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         การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ(Vending Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริโภคที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปข้ึนไปที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปรและความสัมพันธโดยใช สถิติวิเคราะห แบบ Chi-square 
ทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V  
 
        ผลการวิจัย พบวา 
        1.  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป มีอาชีพเปน 
นักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือต่ํากวา  
        2.  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองขายอัตโนมัติ ดาน
ผลิตภัณฑโดยรวม และ ดานราคาโดยรวมอยูในระดับดี แตดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 
        3.  ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยมีประสบการณซื้อสินคาจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
เคยซื้อสินคาที่ซื้อสวนใหญ คือ เคร่ืองดื่มประเภทน้ําอัดลม ซื้อที่ยานศูนยการคา และมีแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ โดยมีเหตุผลในการซื้อเพราะความสะดวก รวดเร็ว 
และจะซื้อเคร่ืองดื่มประเภทน้ําอัดลม สวนราคาที่จะซื้อของเคร่ืองดื่มควรสูงกวา   1-2 บาทเม่ือเทียบ
กับรานคาทั่วไป สถานที่จัดจําหนายที่จะซื้อคือสถานที่ทองเที่ยว ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จะแนะนําหรือบอกตอในการซื้อเคร่ืองดื่มจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 



 

 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  
        1.  ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา มีผลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ        
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The purpose of this research is to study Bangkok consumers tendency in 

purchasing drinks from vending machine. The sample are 15 years old and above 
consumers who have residence or working in Bangkok by using questionnaire as a tool 
for data collection. The statistical analysis methods are percentage, mean, standard 
deviation. Test of Independence or Association by Chi-Square and analysis of the 
association by Cramer’ v. 
              
 The research results can be revealed as follows : 
         1.  Most of consumers are female, age between 26-30 years old, most of them 
are student, holding a Bacherlor degree or lower and  have monthly income of less than 
10,000 Bath or equal.  
         2. They have attitudes toward marketing strategies of vending machine in 
aspects of product and price at good level but distribution at moderate level. 
         3. They have experience in purchasing soft drinks from vending machine at 
shopping district and have tendency in purchasing drinks from vending machine due to 
its convenience with the acceptable price of higher than regular store 1 or 2 Baht. 
Purchasing location is tourist attractions. They will recommend other to purchase drinks 
from vending machine  
            The results of Hypothesis testing can be revealed as follows : 
         1. Demographic characteristics in term of  gender, monthly income, education 
level affects on tendency in purchasing drinks from vending machine at statistically 
significant level of 0.05 
        2. Attitude towards marketing strategies of vending machine in product, price, 
distribution  have relationship with tendency in purchasing drinks from vending machine. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงได เนื่องจากผูวิจัยไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากอาจารย 
ดร. วรางคณา อดิศรประเสริฐ  ที่ใหเกียรติเปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดเสียสละเวลาในการให
คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขเนื้อหาของสารนิพนธใหมีความถูกตองสมบูรณ เปนอยางดีเสมอมา จึง
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน มีสมบูรณพูนสุข และ ผศ.สุวิชา โกมลทัต 
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม อาจารย ดร.ศุภิณญา 
ญาณสมบูรณ และ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ  อนุเคราะหในการเปนกรรมการสอบสารนิพนธ 
รวมทัง้ใหคําแนะนําตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการปรับปรุงสารนิพนธฉบับนี้ ใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึนตลอดจน คณาจารยทุกทานในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ปลูกฝงความรู ตลอดจนการมอบประสบการณที่ดีดวยความเมตตา
ใหแกผูวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการทุกทานที่ใหความชวยเหลือ ประสานงานให ดวยดี
เสมอมา 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ ใน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด ภาคพิเศษ รุน 10 
การตลาดทุกทาน ที่ไดใหความชวยเหลือในการแนะนํา และรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
รวมถึงผูมีสวมในการตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม จนสารนิพนธสําเร็จลุลวงลงได  
 
 สุดทายนี้คุณคาและประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบคุณงามความดี
ทั้งหลายทั้งปวงใหแกบุพการี ครอบครัว และคณาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะแนวทางที่
ดี และมีคุณคาตลอดมา จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาไดตามที่คาดหวังไว 
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บทที่1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
        ในปจจุบันธุรกิจการคาปลีกภายในประเทศ เปนภาคธุรกิจที่มีความสําคัญ มีมูลคาสูงถึง  1.4 
ลานลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2551:  ออนไลน) และมีการแขงขันอยางรุนแรงเนื่องมาจากการเปด
เสรีทางการคาของไทย มีผูประกอบการจํานวนมากเขาสูธุรกิจคาปลีกราย หลากหลายรูปแบบทั้ง
หางสรรพสินคาขนาดใหญ ซูเปอรมารเก็ต ซูเปอรสโตล รานสะดวกซื้อ และรานโชวหวย ฯลฯ โดย
ประเภทสินคาสวนใหญในธุรกิจคาปลีก มักจะเปนสินคาอุปโภคบริโภค เชน อาหาร และเครื่องดื่ม เปน
ตน ซึ่งผูผลิตเครื่องดื่มไดอาศัยชองทางกระจายสินคาผานชองทางดังกลาวขางตนในการกระจายสินคา
เปนสวนใหญ ซึ่งจะตองเสียคาจัดวางสินคาและผานกระบวนการเจรจา ตลอดจนนโยบายการเอา
เปรียบทางการคาจากหางคาปลีกขนาดใหญ ทําใหผูผลิตมีตนทุนในชองทางการจัดจําหนายที่สูง และ
ขาดอํานาจการตอรอง แตอยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจที่สงผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีรูปแบบชีวิตที่เรงรีบ และมีแนวโนมในการใชชีวิตประจําวันอยู
นอกบานมากขึ้น ตลอดจนรักความสะดวกสบาย ทําใหมีชองวางในการกระจายสินคาใหเขาถึง
ผูบริโภคในชีวิตประจําวันที่ตองการประหยัดเวลาขณะเดินทางหรือทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยใช
ความรูความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆมาทําการประดิษฐคิดคนเครื่องขายอัตโนมัติ   
(Vending Machine) มาเพื่อแกปญหา ใหเขาถึงทุกพื้นที่และทุกชวงเวลาของผูบริโภค  
        การจัดจําหนายผานเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ถือเปนชองทางกระจายสินคา 
ชองทางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยางมากในตางประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ เชน ประเทศ
ญ่ีปุนมีอัตราตูหยอดเหรียญตอประชากร 1 ตู ตอประชากร 23 คน (Vending Machines. 2551: 
Online) ในขณะในประเทศไทยเองก็ไดมีผูประกอบการนําเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเขามาบริการ
จําหนายแตไมประสบความสําเร็จและไมแพรหลายมากนัก อาจสืบเนื่องมาจากขาดการวิจัยสํารวจที่
จริงจังถึงแนวโนมพฤติกรรมและความตองการที่แทจริงของผูบริโภคตอเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ ทั้งที่
เปนชองทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากมีจุดแข็งอัตโนมัติหลายดานดวยกัน โดยเครื่องขายอัตโนมัติ
สามารถทํางาน 24ชม. ลดคาภาระจางแรงงาน เขาถึงพื้นที่ทุกจุดที่รานคาขนาดใหญเขาไมถึง ความ
สะดวกในชั่วโมงเรงดวน และเปนธุรกิจหนึ่งที่มสีภาพคลองสูงเนื่องจากรายรับเปนเงินสด เมื่อพิจารณา
ในมุมผูผลิตสินคาก็นับเปนชองทางหนึ่งสามารถลดตนทุนการกระจายสินคา ตลอดจนเพิ่มชองทาง
กระจายสินคาไดหลากหลายและเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น เหมาะสําหรับในยุคที่มีการแขงขันสูงใน
ปจจุบันที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน และในมุมผูที่สนใจประกอบธุรกิจจําหนายสินคาผาน
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เครื่องขายสินคาอัตโนมัติก็เปนทางเลือกที่นาลงทุน ซึ่งแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในประเทศก็นับ
ไดวาผูบริโภคชาวไทยมีความรูจักและคุนเคยดีกับเครื่องหยอดเหรียญในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งในตู
หยอดเหรียญกดน้ําดื่ม ตูซักผาหยอดเหรียญ ตูหยอดเหรียญเติมเงินมือถือ ตูหยอดเหรียญตางๆ ฯลฯ 
อีกทั้งปจจุบันมีบริษัทที่ผลิต นําเขา และจัดจําหนาย ตูจําหนายสินคาอัตโนมัติในประเทศไทย หลาย
รายดวยกัน ทําใหเปนแนวโนมที่ดีกับธุรกิจเครื่องขายอัตโนมัติ (ธุรกิจหยอดเหรียญรวย24ชั่วโมง  
2550: 1-15) 
     ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ” ซึ่งหากทราบถึง
ทัศนคติและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคที่แทจริงแลวจะเปนประโยชนตอผูประกอบการและผูผลิต
ในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องขายสินคาอัตโนมัติและกระจายสินคาใหตรงกับพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบริโภคที่แทจริงตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย                                                                                        
         การวิจัยเรื่อง แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายสินคาอัตโนมัติของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครมีความมุงหมายดังนี้                                                                                             
 1. เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
         2.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
           3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดกับแนวโนม
การซื้อเครื่องดื่มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
          ผลการวิจัยที่ไดคร้ังนี้ทําใหทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายสินคา
อัตโนมัติซึ่งสามารถทํานายถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผูบริโภคในอนาคตโดยสามารถนําไปใช
ประโยชนดังนี้                                                                                                                                      
      1.  เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดโดยการกระจายสินคาที่ตอบสนองความตองการตามแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคผาน
เครื่องขายอัตโนมัติ  
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     2.  เพื่อเปนแนวทางใหแกผูผลิตเครื่องขายสินคาอัตโนมัติทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
สินคาจากเครื่องขายสินคาอัตโนมัติและนําไปปรับปรุงการผลิตเครื่องขายอัตโนมัติ 
            3.  เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจประกอบธุรกิจผานเครื่องขายอัตโนมัติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                             
         ประชากรที่ใชในการวิจัย 
             ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ไมทราบจํานวนที่แนนอน 
 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
             ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไปที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะเปนกลุม
ที่มีอํานาจตัดสินใจซื้อได โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  25-26) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณเทากับ 385 ตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกเก็บแบบสอบถามกับกลุมผูบริโภค อายุ 15 ปข้ึน
ไป ที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานคร เลือกเก็บจาก 5 เขต ไดแก เขตพญาไท เขตสาธร เขตปทุม
วัน เขตวัฒนา เขตลาดพราว ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และการสุมตัวอยางโดยกําหนดโควตา 
(Quota Sampling) แบงเก็บเขตละ 77 คน  ตลอดจนการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก 
(Convenience Sampling) ตามพื้นที่กําหนดไว   
  ตัวแปรที่ศกึษา  
   1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปน  
       1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก 
       1.1.1  เพศ 
          1.1.2  อาย ุ
                        1.1.3  อาชีพ 
           1.1.4  รายไดตอเดือน 
           1.1.5  ระดับการศึกษา 
       1.2. ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ไดแก 
           1.2.1  ดานผลติภัณฑ 
                       1.2.2  ดานราคา 
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                       1.2.3  ดานการจัดจําหนาย 
               2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแก 
   แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ซึ่งไดแก ประเภทเครื่องดื่มที่จะ
ซื้อ ราคาที่จะซื้อ เหตุผลที่จะซื้อ สถานที่ที่จะซื้อ  การบอกตอ แนวโนมการซื้อในอนาคต 

 นิยามศัพทเฉพาะ                                                                                                 
 1.  เครื่องดื่ม หมายถึง ส่ิงที่มนุษยจัดเตรียมสําหรับด่ืม และมักจะมีน้ําเปนสวนประกอบหลัก 

