแปรภายนอก (External Variables) เชน ขอมูลประชากรศาสตร หรือ ประสบการณ เปนตน มี
อิทธิพลตอการรับรูถึงประโยชนและการรับรูถึงความงายในการใชงาน 

2. การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี (Perceived usefulness) คือ ระดับของผูใชบริการที่เชื่อวา เทคโนโลยี
ที่นำมาใชมีสวนชวยพัฒนาประสิทธภิาพในการดำเนินงานตาง ๆ และเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมการใชดวย 

3. การรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived ease of use) คือ ระดับของผูใชบริการที่คาดหวังวา
เทคโนโลยีนั้น สามารถใชงานไดงายโดยไมตองอาศัยประสบการณในการใชมากอนก็สามารถใชเทคโนโลยนีัน้
ไดอยางคลองแคลว ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการรับรูประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีดวย 

4. ทัศนคติที่มีตอการใชงาน (Attitude toward using) ไดรับอิทธิพลจากการรับรูประโยชนที ่ไดรับจาก
เทคโนโลยีและการรับรูวาเปนระบบทีง่ายในการใชงาน และสงผลตอความตั้งใจในการใชงาน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จิรภัทร ทวีวัฒน (2558) ไดทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค ใน

เขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

ลักษณะสวนบุคคล สวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณของรานสะดวกซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินคา

ในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยความสัมพันธ

เชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ ประชาชนที่ใชบริการรานสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่อำเภอวา

รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รายละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาไค-สแควร 

 ผลการศึกษาพบวา 1) ลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวก

ซื้อของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 

16-25 ป สถานภาพโสด อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน ต่ำกวา 10,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีพฤติกรรมการซื้อสินคา ใชบริการราน
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สะดวกซื้อ ระหวาง 18.01-24.00 น. คาใชจายในการซื้อสินคาแตละครั้ง คือ 1-200 บาท ความถี่ในการซื้อ

สินคาในรานสะดวกซื้อตอสัปดาห คือ 3-4 คร้ังตอสัปดาห 2) สวนประสมทางการตลาด 4 ดานประกอบดวย 

ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนายและดานสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และ 3) 

ภาพลักษณของรานสะดวกซื้อ ประกอบดวย ดานความสะดวกในการใหบริการ ดานพนักงาน ดานธรรมาภิ

บาลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 นนทธิดา ทองดี (2561) ไดศึกษาอิทธิพลภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู

ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล การรับรูภาพลักษณองคกร การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูความ

เสี ่ยงที ่ม ีผลตอการตัดสินใจใชกระเปาเง ินอิเล็กทรอนิกส ทรูมันนี ่ วอลเล็ท ของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 400 คน วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูบริโภคที่ใชงานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ทรูมันนี่ วอลเล็ท ในเขต

กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได

ตอเดือน 20,001-25,000 บาท และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง มีการรับรูภาพลักษณ

องคกร การรับรู ประโยชนใชสอย การรับรู ความเสี ่ยงในระดับดี มีการตัดสินใจเลือกใชกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับดี โดยผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช ทรูมันนี่ 

วอลเล็ท แตกตางกัน 

 ทั้งนี้การใชงานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ทรูมันนี่ วอลเล็ท มีระบบรักษาความปลอดภัยปองกัน

ขอมูลบัญชีของผูใชโดยใชรหัสผานเพื่อสรางความปลอดภัยแกผูใชงาน ซึ่งทำใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน

การตัดสินใจเลือกใช ทรูมันนี่ วอลเล็ท 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี ้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชการวิจัยเชิงสำรวจ 

(survey research) เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social Science) กลุ มตัวอยางที ่ใช ในการวิจ ัย คือ 

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนในชวงสถานการณ Covid-19 ซึ่งไม

ทราบจำนวนที่แนนอน จึงใชสูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ของคอแครน (Cochran, 1977 

อางถึงใน มารยาท โยทองยศ และผศ.ปราณี สวัสดิสรรพ, n.d.) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดคา

ความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน และสำรองแบบสอบถามเพื่อปองกัน