บางประเภทไดคุณคาทางโภชนาการ บางประเภทดื่มแลวไปกระตุนระบบประสาท และบางประเภทดืม่
เพื่อดับกระหาย แบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก น้ําดื่มสะอาด น้ําผลไม นม น้ําอัดลมเครื่องดื่มบํารุง
กําลัง ชาและกาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
           2.  เครื่องขายอัตโนมัติ ( Vending Machine ) หมายถึง เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ผูซื้อ
หยอดเหรียญเพื่อชําระคาสินคาไดดวยตัวเองโดยไมตองใชพนักงานขาย 
        3.  เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ หมายถึง เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอลที่จําหนายใหกับผู
ซื้อในสภาพพรอมด่ืมพรอมบรรจุภัณฑที่เปนกระปอง กลอง หรือถวย ไดแก น้ําอัดลม ชา-กาแฟ นม
กลอง น้ําผลไม โกโก (ไมโล-โอวัลติน) 
          4.  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาด หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่เปนความรูสึกภายใน
จิตใจของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในดานตางๆ 3 ดาน คือ 
  4.1   ดานผลิตภัณฑ  หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  ไดแก ความหลากหลายของเครื่องดื่ม รสชาติ ตราสินคา ปริมาณ คุณภาพ 
และบรรจุภัณฑ ความถูกตอง ข้ันตอนการซื้อของเครื่องขายแตละรุน  เทคโนโลยี (สภาพความพรอม
ขาย) ของเครื่องขายอัตโนมัติ 

  4.2   ดานราคา  หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานราคาไดแก ความเหมาะสมของราคา และความคุมคาที่ไดรับ  
               4.3   ดานการจัดจําหนาย หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานการจัดจําหนาย ไดแก แหลงที่ต้ังเครื่องขายอัตโนมัติ  
  5.  แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ หมายถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก ประเภทเครื่องดื่มที่
จะซื้อ ราคาที่จะซื้อ เหตุผลที่จะซื้อ สถานที่ที่จะซื้อ  การบอกตอ แนวโนมการซื้อในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                            
        การวิจยัเรื่อง แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending 
Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
 
       ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 
Independent Variables                                                        Dependent Variables 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
• เพศ 

• อาย ุ

• ระดับการศึกษา 

• สถานภาพสมรส 

• อาชีพ  
• รายไดตอเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาด
ของเครื่องขายอัตโนมัติ 

• ดานผลิตภัณฑ 
• ดานราคา 

• ดานการจัดจําหนาย 
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สมมติฐานงานวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้                                                                                
           1.   ลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา 
มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ                                                                            
           2.   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ในดานตางๆ ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
          ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาคนควาขอมูลกอนทําการวิจัย โดยอาศัยพื้นฐานจาก
แนวความคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของงานวิจัย และไดนํามาเสนอตามลําดับ
หัวขอดังนี้ 
           1.   แนวความคิดและทฤษฏีเกีย่วกับทัศนคต ิ
     2.   แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
     3.   แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับสวนประสมทางการตลาด 
     4.   เอกสารที่เกี่ยวของกับเครื่องขายอัตโนมัติ 
     5.   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคต ิ
 ทัศนคติ มีผูไดใหความหมายไวหลากหลายซึ่งแตกตางกันไปดังนี้  
 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2543:  88) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลใน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรม คนแตละคนมีทัศนคติตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งมากนอยแตกตางกัน ทัศนคติแมจะเปนสิ่งที่เปนนามธรรม (Abstractions) แตเปนสิ่งที่เปนจริงเปน
จังสําหรับบุคคลที่มีทัศนคตินั้น คนเราอาจจะมีทัศนคติหลายอยางรวมกันแตก็อาจจะมีบางสิ่ง
บางอยางในสิ่งที่รวมกันนั้นแตกตางกัน หรือตรงขามกับคนอ่ืนได อิทธิพลของทัศนคติมีมากมายแทบ
จะกลาวไดวาทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตขึ้นอยูกับทัศนคติของบุคคลเหลานั้นไมวาเรื่องเล็กเรื่องสําคัญ
เพียงใด เชน การเมือง การสมรส ศาสนา นิสัยการรับประทานอาหาร การศึกษา แฟชั่น การเลี้ยงดูแล
บุตร ความอคติทางเชื้อชาติและการคมนาคม 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542:  44) ใหความหมายทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเชื่อมระหวางความคิดและ
พฤติกรรม นักการตลาดนิยมใชเครื่องมือการโฆษณาเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและตราสินคา 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ไดกลาววา ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคล
ที่มีตอบุคคล ส่ิงของหรือความคิด ทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งนักการ
ตลาดจําเปนตองใชเครื่องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ หรือชักนําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลชักนําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา แตใน
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ความหมายของศัพท คือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) ถาเรามีทาทีความรูสึกหรือ
ทัศนคติในเชิงบวก เรายอมปฏิบัติออกมาในทางบวก แตถาเรามีทาทีความรูสึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติ
ออกมาในทางลบ  
          ชิฟแมนและคานัค (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2539: 188; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. n.d.) 
ใหความหมายทัศนคติ คือ ความโนมเอียงที่เร่ียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะทีพ่งึพอใจ
หรือไมพึงพอใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
        โมเวนและไมเนอร (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 190; อางอิงจาก Moven; & Minor. n.d.) ให
ความหมายทัศนคติ คือ แกนกลางของความรูสึกชอบและไมชอบของบุคคล กลุม สถานการณส่ิงของ
และความคิดเห็นที่เรามองไมเห็น 
             โบวี่ ฮุสตัน และทริล (1995:  121) ใหความหมายทัศนคติ คือ ความโนมเอียงในดานบวก
หรือความโนมเอียงในดานลบของบุคคลที่มีตอสินคา บุคคล สถานที่ แนวคิดหรือประเด็นตางๆ ซึ่งมี
ทัศนคติมีความสําคัญมากตอนักการตลาดเพราะทัศนคติมีความสัมพันธตอกระบวนการซื้อและการ
กระทําการซื้อของผูบริโภคทั้งหลาย คําวา Attitude ภาษาไทยมีคําหลายคํา เชน ทัศนคติ เจตคติ ทาที
ความรูสึก แตในความหมายของศัพท คือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) ถาเรามีทาที
ความรูสึกหรือทัศนคติในเชิงบวก เรายอมปฏิบัติออกมาในทางบวก แตถาเรามีทาทีความรูสึกในเชิงลบ 
เราก็ปฏิบัติออกมาในทางลบ  
              สามารถกลาวสรุปความหมายของทัศนคติไดวา คือความรูสึกนึกคิด มีทั้งดานบวกและดาน
ลบ โดยมีความคิดเห็นชอบและไมชอบตอส่ิงหนึ่งและทําใหเกิดความโนมเอียงสูพฤติกรรมที่สอดคลอง 
เชน การซื้อสินคาของผูบริโภค  
 องคประกอบของทัศนคติ 
          เจนกิ้นส (อดุลย จาตุรงคกุล. 2543: 192; อางอิงจาก Jenkins. n.d.) แบงองคประกอบของ
ทัศนคติออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 1.  องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognitive Elment) หมายถึง อาการทางวัตถุที่
ทัศนคติเขาไปเกี่ยวของและไดรับการนึกเห็นภาพพจน หรือความเชื่อที่ชวยสรางคุณคาประกอบดวย
ความเชื่อตางๆ 
 2.  องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ (Affective Element) หมายถึง ความรูสึกของการชอบ
และไมชอบที่บุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ วาเรารูสึกอยางไร มีทั้งความรูสึกในทางบวกและทางลบ 
 3.  องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม (Behavioral Element) หมายถึงแนวโนม
ที่จะมีการปฏิบัติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในสิ่งนั้น 
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 คุณสมบัติและลักษณะของทัศนคต ิ                                                                                                      
    ดูบ เชน ฮอฟแลนดและคณะ เชอรรีฟ และเชอรรีฟ ชอวและไรท, แคร็ชและคณะ,แมคเดวิด 
และฮาวารี (อางใน จิระวัฒน วงศสวัสดิวฒัน. 2538.) ไดรวบรวมลักษณะที่สําคัญของทัศนคติไวดังนี ้
 1.  ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู หรือเกิดจากการสะสมประสบการณของแตละบุคคล 
ไมใชส่ิงที่มีติดตัวมาแตกําเนิด 
 2.  ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิดจากการประเมนิ
ความคิดหรือความเชื่อที่บุคคลมีอยูเกี่ยวกับส่ิงของ บุคคลอื่น หรือเหตุการณ ซึ่งจะเปนสื่อกลางทําให
เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
 3.  ทัศนคติมีคุณภาพและความเขม (Quality and Intensity) คุณภาพและความเขมของ
ทัศนคติจะเปนสิ่งที่บอกถึงความแตกตางของทัศนคติที่แตละคนมีตอส่ิงตางๆ คุณภาพของทัศนคติเปน
ส่ิงที่ไดจากการประเมิน เมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งก็อาจมีทัศนคติทางบวก 
(ความรูสึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ (ความรูสึกไมชอบ) ตอส่ิงนั้น 
 4.  ทัศนคติมีความคงทนไมเปลี่ยนงาย (Permanence) เนื่องจากทัศนคติเกิดจากการสะสม
ประสบการณ และผานกระบวนการเรียนรูมามากอยางไรก็ตาม แมทัศนคติจะมีความคงทนก็จริง แตก็
ไมจําเปนที่เราตองมีทัศนคติเชนนั้นตลอดไป 
 5.  ทัศนคติตองมีที่หมาย (Attitude Object) ที่หมายเหลานี้ เชนวัตถุ ส่ิงของ คน สถานที่หรือ
เหตุการณ 
 6.  ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ ทัศนคติแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลกับวัตถุส่ิงของ 
บุคคลอื่นหรือสถานการณ 
           ชิฟแมน และคานัค (เสรี วงษมณฑา. 2542: 106-107; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 
n.d.) กลาวถึงลักษณะสําคัญของทัศนคติวามี 4 ประการ คือ 
              1.   ทัศนคติที่มีตอส่ิงหนึ่ง ซึ่งสิ่งหนึ่งประกอบดวย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยางหรือ
แนวความคิดที่สัมพันธกับการตลาด         
 2.  ทัศนคติเปนเรื่องของสิ่งสะสมในสมองที่ไดเรียนรูมา ไดแก ความรู ความเชื่อ คานิยมซึ่งเปน
ผลจากประสบการณโดยตรง ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลอื่นและการเปดรับจากสื่อมวลชน  
  3.  ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลง มีแนวโนมจะคงเสนคงวา และมีความสอดคลองกันเปนไปในทาง
เดียวกัน                                                                                                                                                              
  4.  ทัศนคติเกิดขึ้นภายใตสภาวะแวดลอม เหตุการณ และสถานการณที่ส่ิงแวดลอมถูก
กระทบโดยสถานการณ        
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            การเกิดทัศนคติ (Attitude formation) 
             ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2543: 23) ทัศนคติเปนสิ่งที่จากการเรียนรู (Learning) จาก
แหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตางๆ ที่มีอยูมากมาย แหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติที่สําคัญ มีดังนี้ 
              1.   ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยาง
ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดี หรือไมดี จะทําใหบุคคลนี้เกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทิศทางที่เคยมี
ประสบการณมากอน                                                                                                                                             
              2.  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นๆ (Communication from Other) การไดติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอื่นทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได 
 3.  ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได โดยชั้นแรกเมื่อ
มีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้น บุคคลจะสังเกตวาคนอื่นๆ ปฏิบัติอยางไร ข้ันตอไปบุคคลเหลานั้นจะแปล
ความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของทัศนคติ 
 4.  ความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน วัด หนวยงานตางๆ ซึ่งสถาบันเหลานั้นจะเปน
แหลงที่มีและสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางขึ้นได   
 ประเภทของทัศนคติ  
     วอลเลอรส (ศุภร เสรีรัตน. 2544: 173; อางอิงจาก Walter. 1978: 261) แบงประเภท
ทัศนคติไว 5 ประเภท ไดแก 
 1.  ความเชื่อ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงที่ทําใหตองยอมรับ เพราะเปนขอเท็จจริงและเปน
ส่ิงที่มีการสนับสนุนโดยความเปนจริงหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่มีน้ําหนักมาก สวนใหญความเชื่อจะเปนสิ่งที่มี
เหตุผลที่ถาวรแตอาจจะมีหรือไมมีความสําคัญก็ได 
 2.  ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโนมเอียงที่ไมไดอยูบนพื้นฐานของความแนนอน
ความคิดเห็น มักเกี่ยวของกับคําถามในปจจุบันและงายที่จะเปลี่ยนแปลง 
              3.  ความรูสึก (Feelings) คือ ความโนมเอียงซึ่งมีพื้นฐานมาจากอารมณโดยธรรมชาติ 
 4.  ความโอนเอียง (Inclination) คือ รูปแบบบางสวนของทัศนคติเมื่อผูบริโภคอยูในภาวะที่
ตัดสินใจไมได 
 5.  ความมีอคติ (Bias) คือ ความเชื่อทางจิตใจที่ทําใหเกิดอคติหรือความเสียหายในทางตรง
ขามกับขอเท็จจริงที่มีอยูความสัมพันธของทัศนคติและพฤติกรรม                                                          
              อดุลย จาตุรงคกุล  (2543:  202) พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญจะสอดคลองกับทัศนคติของ
บุคคลคนนั้น โดยทั่วไปผูบริโภคกอปฏิกิริยาตางๆ ตามความโนมเอียงของเขา ทัศนคติเหลานี้ไดให
แนวทางแกการตัดสินใจประเภทตางๆ ซึ่งผูบริโภคจะตองการทําและดําเนินวิธีการตามประเภทของการ
ตัดสินใจนี้ ผูบริโภคซึ่งมีทัศนคติของความตระหนี่ยอมจะใชจายนอยและประหยัดผูบริโภคจะชอบ
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พอคาที่เสนอสิ่งจูงใจใหซื้อที่สอดคลองกับทัศนคติหลักสวนตัวของเขาแมความจริงจะไมปรากฎเชนนั้น
ก็ตาม ทั้งนี้มิไดหมายความวาทัศนคติเปนเครื่องชี้พฤติกรรมของผูบริโภคโดยไมผิดเลย บางโอกาส
ผูบริโภคอาจตัดสินใจซื้อโดยขัดกับทัศนคติที่เคยมีมาก็ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีส่ิงจูงใจที่จะ
กอใหเกิดความแตกตางดังกลาว เชน ราคา พนักงานขาย ความมีสินคามากความตองการลองของใหม 
เปนตนพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากทัศนคติ มีข้ันตอนดังนี้ 
      1. K = Knowledge เปนการเกิดความรู เชน ทราบใหมวาสินคาตวันี้ขายที่ใด  
     2. A = Attitude เปนการเกดิทัศนคติ เมื่อเกิดความรูในขั้นตอมาจะเกดิความรูสึกชอบ
หรือไมชอบ ทราบแลวชอบหรือไม ซึ่งความรู (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude) จะสงผลไปทีก่าร
กระทาํ (Practice) 
   3. P = Practice เปนการเกิดการกระทําหลังจากที่เกิดความรูและทัศนคติแลว ก็จะเกิด
การกระทําผูบริโภคสามารถประเมินทัศนคติโดยการถามคําถามหรือการลงความเห็นจากพฤติกรรม
กระบวนการของผูบริโภคมีทัศนคติดานบวกตอผลิตภัณฑนั้น ส่ิงนี้แสดงขอเสนอวาความเปนสากล
ทั้งหมดของพฤติกรรมผูบริโภคจะสอดคลองกับการซื้อ การเสนอแนะกับบุคคลอ่ืน การจัดลําดับการ
ประเมินผลความเชื่อถือและความตั้งใจที่สัมพันธกับทัศนคติ ลักษณะทัศนคติมีดังนี้ 
 1.  ทัศนคติที่มีตอส่ิงหนึ่ง คําวา ส่ิงหนึ่ง (Object) ในความหมายของทัศนคติที่มุงสูผูบริโภค
สามารถตีความอยางกวางวาประกอบดวย แนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง หรือแนวความคิดที่
สัมพันธกับการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑ ตราสินคา บริการ ความเปนเจาของ การใช
ผลิตภัณฑ การโฆษณา ราคา ส่ือกลางหรือผูคาปลีก 
 2.  ทัศนคติมีความโนมเอียงเกิดจากการเรียนรู (Attitude are a Learned Predisposition)มี
การตกลงกันวา ทัศนคติมีการเรียนรูได ซึ่งหมายความวา ทัศนคติเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรู 
เปนผลจากประสบการณโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ขอมูลที่ไดรับจากบุคคลอื่นและการเปดรับจาก
ส่ือมวลชน เชน การโฆษณาเปนสิ่งสําคัญที่จะระลึกวาในขณะมีทัศนคติอาจเกิดจากพฤติกรรม ส่ิงนี้มี
ความหมายไมตรงกับคําวาพฤติกรรม แตจะสะทอนถึงการประเมินความถึงพอใจหรือไมพึงพอใจของ
ทัศนคติ ซึ่งอาจจะเปนการชักจูงผูบริโภคที่มีตอพฤติกรรมเฉพาะอยางหรือขับไลผูบริโภคจากพฤติกรรม
เฉพาะอยาง 
 3.  ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลง (Attitude Have Consistency) ลักษณะของทัศนคติก็คือความ
สอดคลองกับพฤติกรรมที่แสดงออกแมวาจะมีแนวโนมคงที่แตทัศนคติไมจําเปนตองถาวรสามารถ
เปลี่ยนแปลงได เปนสิ่งสําคัญที่จะแสดงถึงความหมายของคําวา ไมเปลี่ยนแปลง 
(Consistency)โดยทั่วไปเราคาดหวังวาพฤติกรรมผูบริโภคที่จะตอบสนองตอทัศนคติ ตัวอยางผูบริโภค
มองรถยนตเยอรมันวาเปนรถที่มีความหรูหรา ภาพลักษณสูง มองรถยนตญ่ีปุนวามีคุณภาพด ีดังนัน้ถา
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ผูบริโภคตองการรถที่หรูหรา ภาพลักษณสูงก็จะเลือกจะเลือกรถยนตเยอรมัน ถาผูบริโภคตองการรถที่
มีคุณภาพดี ราคาต่ําก็จะซื้อรถยนตญ่ีปุน 
 4. ทัศนคติเกิดขึ้นในแตละสถานการณ (Attitude Occur within a Situation) ทัศนคติเกิดขึ้น
ภายในเหตุการณและถูกกระทบโดยสถานการณ สถานการณ (Situation) หมายถึงเหตุการณหรือ
โอกาสซึ่งมีลักษณะเฉพาะชวงเวลา มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 
สถานการณเฉพาะอยางอาจเปนสาเหตุใหผูบริโภคมีพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับทัศนคติก็ได แตละ
บุคคลจะมีทัศนคติตอพฤติกรรมเฉพาะอยางที่แตกตางกันขึ้นกับสถานการณเฉพาะอยางดวย ส่ิง
สําคัญที่จะทําความเขาใจถึงวิธีการที่ทัศนคติของผูบริโภคแตกตางในแตละสถานการณ ซึ่งมีประโยชน
ที่จะรูถึงความพึงพอใจของผูบริโภคองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการสราง หรือการเกิดทัศนคติ                                       
             ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2543: 23) กลาววา องคประกอบที่มีตออิทธิพลตอการสราง 
หรือการเกิดทัศนคติมี 3 ประการดังตอไปนี้ 
             1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมอิทธิพลตอชีวิตของบุคคลทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย
วัฒนธรรมของชาติตางๆ มักจะแตกตางกันไปเริ่มจากครอบครัว โรงเรียน สถาบันตางๆ ในสังคม
ตลอดจนสื่อมวลชน ตางมีอิทธิพลตอการสรางทัศนคติทั้งสิ้น 
 2.  ครอบครัว (Family) ครอบครัวเปนแหลงแรกที่อบรมใหเรียนรู จึงมีอิทธิพลมากที่สุดในการ
สรางทัศนคติ 
               3.  กลุมเพื่อนหรือกลุมสังคม (Social Group) เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ดังนั้นกลุม
เพื่อนจึงมีอิทธิพลอยางมาก เนื่องจากมนุษยมีความตองการยอมรับจากกลุมหรือตองการเพื่อนนั่นเอง 
               4.  บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของบุคคลภาพมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอ
ทัศนคติของบุคคลมาก เชน พวกชอบออกสังคม พวกหนีสังคม พวกชอบเดน หรือพวกออนนอมจะมี
ทัศนคติไมเหมือนกัน 
               5.  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) จากการที่นักการตลาดหันมาใชการตลาดทางตรง
มากขึ้น ดวยวิธีการติดตอสงขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาไปยังผูบริโภคโดยตรงโดยเฉพาะกลุมผูบริโภค
ขนาดเล็ก และนําเสนอผลิตภัณฑเฉพาะที่สามารถสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดเต็มที่ ซึ่ง
เรียกวา นิชมารเก็ตติ้ง (Niche Marketing) ซึ่งอาจจะเปนการเจาะกลุมลูกคาโดยยึดถือพฤติกรรม 
จิตวิทยา หรือหลักการทางภูมิศาสตรก็ตาม วิธีการตลาดเชนนี้สามารถสรางทัศนคติไดดีกวาการทํา
ตลาดแบบมวลชน (Mass Marketing) 
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           บทบาทของทัศนคต ิ
          ดํารงศักดิ ์ชัยสนิท และคณะ (2543:  24) กลาววา บุคคลสามารถแสดงทัศนคติออกได 3 
ประเภท คือ 
       1.  ประเภทแรก คือ ทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติ ที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก หรือมีความรูสึก
หรืออารมณจากการโตตอบในดานดีตอบุคคลหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง ตอหนวยงาน องคการ
สินคา บริการ สถาบันและการดําเนินการขององคการฯ เชน กลุมชาวเกษตรกรยอมมีทัศนคติทางบวก 
หรือมีความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตรและใหความสนับสนุนรวมมือดวยการเขาเปนสมาชิกและ
รวมในกิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ 
      2.  ประเภทที่สอง คือ ทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติที่ไมดี ทัศนคติที่สรางความรูสึกไปในทาง
เสื่อมเสีย ไมมีความเชื่อถือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใน
บุคคลหนึ่ง เร่ืองราวหรือปญหาใด ปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการสถาบัน และการดําเนินกิจการ
ขององคการและอื่นๆ เชน พนักงาน เจาหนาที่บางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบตอบริษัทกอใหเกิดอคติข้ึน
ในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติและปฏิบัติตอตานกฏระเบียบของบริษัทอยูเปนประจํา 
 3.  ประเภทที่สาม คือ ทัศนคติของบุคคลที่ไมแสดงความคิดเห็น ในเรื่องราวหรือปญหาใด
ปญหาหนึ่งหรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการและอื่นๆ โดยสิ้นเชิง นักศึกษาบางคนอาจมี
ทัศนคตินิ่งเฉย ไมมีความคิดเห็นตอปญหาโตเถียงเรื่องกฎระเบียบวาดวยเครื่องแบบนักศึกษาทัศนคติ
ทั้งสามประเภทนี้ บุคคลจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ไดข้ึนอยูกับความมั่นคงใน
เร่ืองความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด หรือคานิยมและอื่นๆ ที่มีตอบุคคล ส่ิงของการกระทําหรือสถานการณ
เปนตน ซึ่งถาทัศนคติของบุคคลแตละคนถูกกระตุนใหแสดงออกมาในรูของความเห็นรวมกัน ก็จะ
เปลี่ยนเปน “มติสาธารณชน”มาตราวัดทัศนคติ (พวงรัตน ทวีรัตน. 2538: 106) ไดกลาววา มาตราวัด
ทัศนคติหมายถึง สเกลของขอความจํานวนหนึ่งที่ใชวัดความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ และเปน
ความรูสึกที่คอนขางจะลึกซื้ง ใชวัดขอมูลทางดานจิตอารมณ (Affective Domain) 
 การวัดทัศนคติ 
   การวัดทัศนคติเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตเพราะการ
รูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เร่ืองใดเรื่องหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใด ยอมจะ
ทําใหผูที่เกี่ยวของสามารถทํานายพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นไดของบุคคลนั้นไดและสามารถวางแผน
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์(2543:  130) กลาววา ทัศนคติมีเทคนิควธิีการหลายวิธซีึ่ง
แตกตางกนัออกไปอันไดแก 
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 1.  การวัดทัศนคติโดยใชชวงปรากฎเทากัน (Equal Appearing Interval) วิธีการนี้สรางขึ้น
โดยเธอรัสโตน (Thurastone) มีข้ันตอนในการสรางดังนี้ คือ ข้ันแรกตองทําการสรางขอความที่แทน
ความรูสึกของกลุมบุคคลใหไดขอความมากที่สุดเทาที่จะมากไดเพื่อนําไปใหตุลาการพิจารณาใหเห็น
ตอขอความที่สรางขึ้นมา โดยเรียงลําดับความเห็นดวยมากที่สุดไปจนถึงเห็นตัวอยางมากจํานวน 11 
ลําดับแลวนํามาหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งสัมประสิทธิ์สหพันธนี้ไดจากการใหระดับขอความ
ตางๆ ทั้งหมดจากคณะตุลาการ 
 2.  การวัดทัศนคติโดยใชวิธีการลิเคิรท (Likert Method of Sumated Ratings) วิธีการนี้สราง
ข้ึนโดยเรอนิส ลิเคิรท (Renis Likert) โดยการสรางขอความขึ้นหลายๆ ขอความใหครอบคลุมหัวขอที่จะ
ศึกษา การตอบแบบสอบถามนี้มีใหเลือก 5 ขอ คือ 1. เห็นดวยอยางมาก 2. เห็นดวย 3.ไมแนใจ 4. ไม
เห็นดวย 5. ไมเห็นดวยอยางมาก การใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอความวาเปนทางบวกหรือทาง
ลบ การใหคะแนนอาจใหต้ังแต 0 ถึง 4 หรือจาก 1 ถึง 5 การตีความหมายของคะแนนไมแตกตางกัน 
 3.  การวัดทัศนคติโดยวิธีวิเคราะหสเกล (Scalergram Analysis) วิธีวิเคราะหสเกลนี้เปน
วิธีการที่อธิบายถึงขบวนการในการประเมินผลกลุมของขอความกลุมหนึ่งๆ วาเปนไปตามขอจํากัดหรือ
ครบถวนตามลักษณะที่ถูกตองในการสรางสเกลโดยวิธีของกัทแมน (Guttman) หรือไมเทานั้นตาม
ความคิดเห็น กัทแมน (Guttman) เชื่อวาในสเกลสําหรับวัดทัศนคติควรเลือกขอความจํานวนเล็กนอย 
(4-6 ขอความ) โดยเลือกจากขอความหลายๆ ขอความ ซึ่งเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด 
 4.  การวัดทัศนคติโดยวิธีจําแนกความหมาย (Semantic Differential) เปนการศึกษา
เกี่ยวกับความคิดรวบยอด เปนการศึกษาถึงความหมายของสิ่งตางๆ ตามความคิดเห็นของกลุมที่เรา
ศึกษา โดยทั่วไปสเกลแบบเทคนิคความหมายจําแนกจะประกอบดวยขอใหเลือก 7 ขอ จะใหกลุม
บุคคลที่จะศึกษาประเมินคาเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง สเกลนี้ใหผูตอบประเมินคามากนอย เชน  ดี-เลว ชา-
เร็ว สะอาด-สกปรก เปนตน โดยการประเมินนั้นจะใชคําคุณศัพทซึ่งตรงกันขามกัน ดังตัวอยางที่กลาว
มา และลําดับขอความมากนอย จากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่งทั้งหมด 7 อันดับ กมลรัตน หลาสุวงษ 
(2527: 187) กลาววา การวัดทัศนคติ สามารถวัดไดหลายวิธี ดังนี้ 
 1.  การวัดโดยการประมาณความรูสึกของตนเอง (Self-Report Measures) เปนวิธีวัด
ทัศนคติทางสังคม มีนักจิตวิทยาสรางเครื่องมือข้ึนเพื่อวัดเปนมาตรสวนประมาณความรูสึก ซึ่งมีอยู
หลายสเกลที่เปนที่ยอมรับมาก 
       1.1  สเกลของเธอรสโตน (The Thurstone Scale) สรางโดย หลุยส เธอรสโตน (Louis 
Thurstone) ในป ค.ศ.1982 มีทั้งหมด11 ระดับความรูสึก โดยระดับที่1-5 เปนทัศนคติทางบวก และ
ระดับที่ 6 เปนความรูสึกกลางๆ และระดับที่ 7-11 เปนทัศนคติทางลบ 
    1.2  สเกลของลิเคอรท (The Likert Scale) สรางโดย เรนซิส ลิเคอรท (Rensis Likert) 
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ในป ค.ศ.1930 มีทั้งหมด 5 ระดับความรูสึก ตอไปนี้ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
และไมเห็นดวยอยางยิ่ง                                                                                                                                          
                   1.3 สเกลของโบการดัส (The Bogardus Scale) สรางโดย อิโมรี โบการดัส 
(EmoryBogardus) ในปค.ศ. 1957 เปนสเกลที่วัดทัศนคติดานสังคม โดยสรางคําถาม 7 ขอ แลวให
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเฉพาะขอที่ตรงกับความรูสึกเพียงขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งขอข้ึนไป 
                   1.4  สเกลที่ใชความหมายของคําที่แตกตางกัน สรางโดย ออสกูด ซูซี และแทนแนน 
เบอรม ในป ค.ศ. 1957 เปนสเกลที่ใชคําหรือวลีที่มีความหมายตรงกันขามเปนคูๆ มีสเกลที่ประมาณ
ความรูสึก 7 ระดับในแตละวลี และแบงการวัดทัศนคติเปน 3 สเกล คือ                                                                       
                            1.4.1  สเกลประเมินผล (Evalutive Scale) เปนการวัดดานการประเมิน
ความรูสึก ไดแก  ดี-เลว  ชอบ- ไมชอบ                                                                                                                     
                        1.4.2  สเกลที่แสดงถึงพลัง (Potency Scale) เปนการวัดความแข็งแรง ไดแก 
แข็ง-ออน หนัก-เบา 
       1.4.3  สเกลที่แสดงถึง การแสดงออก หรือการเคลื่อนไหว (Active Scale) เปน
การแสดงเคลื่อนไหวโดยใชคําศัพทอธิบาย ไดแก ชา-เร็ว 
    1.5  สเกลที่ใชคําถามในทํานองการยอมรับหรือปฏิเสธ สรางโดยแอลพอรท และฮารด
แมน (Allport and Hardman) สเกลนี้จะใหผูตอบแสดงทัศนคติตอบรับหรือปฏิเสธเทานั้น ไดแก เห็น
ดวย-ไมเห็นดวย ชอบ-ไมชอบ 
      1.6  สเกลที่ใชเครื่องหมายปลายปด สรางโดยแคมเบล และชูแมน สเกลเปนรูปแบบที่
เปดโอกาสใหผูตอบทัศนคติไดแสดงความรูสึกที่แทจริงตามธรรมชาติเปนการแสดงทัศนคติที่อิสระโดย
ที่ผูถามหรือผูวิจัยไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
 2. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดง สรางโดย ลา ปแอร ในป ค.ศ.1934 โดยการสราง
สถานการณข้ึนระยะหนึ่งจนกระทั่งเกิดความรูสึกหรือทัศนคติตอสถานการณนั้นแลว ผูวัดทัศนคติตอง
สังเกตพฤติกรรมที่เขาแสดงออกตั้งแตแรกเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดการสรางสถานการณ 
 3.  การตีความหมายหรือแปลความหมายจากปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงตอส่ิงเราบางชนิด ซึ่ง
เทคนิคนี้มีหลายวิธี ไดแก การดูภาพแลวเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภาพ การดูภาพหยดหมึกแลวบอกวา
ภาพที่เห็นคืออะไรพรอมเหตุผลวาทําไมจึงเห็นภาพเชนนั้น และการทํานายพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นของ
บุคคลหรือละคร เปนตน 
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        ประโยชนของการวัดทัศนคติ 
 ทัศนคติมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษย การรูถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุมคนที่
มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งวาเปนไปในทิศทางใด ยอมจะทําใหผูเกี่ยวของสามารถวางแผนและดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่งกับบุคคลหรือกลุมคนนั้นไดอยางถูกตอง 