ความผิดพลาด 15 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) แบบไมใชความนาจะเปน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่ปรับตามสถานการณ  

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับสถานการณ Covid-19  

สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภค  

สวนที่ 5 ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในสถานการณ Covid-19 ที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวามีผลตอ

การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของตน  

โดยแบบสอบถามที่นำมาใชไดผานการนำเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำมา

ปรับปรุงแกไข และผานการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of 

item objective congruence) กอนนำไปทดลองใช (Try out) กับผูบริโภคที่ซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ

เซเวนอีเลฟเวน จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ไดคาทั้งหมด ดังนี้  

• ปจจัยที่ปรับตามสถานการณ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.939  

• ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับสถานการณ Covid-19 มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.811  

• พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.828  

• รวมตัวแปรเชิงปริมาณ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.929 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสที ่สรางขึ ้นใน Google from ที่ไดแชรใหกลุมตัวอยาง ผาน

ชองทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณครบถวน จำนวน 400 ชุด 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตางๆ และทำการทดสอบสมมติฐาน โดยวิเคราะหสถิติ

พรรณนา ดวยคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหสถิติอนุมาน ทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติ Independent t-test 

เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชสถิติ F-test แบบ (One-Way Analysis 

of Variance) เพื ่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี ่ยของกลุมตัวอยางที ่มากกวา 2 กลุ ม และใชสถิติ
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วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัว

แปรตาม 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 299 คน คิดเปนรอยละ 

74.8 มีอายุ 21 - 30 ป จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 มีสถานภาพโสด จำนวน 233 คน คิดเปนรอย

ละ 58.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน / รับจาง จำนวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาท 

จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.2 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่ปรับตามสถานการณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความคิดเห็นในปจจัยที่ปรับตามสถานการณ โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.164 , S.D. = 0.714) ซึ่งเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในดานการชำระเงินผาน TrueMoney 

Wallet ในระดับมากที่สุด (x� = 4.343 , S.D. = 0.729) มีระดับความคิดเห็นระดับมากในดานกระบวนการ

ปองกันโรค (x� = 4.207 , S.D. = 0.809) ดานบริการสงเดลิเวอรี่ (x� = 4.193 , S.D. = 0.842) ดานการสั่ง

สินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน (x� = 4.069 , S.D. = 0.845) และดานการสงเสริมการตลาดในสถานการณ 

Covid -19 (x� = 4.001 , S.D. = 0.876) ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19  ของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ 

Covid-19 โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.77 , S.D. = 0.808) 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อ

เซเวนอีเลฟเวน โดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 3.796 , S.D. = 0.677) 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื ้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

เฉลี่ยตอเดือน สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

1. ผูบริโภคที่มี เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนไมแตกตางกัน 

2. ผูบริโภคที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนแตกตางกัน 
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ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) 

ตัวแปร B S.E. Beta t Sig 

1. ดานการสงเสริมการตลาดในสถานการณ 
Covid-19 

0.276 0.043 0.358 6.486 0.000* 

2. ดานกระบวนการปองกันโรค -0.019 0.049 -0.022 -0.377 0.707 

3. ดานการสั่งสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน 0.102 0.054 0.128 1.881 0.061 

4. ดานบริการสงเดลิเวอร่ี 0.025 0.054 0.031 0.464 0.643 

5. ดานการชำระเงินผาน TrueMoney 
Wallet 

0.190 0.059 0.205 3.209 0.001* 

6. ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับสถานการณ 
Covid-19 

0.123 0.033 0.147 3.683 0.000* 

คาคงที ่ 0.955 0.166  5.744 0.000* 

R = 0.693   R2 = 0.481   Adjusted R2 = 0.473   SEE = 0.492   F = 60.666* 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน

สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (Y) โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

การสงเสริมการตลาดในสถานการณ Covid-19 (X1) ดานการชำระเงินผาน TrueMoney Wallet (X5) และ 

ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 (X6) ตามลำดับ โดยทั้ง 3 ตัวแปรนี้ สามารถทำนาย

พฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ไดรอย

ละ 47.3 (Adjusted R2 = 0.473) 

ผูวิจัยจึงไดนำคาสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเปนสมการทำนายพฤติกรรมการซื้อสินคาใน

รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยรวม (Y) ดังนี้  

Y = 0.955 + 0.276X1 - 0.019X2 + 0.102X3 + 0.025X4 + 0.19X5 + 0.123X6 

 

 

 

 

 



12 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา

ในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินคาในรานสะดวกซื ้อเซเวนอีเลฟเวนของผู บริโภคใน

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวม อยูในระดับความคิดเห็นมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ผูบริโภคเลือกซื้อ

สินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ซึ่งเกิดจากสื่อสงเสริมการตลาดตางๆ ทำใหผูบริโภครูสึกถึงความ

ตองการ แสวงหาขอมูลจากชองทางตางๆ ทำการประเมินคาสินคานั้นๆพิจารณาความจำเปนและคาใชจาย 

จนถึงการตัดสินใจซื้อ และภายหลังจากที่ไดซื้อสินคา ผูบริโภคเกิดความรูสึกพึงพอใจในสินคาและบริการใน

รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน จึงอยากจะกลับมาซื้อสินคาและบริการในครั้งถัดไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

และทฤษฎีของ Kotler, Philip (1997 อางถึงใน ผูชวยศาสตราจารยอรชร มณีสงฆ, n.d.) วาพฤติกรรม

ผูบริโภค เปนระบบที่เกิดข้ึนจากสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการ (Need) มีอิทธิพลตอ

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ทำใหเกิดการตอบสนอง หรือการตัดสินใจของผูซื้อ โดยการตระหนักถึงปญหา การ

คนหาขอมูลขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินคาในรานสะดวกซื ้อเซเวนอีเลฟเวนของผู บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผู บริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลมี

ลักษณะตางกัน นาจะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนตางกัน เนื่องดวยความ

แตกตางของเพศ ชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาจทำใหมีกระบวนการคิดหรือ

มุมมอง ความตองการในสินคาและบริการมีความแตกตางกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคล

ทั้งหมด พบวา ปจจัยสวนบุคคลจำแนกตามเพศที่มีพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน

ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ไดตั้งไวกอนหนา แตมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภัทร 

ทวีวัฒน (2558) ที่ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวา

รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทีพ่บวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคา 

 3. ผลการศึกษาปจจัยที่ปรับตัวตามสถานการณที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซ้ือ

เซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่ปรับตัวตามสถานการณที่มีผลตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 2 ดาน ไดแก ดาน

การสงเสริมการตลาดในสถานการณ Covid -19 และดานการชำระเงินผาน TrueMoney Wallet 

 ปจจัยที่ปรับตัวตามสถานการณ ดานการสงเสริมการตลาดในสถานการณ Covid-19 มีระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมากและมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับปจจัยการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองการจัดโปรโมชั่นในการสงเสริมการ

ขายและการโฆษณาผานทางสื่อตางๆ ทำใหเกิดการกระตุนความตองการซื้อ ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดและ

ทฤษฎีเกี ่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของ ศิวฤทธิ์ (2555) ที่วา แนวทางในการสื่อสารไปยังลูกคา

กลุมเปาหมายเก่ียวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการ โดยมุงหมายใหเกิดการ

ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ การสงเสริมการตลาดที่สำคัญ ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการขาย การขายดวยบุคคล และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรภัทร ทวีวัฒน (2558) ที่
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ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี พบวา สวนประสมทางการตลาด 4 ดาน คือ ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการ

จำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อของ

ผูบริโภคอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปจจัยที่ปรับตัวตามสถานการณ ดานการชำระเงินผาน TrueMoney Wallet มีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุดและมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวา ผูบริโภคมีความกลัวตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่มีความรุนแรงและเปน

อันตรายตอชีวิต รวมถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหวิถีการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดวย เทคโนโลยีเขามามี

บทบาทในการใชชีวิตมากขึ้น ทำใหผูบริโภคหันมาพึ่งเทคโนโลยีและอินเตอรเน็ตเขามาชวยในการชำระ