  ภิรมย เจริญผล (2538: 168) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดทัศนคติ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1.  วัดเพื่อทํานายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ยอมเปนเครื่องแสดงให
เห็นวาบุคคลนั้นมีทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทางที่ดีหรือไมดี มากหรือนอยเพียงใด ซึ่งทัศนคติของบุคคลนี้
เองจะเปนเครื่องมือทํานายวาบุคคลนั้นจะมีการกระทําตอส่ิงนั้นไปในทํานองใด นอกจากนี้ยังเปน
แนวทางใหผูอ่ืนปฏิบัติตอบุคคลนั้นไดอยางถูกตอง และอาจเปนแนวทางใหผูอ่ืนสามารถควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลนั้นไดดวย 
 2.  วัดเพื่อหาทางปองกัน การที่บุคคลจะมีทัศนคติตอส่ิงใดนั้นเปนสิทธิของแตละบุคล แต
การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข บุคคลในสังคมนั้นควรจะมีทัศนคติตอส่ิงตางๆ คลายคลึงกันซึ่งจะ
ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน และไมเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม 
 3.  วัดเพื่อหาทางแกไข การวัดทัศนคติจะทําใหทราบวา บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงหนึ่งไปใน
ทิศทางใด ดีหรือไมดี เหมาะสมหรือไมเหมาะสม ดังนั้น การรูถึงทัศนคติของบุคคลหนึ่งจะชวยใหเรา
สามารถวางแผนและดําเนินการแกไขลักษณะที่ไมเหมาะสมของบุคคลนั้นได 
 4.  วัดเพื่อใหเขาใจสาเหตุและผล ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ เปรียบเสมือนเปนสาเหตุ
ภายในที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปไดตางๆ กัน ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมหรือสาเหตุ
ภายนอกดวยสวนหนึ่ง 
           ความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม 
 เตรียนดิส (Harry C. Triandis) กลาววา พฤติกรรมหรือการปฎิบัติของมนุษยเปนผลมาจาก
ทัศนคติ (Attitude) บรรทัดฐานของสังคม (Norms) นิสัย (Habits) และผลที่คาดวาจะไดรับหลังจาก
พฤติกรรมนั้นๆแลว(Expectancles about reinforcement ) ดังนั้น ทั้งการปฎิบัติ หรือพฤติกรรม
แสดงออกที่สังเกตไดกับทัศนคติตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนเชื่อกันวา ทัศนคติมีผลตอการ
แสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล 
  กลาวโดยสรุปไดวา งานวิจัยเรื่องแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ในกรุงเทพมหานคร จะศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ
ในดานตางๆ และใชการวัดแบบวิธีการลิเคิรท (Likert Method of Sumated Ratings) โดยมีระดับ
ทัศนคติทั้งหมด 5 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี และไมดีอยางมาก  
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แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
           ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
              พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา
และบริการ โดยผานการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนหลังการกระทําดังกลาว โดย
บุคคลที่จะถือวาเปนผูบริโภคในที่นี้คือ “บุคคลผูซึ่งมีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคา และบริการที่
ไดมีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด”  พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) พฤติกรรม
ซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซึ่งคาดวา
จะสนองความตองการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของ
ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุน หรือกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได      
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ2541:  124, อางอิงจาก Shiffman and Kanuk. 1994:  5) 
       การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
           จากแนวคิดของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 125-126) การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของ
ผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด ( Marketing Strategies ) ที่
สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
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ตาราง 1 แสดงคําถาม 7 คําถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม 
      ผูบริโภค 7Os 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน 
1. ประชากรศาสตร 2. ภูมิศาสตร 3. จิตวิทยา 
หรือจิตวิเคราะห 4. พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) ส่ิงที่ผูบริโภค 
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือ ตองการคุณสมบัติ
หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ ( Product 
Component) และความแตกตางที่เหนือกวาคู
แขงขัน (Competitive Differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงตองซื้อ 
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อ 
สินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดาน
รางกายและดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อคือ1. ปจจัย
ภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา 2. ปจจัยทาง
สังคม และวัฒนธรรม 3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 1. ผู
ริเริ่ม 2. ผูมีอิทธิพล 3. ผูตัดสินใจซื้อ 4. ผูซื้อ 
 5. ผูใช 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใด
ของปหรือชวงฤดูกาลใดของปชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาใดของโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการ
ซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชําบางลําพู พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร(How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ(Operation) 
ประกอบดวย(1) การรับรูปญหา (2) การคนหา
ขอมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) ตัดสินใจ
ซื้อ (5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

 ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541. การบริหารการตลาดยคุใหม. 126.           
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              โมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค                                                                                                                      
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) (ศิริวรรณ เสรีรัตน; คณะ. 2541: 
128-151) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่
เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 
(Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาด คะเนได ความรูสึก
นึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อแลวจะมีการตอบ สนองของผูซื้อ (Buyer’s 
Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) จุดเริ่มตนของแบบจําลองอยูที่
มีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการแลวทําใหเกิดการตอบสนอง(Response) แบบจําลองนี้
อาจเรียกวา ทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) ดังแสดงในภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 1   รูปแบบพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

           ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 129 
          
 จากภาพประกอบสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี ้
  1.  ส่ิงกระตุน (Stimulus) 
             ส่ิงกระตุนทาํใหบุคคลเกิดการตอบสนอง หรือตัดสินใจ ส่ิงกระตุนประกอบดวยสิง่กระตุน
ภายนอกและสิ่งกระตุนภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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           1.1  ส่ิงกระตุนภายนอก (External Stimulus) ประกอบดวย ส่ิงกระตุนทางการตลาด 
และสิ่งกระตุนดานสิ่งแวดลอม 
                       1.1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งที่ผูประกอบการสรางขึ้นมา เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความสนใจและตองการจะซื้อสินคาหรือใชบริการซึ่งเกี่ยวของกับสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวยสิ่งกระตุนตางๆ ดังนี้ 
                 1.1.1.1 ผลิตภัณฑ (Product) ไดแก การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อกระตุน
ความสนใจของผูบริโภค กลิ่น สี คุณภาพของสินคา เปนตน 
                1.1.1.2 ราคา (Price) ไดแก การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ภาพลักษณของสินคา การกําหนดราคาสินคาต่ําเพื่อจูงใจใหซื้อ เปนตน 
                         1.1.1.3  ชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place) ไดแก สถานที่วาง
จําหนายสินคา ทําเลของราน 
                    1.1.1.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion) ไดก่ํา การแจงขาวสาร การโนม
นาวชักจูงใจหรือการสงเสริมเพื่อเตือนความทรงจํา ที่มักทําในรูปแบบการโฆษณา การบริการลูกคา 
รายการเสริมพิเศษแลกซื้อ การมีของแถม เปนตน                                                                                                     
                    1.1.2  ส่ิงกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของ
ผูบริโภคที่ไมสามารถควบคุมไดและอาจเปนอุปสรรคตอการบริโภคได ไดแก 
             1.1.2.1 เศรษฐกิจ (Economic) เชนภาวะเศรษฐกิจหรือรายไดของผูบริโภค
เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
                 1.1.2.2 เทคโนโลยี (Technology) เชน เทคโนโลยีใหม สามารถกระตุนความ
ตองการใหใชบริการมากขึ้น 
            1.1.2.3 กฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมายเพิ่มหรือ 
ลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 
               1.1.2.4 วัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
     1.2  ส่ิงกระตุนภายใน (Internal Stimulus) หมายถึง ส่ิงกระตุนที่เกิดจากสัญชาติญาณ
นิสัยกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมา กลาวคือ ส่ิงกระตุนภายใน หรือ
ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค หรือกลองดํานั้นมีอิทธิพลจากปจจัยหลายดานดังไดกลาวตอไปนี้ 
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 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black Box)  
            ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) หมายถึงความรูสึกนกึคดิ
ของผูบริโภค ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภคซึ่งไดรับอิทธิจากปจจัยภายในของผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
                  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
             2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย 5 
ข้ันตอน คือ  
                2.2.1  การรับรู ความตองการ 
                       2.2.2  การคนหาขอมูล  
               2.2.3  การประเมินผลทางเลือก 
                2.2.4  การตัดสินใจซื้อ 
                      2.2.5  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
  3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) 
                พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมาจากบุคคลหลังจากมีส่ิงกระตุน ซึ่งหมายถึง การตัดสินใจของ
ผูบริโภคหรือผูซื้อ (Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นตางๆ ดังนี้ 
                 3.1  การเลือกดานผลิตภัณฑ (Product Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ จึงขึ้นอยูกับทัศนคติตอผูประกอบธุรกิจและยี่หอ ราคา การลดราคา การเลือกดาน
ผลิตภัณฑจะทําการตัดสินใจซื้อเกี่ยวเรื่องดังตอไปนี้  การตัดสินใจเกี่ยวกับยี่หอ  การตัดสินใจซื้อดาน
ราคาและการลดราคา  การตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน 
                  3.2  การเลือกผูขาย (Dealer Decision) การตัดสินใจของผูบริโภคขึ้นอยูกับทัศนคติ
ความรูสึกตอรานนั้นๆ และการเลือกรานคาขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ัง ประเภทของสินคา ราคาและบริการ 
                  3.3  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) ลักษณะหรือวิธีการซื้อของผูบริโภค
ใชการพิจารณาดังนี้ คือ 
                      3.3.1  ทัศนคติตอเวลาและระยะทาง (Attitude Toward Time and Distance)  
                      3.3.2  การตัดสินใจจับจายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision) 
ผูบริโภคมักนิยมไปรานคาที่สามารถหาซื้อของไดครบทุกอยางภายในรานเดียว (One Stop Shopping) 
                3.4  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน การที่ผูบริโภคจะเลือกวาซื้อนมสดกลอง 
ยี่หอโฟโมสต หนองโพ หรือมะลิ เปนตน 
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            3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) ผูบริโภคจะเลือกวาซื้อคร่ึงโหลหรือ
หนึ่งโหล เปนตน 
           4.  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค                                                        
     ประกอบดวยปจจัยตางๆ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้ 
                   4.1  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งทีม่นุษยสรางขึ้น
โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึง่ไปสูรุนหนึง่โดยเปนตัวกําหนดและควบคมุพฤติกรรมของมนษุยในสงัคม
หนึง่  คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสงัคมหนึ่งจาก
สังคมอื่นวัฒนธรรมเปนสิ่งกาํหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึง
ความเปลีย่นแปลงของวฒันธรรม และนําลกัษณะการเปลี่ยนแปลงเหลานัน้ไปใชกําหนดโปรแกรม
การตลาด 
                        4.1.1  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน
ลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งเปนผลมาจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยใหเปนคนรักอิสระ
ชอบความสบาย 
           4.1.2  วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิด
จากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย กลุม
ชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสีผิว พื้นที่ภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุและกลุมยอยดานเพศ 
             4.1.3  ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปน       
ระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกันและสมาชิกในชั้น
สังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑรายได 
ทรัพยสินหรืออาชีพ ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซิ้อของผูบริโภค แตละ
ชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง 
                    4.2  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซื้อ                     
           4.2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบง
ออกเปน 2 ระดับ คือ                                  
          4.2.1.1  กลุมปฐมภูมิ (Primary Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และ
เพื่อนบาน                     
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          4.2.1.2  กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม 
เพื่อรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม
ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิตรวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจาก
บุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม จึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางจากกลุม
อิทธิพล                                                                                         
        4.2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ
ทัศนคติความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล 
                           4.2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย
กลุมเชน ครอบครัว กลุมอางอิง องคการและสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกัน
ในแตละกลุม 
          4.3  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฎจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้ 
      4.3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน                        
      4.3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เปนขั้นตอนการดํารงชีวิต
ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน                                                                                                                           
      4.3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน                 
                4.3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได (Income) 
โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้
ประกอบดวย รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน    
      4.3.5  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา        
               4.3.6 คานิยมหรือคุณคา (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) หมายถึง
รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย ในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) ความ
คิดเห็น (Opinions)                                                                                                                                       
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                     4.4  ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
และการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย 
                           4.4.1  แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ปญหาที่ถึงจุดวิกฤติที่ทําใหผูบริโภคเกิด
ความไมสบายใจ แรงจูงใจจึงเปนความตองการที่เกิดขึ้นรุนแรงบังคับใหบุคคลคนหาวิธีมาตอบสนอง
ใหเกิดความพึงพอใจ อาจจะเปนความไมสบายทางดานรางกายหรือจิตใจก็ไดจนกอใหเกิดความ
พยายามในการจะแกไขปญหา 
                           4.4.2  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งบุคคลเลือกสรรจัดระเบียบและ
ตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือ หมายถึง กระบวนการของความเขาใจ (การ
เปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จะเห็นวาการรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่ง
ข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ และอารมณ 
                    4.4.3  การเรียนรู (Learning) เปนการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิด
จากประสบการณ ดังนั้น การเรียนรูจึงเปนประสบการณที่บุคคลสะสมไว เมื่อเกิดการเรียนรูแลวจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือ ดานความเขาใจ (Cognitive) ดานความรูสึก(Affective) ดาน
พฤติกรรม (Behavioral)                    
      4.4.5  ความเชื่อถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต         
      4.4.6  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่งหรือความโนมเอียง ที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปในทิศทางที่สม่ําเสมอ
ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ  
      4.4.7  บุคลิกภาพ (Personality) และทฤษฎีของฟรอยด (Freud Theory) 
หมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกันของแตละบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่
มีแนวโนมเหมือนเดิมและสอดคลองกัน ทฤษฎีของฟรอยด พบวา บุคคลไมรูสึกถึงสิ่งกระตุนพฤติกรรม
ที่แทจริงเพราะสิ่งกระตุนไดกําหนดรูปรางตั้งแตตอนเปนเด็นผานกระบวนการทางสังคม ฟรอยดพบวา 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ 1. อิด Id เปนสวน
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาตามความตองการขั้นพื้นฐานโดยมิไดขัดเกลาใหพฤติกรรมนั้นเหมาะสมกับ
คานิยมของสังคม 2. อีโก Ego เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหตุผล 
หรือเหตุการณที่เปนจริงในสังคม 3. ซุปเปอรอีโก Superego เปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาตาม
คานิยมของสังคม สังคมใดกลาววาสิ่งใดเปนสิ่งดีควรยึดถือและประพฤติปฏิบัติ สวนของซุปเปอรอีโกก็
จะรับไวและปฏิบัติตาม 
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         ทฤษฎีของพิบูล ทีปะปาล (2545: 70) ไดกลาววา ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการ
ตัดสินใจ ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรหรือประชากรศาสตร ปจจัยทางสังคม และจิตวิทยา 
ปจจัยเหลานี้ไดแทรกซึมอยูในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคไดนํามาใชในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อทุกขั้นตอน โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรหรือประชากรศาสตร ซึ่งถือวาเปน
ปจจัยภายในที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ และจะเกิดขึ้นไดเร่ิมจากสิ่งเราตางๆ เปนมูลเหตุจูงใจ และจะ
เปนตัวกระตุนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ เปนขั้นตอน เร่ิมจากการ
รับรูและพัฒนามาเปนความรูสึกมีทัศนคติหรือทาทีชอบหรือไมชอบ ตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อในที่สุด และ
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อบางครั้งไมไดเกิดเพียงลําพังแตยังมีปจจัยอื่นๆที่มีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจดวยนี้ 
           งานวิจัยนี้มุงศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถาเราทราบและเขาใจแนวโนมพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคมากเทาไร ก็ยิ่ง
เปนผลประโยชนตอกิจการมากเทานั้น เพื่อที่เราจะไดนํามาปรับกลยุทธตางๆ ใหเหมาะสมและเปนที่
พึงพอใจแกลูกคา 
 
แนวความคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix)                                        
        คอทเลอร (Kotler. 1997:  92) ใหความหมายคําวาสวนผสมทางการตลาดแบบ 4P’s วา
หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถตอบสนองตลาดเปาหมายและนําไปสูการบรรลวุตัถปุระสงค
ทางการตลาดได ซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการผสมผสานองคประกอบ 4 สวนคือ   
           1.  ดานผลิตภัณฑ (Product) ประกอบดวย ความหลากหลาย ของผลิตภัณฑ (Product 
Variety) คุณภาพ (Quality) การออกแบบ (Design) ลักษณะ (Feature) ตรายี่หอ (Brand Name) 
บรรจุภัณฑ (Packaging) ขนาด (Size) การบริการ (Services) การรับประกัน(Warranties) และการ
รับคืน (Returns) ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองมีการผสมผสานอยางถูกตอง และใหเกิดความแตกตาง เพื่อให
สามารถแขงขันไดในตลาดยุคการสื่อสารไรพรมแดน                                                                       
   2.  ดานราคา (Price) ประกอบดวย ใบราคา (List Price) สวนลด (Discount) สวนยอมให
(Allowances) ระยะเวลาในการชําระ (Payment Period) และการใหสินเชื่อ (Credit Term) การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดราคาหรือองคประกอบสนับสนุนอื่นๆ เกี่ยวกับราคามีสวนสําคัญทั้งตอคน
กลางและการตัดสินใจซื้อของลูกคา 
   3. ดานสถานที่ (Place) ประกอบดวย ชองทาง (Channels) ความครอบคลุม(Coverage) 
การจัดเก็บ (Assortment) ทําเลที่ต้ัง (Location) สินคาคงคลัง (Inventory) และการขนสง (Transport) 
การจัดการและการเชื่อมโยงระบบการจัดจําหนายและชองทางในการจําหนายใหมีความหลากหลาย
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และสอดคลองกัน รวมทั้งความเขาใจในการใชชองทางจําหนายแบบคาปลีก คาสง และชองทางอื่นๆ 
จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการนําผลิตภัณฑหรือบริการไปสูตลาดเปาหมาย 
            4. ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ประกอบดวย การสงเสริมการขาย (Sales 
Promotion) การโฆษณา (Advertising) หนวยงานขาย (Sales Force) การประชาสัมพันธ(Public 
Relation) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ส่ิงเหลานี้เปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูล
ขาวสาร และโนม นาวใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการขององคกรไปยังกลุมเปาหมาย 
          แลริค และสไตเนอร   ใหความหมายและอธิบายสวนผสมทางการตลาดแบบ 4 P’s วา 
หมายถึง   กลยุทธในการสรางสรรคและผสมผสานองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) และชองทางในการจําหนาย (Distribution) ใหตรงกับ
ความตองการของกลุมเปาหมายที่ไดเลือกไว ซึ่งแตละสวนจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดังนี้                         
         1.  ดานผลิตภัณฑ (Product) เกี่ยวของกับการพัฒนาและทดสอบตลาดสินคา ไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑใหม ผลิตภัณฑปรับปรุงใหม หรือการยกเลิกการผลิต การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ ตรายี่หอ
การรับประกันสินคา การบรรจุภัณฑ รวมไปถึงการกําหนดวัตถุดิบ ขนาดรูปราง สี และการออกแบบ                             
         2. ดานชองทางในการจําหนาย (Distribution) เปนการวิเคราะหความแตกตางของลักษณะ
ของชองทางจําหนายแบบตางๆ การออกแบบชองทางจําหนายที่เหมาะสม การกําหนดกระบวน การใน
การกระจายสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง การวิเคราะหดานการขนสง การวิเคราะหตนทุนใน
การคาสงและคาปลีก                                                                                                                                        
  3.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคในการสงเสริม
การตลาดกําหนดเครื่องมือหลักในการสงเสริมการตลาด เลือกและกําหนดสื่อโฆษณากําหนดเนื้อหา
โฆษณา กําหนดมาตรการวัดประสิทธิภาพการโฆษณารวมทั้งการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือสนับสนุน 
เชน สงเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การประชาสัมพันธ หรือการผสมผสานเครื่องมือดาน
การสื่อสารอื่นๆ เพื่อสงเสริมการตลาด 
  4.  ดานการกําหนดราคา (Pricing) เกี่ยวของกับการวิเคราะหราคาของคูแขง กําหนด
นโยบายราคา กําหนดราคาที่ตองการใช กําหนดสวนลดหรือเงื่อนไขดานราคาสําหรับคนกลางและผูซื้อ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541:  38) ใหความหมายและอธิบายสวนประสมทาง
การตลาดแบบ 4P’s วาหมายถึง กลยุทธในในการแลกเปลี่ยนกับตลาดเปาหมาย ซึ่งกําหนดกลยุทธ
สวนผสมทางการตลาดแตละการออกแบบผลิตภัณฑ ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและ
ราคา เพื่อสรางความพึงพอใจสวนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  กลยุทธดานผลิตภัณฑ เปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการพัฒนาสวนผสมทางการตลาดสวน
อ่ืนๆ ตอไป ไมวาจะเปนราคา ชองทางจําหนาย การสงเสริมการตลาด ซึ่งกลยุทธดานผลิตภัณฑจะมี
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ความเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพ บรรจุภัณฑ การรับประกัน บริการหลังการขายตรายี่หอ 
คุณคาและหนาที่ของผลิตภัณฑนั้นๆ 
 2. กลุยทธดานชองทางจําหนาย เกี่ยวของกับการกําหนดแหลงจําหนายผลิตภัณฑที่
เหมาะสมวาจะใหลูกคาสามารถเลือกซื้อไดที่ไหน เมื่อใด ซึ่งตองมีการตัดสินใจเลือกใชชองทาง
จําหนายที่มีประสิทธิภาพและตรงความตองการของตลาดเปาหมาย 
 3.  กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การขายโดยพนักงานขาย การโฆษณาการ
สงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ บทบาทของการสงเสริมการตลาด คือ การนําเสนอขาวสาร
ความรู สรางความสนใจ และคอยย้ําเตือนตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการรวมทั้ง
ชื่อเสียงขององคกร 
 4.  กลยุทธดานราคา คือ การกําหนดระดับราคาที่ลูกคายินดีจายและเปนระดับราคาที่
สามารถแขงขันในตลาดได รวมทั้งผลกําไรใหกับองคกร 
       ธงชัย สันติวงษ (2539:  23–27) ใหความหมายและอธิบายสวนประสมทางการตลาดแบบ 
4P’s วาหมายถึง การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคาการสงเสริม
การขายผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบการจัดจําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบ 
 1.  ดานผลิตภัณฑ (Product) ที่จะตองมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาข้ึนมาไดตรงกับ
ความตองการ ของตลาดและลูกคา หมายถึง แบบรูปรางของผลิตภัณฑและหรือรวมไปถึงบริการที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้นๆ สวนสําคัญที่สุดของเรื่องผลิตภัณฑนี้คือ การมุงพัฒนาซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได 
 2.  ดานสถานที่ (Place) หรือการไปใหถึงเปาหมาย กลาวคือ ผลิตภัณฑที่ดีหากไมสามารถ
ไปถึงเวลาและในสถานที่ที่มีความตองการแลว ผลิตภัณฑนั้นๆ ก็จะไรความหมาย ดังนั้นในดานของ
สถานที่จึงมีการพิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินคาและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายให 
โดยปกติการเคลื่อนตัวของสินคา และบริการจะไมดําเนินไปไดดวยดีดวยตนเอง แตจะขึ้นอยูกับ
ชองทางจัดจําหนายที่มีกิจกรรมทางการตลาดตางๆ มากมายเกี่ยวของอยู ทั้งจากสถาบันที่ทําหนาที่
คาขาย (Institutions) และคนกลาง (Middle Men) หลายฝายดวยกันกวาจะถึงมือผูบริโภคสุดทาย 
ในทางปฏิบัติ บางครั้งอาจมีบางที่ระบบการจําหนายอาจมีข้ันตอนเดียวคือจากผูผลิตไปถึงผูบริโภค แต
สวนมากแลวการขายมักตองเกี่ยวของกับคนกลางจํานวนมากเสมอ และตามสภาพความเปนอยูจริง 
ถาผูบริหารการตลาดมีจุดมุงหมายในเปาหมายหลายๆแหงพรอมกันแลว การอาศัยชองทางจําหนาย
หลายๆ ทางก็นับวาเปนสิ่งจําเปน 
 3.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือการแจง การบอกกลาว การขายความคิด 
ความเขาใจใหลูกคาไดรับรู การสงเสริมการตลาดจะเกี่ยวของกับวิชาการตาง ๆ ที่ใชสําหรับส่ือความ 
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(Communicate) ใหถึงตลาดเปาหมาย ใหไดทราบถึงผลิตภัณฑที่ตองการวาไดมีจําหนาย ณ ที่ใด ณ 
ระดับราคาใด การขายโดยพนักงาน (Personal Promotion) ซึ่งผูบริหารการตลาดตองพิจารณา
เลือกใชวิธีตางๆ เหลานี้ประกอบเขาดวยกัน ใหเปนการสงเสริมการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุด สําหรับ
การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงความสัมพันธที่เกี่ยวของโดยตรงแบบตัวตอตัว 
(Direct face to Face Relationship) ระหวางผูขายและลูกคาแตการขายแบบทั่วไป (Mass Selling) 
นั้น กลับจะเปนวิธีที่ออกแบบสําหรับการสื่อความกับลูกคาจํานวนมากๆ พรอมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
การขายโดยพนักงานขายจะมีความสําคัญที่สุดในสวนประสมทางการตลาดทั้งปวง 
 4.  ดานราคา (Price) เปนใจกลางของสวนผสมทางการตลาดทั้งหมดและเปนตัวกลไกที่
สามารถดึงดูดความสนใจใหเกิดขึ้นมาได ในการกําหนดราคาจะตองพิจารณาทั้งลักษณะของการ
แขงขันตลาดเปาหมายและปฏิกิริยาของลูกคาตอราคาที่แตกตางกัน วิธีการที่เกี่ยวของในการกําหนด
สวนเพิ่ม (Markups) สวนลด (Discounts) และเงื่อนไขการขาย (Terms of Sale)จะตองพิจารณา
กําหนดใหถูกตอง หากลูกคาไมยอมรับในเรื่องราคาเมื่อใด ปญหาก็จะเกิดขึ้นโดยแผนงานตางๆ ที่
กําหนดไวแลวจะเสียหายหมด นําไปใชปฏิบัติไมได ถึงแมวาราคาจะเปนเพียงสวนเดียวของสวนผสม
ทางการตลาดก็ตาม แตก็เปนสวนสําคัญที่ลูกคาจะจายออกมา เมื่อเขาไดพอใจในสวนประสมทาง
การตลาดของบริษัทแลว ราคาจึงเปนตัวตัดสินใจที่สําคัญที่ผูบริโภคการตลาดตองสนใจเปนพิเศษ การ
กําหนดราคาใหเหมาะสมที่สุด จะผลักดันผลิตภัณฑที่ดีอยูแลวใหออกไปสูที่ที่มีความตองการ โดย
วิธีการสงเสริมการจําหนายที่ดีเหมาะกับตลาดเปาหมาย 
 เสรี วงษมณฑา (2542:  11–75) ใหความหมายคําวาสวนผสมทางการตลาดแบบ 4P’s วา
หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับ
ไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงการจัดจําหนายกระจายสินคาไดสอดคลองกับ
พฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบสินคาและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตองซึ่งมีความเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ เกี่ยวกับกลยุทธ 4 ดาน คือ 
 1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย 
         1.1  แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product Concept) หมายถึง คุณสมบัติสําคัญ
ของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
         1.2  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attribute) หมายถึง ผลิตภัณฑนั้นผลิตมาจาก
อะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ฟสิกส เคมี ชีวะ ขนาด ความดี ความงาม 
ความคงทนทางดานรูปราง รูปแบบผลิตภัณฑที่มีอยูในตัวของมันเอง 
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         1.3  ลักษณะเดนของสินคา (Product Feature) หมายถึง การนําสินคาของบริษัทไป
เปรียบเทียบกับสินคาคูแขงแลวมีคุณสมบัติแตกตางกัน มีลักษณะเดนเปนพิเศษกวาสินคาอื่นเพื่อ
ดึงดูดใจลูกคา                                                                                                                         
  1.4  ประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit) หมายถึง สินคาใหประโยชนอะไร กับ
ลูกคา                 
 2. กลยุทธดานราคา ประกอบดวย 
         2.1  ต้ังราคาตามตลาด (One going Price) หรือ ต้ังราคาตามความพอใจ (Leading 
Price) ซึ่งแบงไดดังนี้ 
                2.1.1  ต้ังราคาตามตลาด (On going Price) หมายถึง การตั้งราคาสําหรับ สินคา
ที่สรางความแตกตางไดยาก จึงไมสามารถจะตั้งราคาใหแตกตางจาก คูแขงขันได 
            2.1.2  ต้ังราคาตามความพอใจ (Leading Price) หมายถึง การตั้งราคาตาม
ความพอใจโดยไมคํานึงถึงคูแขงขัน เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีความแตกตางในตราสินคา (Brand 
Defferentiation) เปนสินคาที่เอกลักษณและภาพพจนดี 
                 2.2  ต้ังราคาสูง (Premium Price) หรือราคามาตรฐาน (Standard) หรือราคาสินคา 
เพื่อการแขงขัน (Fighting brand) การใชราคาลักษณะใดขึ้นอยูกับความสามารถในการจายและการ
ยอมรับในราคาของผูบริโภค สามารถแบงไดดังนี้ 
              2.2.1  ราคาสูง (Premium Price) หมายถึง การตั้งราคาเมื่อแนใจคุณภาพที่
เหนือกวาและยอมรับในราคาของผูบริโภค 
                      2.2.2  ราคามาตรฐาน (Standard) หมายถึง การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคา
ของคูแขงขัน 
                       2.2.3  ตราสินคาเพื่อการแขงขัน (Fighting Brand) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
ตราสินคาที่ราคาประหยัด (Economy brand) หมายถึง การตั้งราคาเพื่อเจาะจงตลาดลาง สินคาดอย
คุณภาพกวาคูแขงขันเล็กนอยในประเด็นที่ไมสําคัญ 
                  2.3  ต้ังราคาเทากันหมด (One pricing) หรือราคาตางกัน (Discreminate Price) มี
ลักษณะดังนี้ 
      2.3.1  ราคาเทากันหมด (One Pircing) หมายถึง สินคาที่ติดราคาตายตัวไวที่
กลองและไมวาสินคาจะวางจําหนายที่ใด ราคาจะเทากันหมด 
           2.3.2  ราคาแตกตางกัน (Discriminate Price) หมายถึง การตั้งราคาหลายระดับ
ซึ่งมีหลายสาเหตุ คือ 
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              2.3.2.1  แตกตางกันตามฤดูกาล (Discriminate by Season) คือ การตั้งราคา 
ตามฤดูกาลในการขายชวงที่ขายดี (Peak Time) ต้ังราคาสูง สวนชวงที่ขายไมดี (Low Season) ต้ัง
ราคาต่ํา 
       2.3.2.2  แตกตางกันตามจํานวนสินคา (Discriminate By Volume) คือการตั้ง
ราคาตามจํานวนที่ซื้อวามากหรือนอย 
       2.3.2.3 แตกตางกันตามสถานที่ (Discriminates of Place) คือ การตั้งราคา
แตกตางกันตามสถานที่ที่จําหนาย สวนใหญมักขึ้นอยูกับระยะทางในการขนสง แตตองเปนราคาที่
ผูบริโภคยอมรับได 
       2.3.2.4  แตกตางกันตามลูกคา (Discriminate by Customer) คือ การตั้ง
ราคาตามประเภทหรือคุณสมบัติของลูกคา 
        2.3.2.5  แตกตางกันตามรุน (Discriminate by Version) การตั้งราคาสูงหรือ
ตํ่าตามรุนของผลิตภัณฑ 
    2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ (Line Extension) เปนการตั้งราคาเริ่มตนแลวมีการขยับ
ข้ึนหรือตํ่ากวาเพื่อใหผูบริโภคเกิดการเปรียบเทียบดานคุณภาพดวยกวามาก เพื่อใหผูบริโภคเกิดการ
เปรียบเทียบดานคุณภาพ และตัดสินใจซื้อสินคาที่แพงกวาแทน 
                  2.5 การขยับราคาต่ําลง (Trading Down) คือ การที่สินคาที่มีกําไรตอหนวยสูงแตขาย
ไดนอยจึงผลิตสินคาอีกตัวหนึ่งโดยตั้งราคาสูงแตคุณภาพดีกวาเล็กนอย เพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ
สินคาที่รองลงมา 
                   2.6 การใชขนาด (Size) คือ การผลิตสินคาในขนาดแตกตางจากคูแขงขัน ซึ่งจะใชใน
กรณีที่สินคามีราคาแพงกวาคูแขง 
 3. กลยุทธดานชองทางจําหนาย คือ เสนทางที่สินคาหรือบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตหรือ
ผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใชซึ่งอาจจะผานคนกลางหรือไมผานคนกลางก็ได ซึ่งมี 5 ลักษณะดังนี้                        
  3.1  ผูผลิต (Manufacturer)              ผูบริโภคคนสุดทาย (End Users) 
  3.2  ผูผลิต (Manufacturer)              รานคาปลีก (Retailer)              ผูบริโภคคนสุดทาย 
(Endusers) 
  3.3  ผูผลิต (Manufacturer)            รานคาสง (Wholesaler)             รานคาปลีก (Retailer)                        
          ผูบริโภคคนสุดทาย (End Users) 
  3.4  ผูผลิต (Manufacturer)          ตัวแทนจําหนาย (Distributors)         รานคาสง
(Wholesaler)               ผูบริโภคคนสุดทาย (End Users) 
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    3.5 ผูผลิต (Manufacturer)             ตัวแทนจําหนาย (Distributors)          รานคาสง
(Wholesaler)                 รานคาปลีก (Retailer)             ผูบริโภคคนสุดทาย (End Users) 
 4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย                                                        
        4.1  การโฆษณา หมายถึง การเสนอขาวสารการขาย หรือ แจงขาวสารใหกับบุคคลที่
เปนกลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับสินคาหรือบริการโดยผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต โดยมีการจายเงินเพื่อการโฆษณา และเปนการ
เสนอขอมูลที่ไมใชตัวบุคคลในการติดตอส่ือสาร 
      4.2  การประชาสัมพันธ หมายถึง การเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกรใหกับ
กลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อสรางภาพลักษณและชื่อเสียงใหกั้บองคกร ปจจุบันไดมี้
การนําการประชาสัมพันธมาใชทางการตลาดในดานสงเสริมการตลาด เนื่องจากการประชาสัมพันธ
สามารถสรางความเขื่อถือไดมากกวาการโฆษณา หรือการสงเสริมการขาย โดยตรงเพราะการ
ประชาสัมพันธเปนการใหขอเท็จจริงที่มีประโยชนตอสาธารณชนและจัดเปนกิจกรรมที่เอื้ออํานวนประ
โยชนตอสังคมมากกวาการหวังผลประโยชน ทางการคา 
      4.3  การขายโดยการใชพนักงานขาย หมายถึง การติดตอส่ือสารโดยตรงระหวาง
พนักงานขายกับลูกคาหรือกลุมเปาหมาย โดยการใชวาจาเพื่อใหขอมูลขาวสาร และชักจูงใจใหลูกคา
หรือกลุมเปาหมายเกิดความสนใจและตองการสินคาหรือบริการ อันจะนําไปสูการเพิ่มยอดขายและ
กําไรแกธุรกิจ 
      4.4  การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมที่จัดทําเพื่อรวมกับกิจกรรมอื่น มี
วัตถุประสงคในการกระตุนและเรงรัดการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการโดยการเสนอผลประโยชนพิเศษ
เปนการตอบแทนแกลูกคาหรือกลุมเปาหมาย 
  จากแนวความคิดดังกลาวการวิจัยนี้มุงศึกษาถึงแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดของ
เครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานกลยุทธดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ
ดานชองทางจัดจําหนายของเครื่องขายอัตโนมัติ 
 