คาบริการ โดยผานระบบกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส ทรูมันนี่ วอลเล็ท ชวยลดการสัมผัสธนบัตรปลอดภัยจาก 

Covid-19 อำนวยความสะดวกชวยทดแทนการพกเงินสด ลดขอผิดพลาดในการรับเงินทอน และระบบมี

ความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากเปนระบบเดียวกับระบบธนาคาร มีการแจงเตือนทุกครั้งที่มีการทำรายการ

จากบัญชี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นนทธิดา ทองดี (2561) ที่ไดศึกษาอิทธิพลภาพลักษณองคกร การ

ยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีการรับรูถึงประโยชนใชสอย การรับรูความเสี่ยงใน

ระดับดี มีการตัดสินใจเลือกใชกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสอยู ในระดับดี และการใชงาน กระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส ทรูมันนี่ วอลเล็ท มีระบบรักษาความปลอดภัยปองกันขอมูลบัญชีของผูใชโดยใชรหัสผานเพื่อ

สรางความปลอดภัยแกผูใชงาน ซึ่งทำใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกใช ทรูมันนี่ วอลเล็ท 

 4. ผลการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ทัศนคติของผูบริโภคเก่ียวกับ

สถานการณ Covid-19 มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในราน

สะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การแพรระบาดของ 

Covid-19 ที่สงผลกระทบเปนวงกวาง ทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม ดานสาธารณสุขและดานสังคม 

ทำใหผูบริโภคมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณโควิด-19 มากถึง 68% และ 56% มีความกลัวกับการ

ระบาดและผลกระทบที่เกิดข้ึน วาตอจากนี้สถานการณจะเปนอยางไร ทั้งผลของเศรษฐกิจ มีทั้งการเติบโตที่

เปนผลบวกและการชะลอตัวที่เปนผลลบ สถานะการเงินของผูบริโภคที่อาจจะไดรับผลกระทบจากพิษของ

เศรษฐกิจ และลดการออกนอกบานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 จึงสอดคลองกับแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ของศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2540 อางถึงใน อกนิษฐ เลิศสิริศรีสกุล, 2555) ที่

กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นที่เก่ียวของกับความชอบหรือไมชอบตอวัตถุ คน หรือเหตุการณตางๆ 

ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนถึงความรูสึกตอบางสิ่ง อาจจะเปนบวก เปนกลางหรือเปนลบก็ได 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวงสถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรม

การซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร คือ ดานการสงเสริมการตลาด

ในสถานการณ Covid-19 ดานการชำระเงินผาน TrueMoney Wallet และทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับ

สถานการณ Covid-19 ดังนั้น ผูบริหารองคกร ผูที่สนใจในธุรกิจ ควรพัฒนาปรับปรุงกลยุทธทางธุรกิจ ดาน

อื ่นๆ เพิ ่มเติม เพื ่อเพิ ่มสวนแบงการตลาดจากลูกคากลุ มใหม และรักษาระดับการใหบริการลูกคา 

กระบวนการปองกันโรค กิจกรรมทางการตลาด เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดและความเชื่อมั่นจากลูกคา

กลุมเดิมเอาไว 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาในชวงสถานการณ Covid-19 ทำใหการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางอาจกระจายไดไมทั ่วถึงครอบคลุมทั้งกลุมประชากรดวยขอจำกัดหลายปจจัย ซึ ่งอาจทำใหผล

การศึกษาที่ไดไมมีคุณภาพมากพอ ดังนั้น ในการวิจัยถัดไปควรศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ขยายขอบเขตงานวิจัยดานกลุ มตัวอยาง ควรสุ มตัวอยางใหกระจายครอบคลุมประชากรทั้ง

กรุงเทพมหานคร 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี ่ยวของเพิ่มเติม เพื่อใหไดปจจัยการเปลี่ยนแปลงในชวง

สถานการณ Covid-19 ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวนของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ชัดเจนตรงประเด็นมากข้ึน 

3. ปรับเปลี่ยนวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปนแบบอ่ืน เพื่อนำคาที่ไดมาเปรียบเทียบกัน 
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