เอกสารที่เกี่ยวของกับ เครื่องขายอัตโนมัติ                                                                              
        ความหมายของเครื่องขายอัตโนมัติ                                                                                   
            เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ คําศัพยในภาษาอังกฤษในปจจุบันนิยมใชคําวา Vending 
Machine ในวารสารวอลสตรีท (1991:  p.b1ff) ใหความหมายไววา เครื่องขายอัตโนมัติหมายถึงการ
ขายและการสงมอบสินคาโดยเครื่องขายอัตโนมัติใหกับผูบริโภค 
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             คอทเลอร (Kotler.1997:  484) ไดกลาวถึงเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ (Automatic Vending )
ไววา นิยมใชกับการขายสินคาที่ผูบริโภคไมไดวางแผนการซื้อมากอน เชน บุหร่ี น้ําอัดลม กาแฟ ลูกอม 
หนังสือพิมพ นิตยสารและสินคาประเภทอื่นๆเชน ถุงนอง เครื่องสําอาง อาหาร ถุงยางอยามัย 
ตัวอยางเชนบริษัท Coinstar ต้ังขึ้นโดยนักเรียนของ Standford ไดติดตั้งเครื่องขายสินคาจํานวน 
8,500 เครื่องในซูเปอรมารเก็ต บริษัทบริการรับเปลี่ยนคืนและเปลี่ยนสินคา โดยใหผลตอบแทนแก
รานคา 8.9 % เครื่องขายอัตโนมัตินิยมวางตามโรงงาน สํานักงาน รานคาปลีกขนาดใหญ ปมน้ํามัน 
โรงแรม ภัตรคาร ฯลฯ โดยใหบริการตนเองตลอด 24 ชั่วโมงและสินคาจะสดใหมตลอดเวลา ประเทศ
ญ่ีปุนมีจํานวนเครื่องขายสินคาอัตโนมัติเฉลี่ยตอจํานวนประชากรสูงที่สุด และกําลังทดลองใชเครื่อง
ขายสินคาอัตโนมัติรับคําสั่งซื้อโดยตรงจากมือถือ DoCoMoโดยคิดคาใชจายจากลูกคาผูใชโทรศัพท                        
  ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 532) ใหความหมายของเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ 
(Automatic vending machine) ไววาเปนการขายผานเครื่องจักรไมมีรานคาไมมีพนักงานขาย จะ
ไดรับสินคาโดยวิธีการหยอดเหรียญในเครื่องจักรอัตโนมัติ เชน การขายเครื่องดื่ม กระดาษชําระ 
ผาอนามัย ลูกอม เปนตน สามารถสรุปไดวา  เครื่องขายสินคาอัตโนมั ติ  มีศัพยที่ ใช เ รียกใน
ภาษาอังกฤษ “Vending machine” ที่นิยมใชอยางแพรหลายในปจจุบันสื่อถึงความหมายคือ เครื่อง
ขายอัตโนมัติที่วางในที่สาธารณะชุมชนเพื่อขายสินคาใหกับผูบริโภคและรอรับผานเครื่องขายอัตโนมัติ
ดวยตนเอง และสามารถใชบริการได 24 ชั่วโมง 
 
        ความเปนมาการคาปลีกดวยเครื่องขายอัตโนมัติ 
              เครื่องขายสินคาอัตโนมัติถูกจัดเปนการคาปลีกประเภทไมมีรานคา (Nonstore Retailing) 
ซึ่งสามารถขายสินคาได24ชม.นั้นไมมีบันทึกแสดงวาเริ่มมีมาตั้งแตเมื่อไร จากการที่ผูวิจัยไดคนควา
จากอินเตอรเนต   (“Vending machine”. 2009: Online) พบวาเครื่องขายอัตโนมัติเร่ิมรูจักและ
นํามาใชในเชิงพาณิชยตอนตนศตวรรษที่18 ในประเทศอังกฤษ เพื่อขายยานัตถ (Snuff) บุหร่ีหรือ
ยาสูบ (Tobacco) ตอมา ค.ศ.1888 บริษัทโทมัส อดัม กัม คอมพานี (Thomas Adams Gum 
Company) ไดสรางเครื่องขายอัตโนมัติข้ึนตัวแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขายหมากฝรั่งบนชานช
ลารถไฟ การคาปลีกดวยเครื่องขายอัตโนมัติในประเทศสหรัฐอเมริกาชวงแรกยังมีความจํากัดที่ตองซื้อ
ดวยเหรียญเงินเพนนี จนกระทั่งค.ศ.  1962 นับเปนยุคใหมของการขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติ มีการ
นําบุหร่ี (Cigaratte) มาขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติอยางแพรหลาย ตลอดจนมีการพัฒนาเครื่องขาย
บุหร่ีอัตโนมัติ ที่สามารถกันความชื้นได (Cigar Humidified Vending Machine ) เพื่อคงความสดของ
กลิ่นเพราะรสชาติของบุหร่ีสําหรับเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติเร่ิมมีการนํามาทําการคาในป ค.ศ. 
1937 เปนตนมา 
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       ชวง ค.ศ. 1940 และ 1950 ผูจัดการโรงงานมีความคิดวาพนักงานไมสามารถทํางานไดอยาง
ประสิทธิภาพ ตลอดเวลาของการทํางานยาวนาน 10-20 ชั่วโมง หรือมากกวา หากไมมีการหยุดพัก 
เพื่อสรางความสดชื่นโดยเครื่องขายอัตโนมัติเปนวิธีที่สามารถสรางความสดชื่นไดอยางดีที่สุด ธุรกิจ
เครื่องขายอัตโนมัติจึงมุงความสนใจติดตั้งเครื่องขายอัตโนมัติตามโรงงานอุตสาหกรรมจนในปจจุบันมี
การพัฒนาเครื่องขายสินคาอัตโนมัติใหจําหนายสินคาไดหลากหลายประเภทและหลายรูปแบบมากขึ้น 
ซึ่งเครื่องขายอัตโนมัติกลายมาเปนสัญลักษณของความสะดวก และสามารถตอบสนองความตองการ
ได 24 ชั่วโมงซึ่งยอดขายรวมของสินคาผานเครื่องขายสินคาในสหรัฐอเมริกา เติบโตจาก 600 ลาน
ดอลลาห ในป ค.ศ.1946 เปนมากกวา 41 พันลานดอลลารในป ค.ศ. 2006 (Maria Faurell. 2007:  96) 
  หากกลาวถึงประเทศที่มีการพัฒนาการดานเทคโนโลยีของเครื่องขายอัตโนมัติและจํานวน
เครื่องขายอัตโนมัติแลวประเทศญี่ปุนมีจํานวนเครื่องขายสินคาอัตโนมัติมากที่สุดในโลกซึ่ง ซึ่งใน
ประเทศญี่ปุนตอนนี้มีเครื่องขายอัตโนมัติจํานวน 5,405,300 ตู เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรแลว
พบวา เครื่องขายอัตโนมัติ 1 ตูตอประชากร 23 คน ซึ่งถือวาสูงที่สุดในโลก คร่ึงหนึ่งของเครื่องทั้งหมด
เปนเครื่องสําหรับกดเครื่องดื่มไรอัลกอฮอล ประมาณ 118,000 เครื่องจะเปนสินคาอื่นๆไดแก มีดโกน
หนวด ถุงเทา ไขไก และเปนบะหมี่กระปอง 5,500 เครื่อง และจากการสํารวจพบวา 22% ของคนตอบ
แบบสํารวจนั้นใชเครื่องขายอัตโนมัติอยางนอยวันละครั้ง ทําใหรายไดของเครื่องขายอัตโนมัติทั้งหมด
รวมทั้งปมีมูลคาถึง 7,000,000,000,000 เยน (ประมาณ 2.2 ลานลานบาท) (“Vending Machine”. 
2009: Online) เทคโนโลยีของเครื่องขายอัตโนมัติในปจจุบันถูกพัฒนาไปอยางมาก โดยมีบริษัทยักษ
ใหญ ฟูจิ อีเล็คทริค (Fuji Electric) ไดคิดคนพัฒนาเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ ใชพลังงานจากโซลาร
เซลล เพื่อทําความเย็นใหแกสินคาขางใน ซึ่งที่ดานขางเครื่องมีมอสเขียวๆขึ้นอยู เพื่อเปนฉนวนความ
รอนและเพิ่มความเขียวขจี แกสภาพแวดลอมตรงที่เครื่องขายอัตโนมัติไปวางตั้งอยู  อีกทั้งยังคิดคน
จอภาพแบบสัมผัส (Touch-Screen) ซึ่งเปนเครื่องขายอัตโนมัติที่แนะนําที่กินขาว ที่เที่ยว ใหแก
ผูบริโภคที่มากดซื้อกาแฟทานดวย โดยใชจอภาพแบบสัมผัส (Touch-Screen) ใหผูซื้อใชเลนเลื่อนและ
ขยายแผนที่ เครื่องก็จะโฆษณาแนะนําวา มีรานใดบางที่อรอยในบริเวณนั้น ผูบริโภคสามารถบอก
เครื่องนี้วาอยากทานอะไรเปนพิเศษ เครื่องก็จะโชวแผนที่ให และพูดบอกทิศทางใหผูบริโภคทราบวาให
เดินไปทางไหน เลี้ยวตรงไหน  บริษัท ฟูจิทากะ (Fujitaka) ไดประดิษฐตูหยอดเหรียญที่ใชเทคโนโลยี
จดจําใบหนา (Face Recognition) เพื่อทําการประเมินอายุของผูซื้อบุหร่ีที่ตู ดวยการใชกลองเก็บภาพ
หนาของผูหยอดเหรียญ แลวทําการวิเคราะหรูปทรงของใบหนา ความเตงตึงของผิวหนา ลักษณะของ
เสนรอบๆดวงตา แลวทําการเปรียบเทียบกับฐานขอมูลของใบหนาคน ในชวงอายุตางๆ ในฐานขอมูลที่
มีอยูมากถึง 100,000 ใบหนา ตูนี้จะปฏิเสธการขายหากมันคิดวาคนซื้อเปนเยาวชน แลวในกรณีที่ผูซื้อ
เกิดเปนคนหนาออนกวาอายุมากๆ สําหรับกรณีนี้ที่ผูซื้อเปนผูใหญแบบ Baby-Faced แลวเครื่อง
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ปฏิเสธการขาย ก็ยังสามารถซื้อไดโดยนําบัตรประชาชนมาใหตูสแกน เครื่องก็จะยอมขายให โดยเก็บ
ขอมูลความผิดพลาดในการคํานวณเอาไวดวย เพื่อปรับปรุงความฉลาดของเครื่องตอไป แมวาปจจุบัน
ความถูกตองในการคํานวณของเครื่องจะมีเพียง 90% เทานั้น (ทุกๆ100 คน มันจะเดาผิด 10 คน) แต
ในอนาคตพลังของซอฟตแวรปญญาประดิษฐจะสูงขึ้น เพื่อลดขอผิดพลาดใหลดลงไปเรื่อยๆ บ ริ ษั ท 
M-one Cafe พยายามเอาใจคอกาแฟที่ชอบดื่มกาแฟสด และรูสึกหงุดหงิดกับรสชาติของกาแฟที่
ออกมาจากตูหยอดเหรียญ จริงๆแลว กาแฟหยอดตูก็สามารถเซิรฟในถวยกระดาษรอนๆ และมี
ตัวเลือกไดคอนขางมาก ทั้ง เอสเพรสโซ คาปูชิโน ลาเต แต บริษัท M-one ใหผูซื้อมีอิสรภาพในการ
กําหนดรสชาติที่ตัวเองตองการเหมือนกับการปรุงเอง ซึ่งอิสรภาพที่ไดมานี้มากกวาการไปนั่งสั่งกาแฟ
สดดวยการปรุงจากมนุษยในรานกาแฟ เพราะผูซื้อสามารถควบคุมการปรุงไดจากการเฝาดูจอ เอล ซี 
ดี (LCD) ที่ตูโดยการใชจอสัมผัส (Touch-screen) ส่ังเลือกสูตรกาแฟที่ตนชื่นชอบ ไมวาจะเปนความ
เขมขนของกลิ่นรส ความหวาน ความมันของนม ถาจะดื่มกาแฟเย็นก็เลือกขนาดของกอนน้ําแข็งที่
ตองการได เครื่องจะตัดน้ําแข็งในขนาดตามนั้นใหสดๆ     สวนในรูปแบบการจายเงินโดยสามารถจาย
ผานบัตรโดยสารสมารทการด มาแตะที่ตูแทนการใชเหรียญ ตูก็จะหักเงินในบัตรเอง โดยเฉพาะตูหยอด
เหรียญที่สถานีรถไฟไฟาทั้งหลาย ซึ่งหลายๆตู ผานโทรศัพทมือถือ สามารถหักเงินได แคนําไปแตะ
เทานั้น เดี๋ยวนี้บริษัทโฆษณาสินคาทั้งหลายก็นิยมโปรโมตสินคา โดยการสงอีเมล (e-mail ) ไปเขามือ
ถือลูกคา เชน ใหเครื่องดื่มโคกฟรี 1 กระปอง เพียงนําบารโคดที่สงไปทางอีเมล (e-mail ) เอาไปใหตู
หยอดเหรียญสแกน โดยหันหนาจอมือถือไปทางเครื่องสแกน โคกก็จะหลนลงมาใหด่ืม                                                
  สําหรับในประเทศไทยซึ่งไมมีขอมูลระบุที่แนชัดวาเครื่องขายอัตโนมัติไดเขามาในประเทศ
ไทยครั้งแรกเมื่อไร แตจากการคนควาขอมูล บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทรายแรกที่นําเขา เครื่องขายอัตโนมัติยี่หอ ฟูจิ อิเลคทริคเขามาในป พ.ศ.2535   เปนเครื่องขาย
อัตโนมัติ 3 ประเภทใหญ ๆ ประเภทแรก คือ ตูจําหนายเครื่องดื่มชนิดผสม (Post-mix Beverage) ซึ่ง
เครื่องจะผสมเครื่องดื่มตาง ๆ ตามที่ผูซื้อเลือก เชน น้ําอัดลม กาแฟรอน กาแฟเย็น ชารอน ประเภทที่
สองคือ ตูจําหนายเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑเรียบรอย (Package Beverage) เชน น้ําผลไมกระปอง 
น้ําอัดลมกระปอง นม และเครื่องดื่มชนิดกลอง ประเภทที่สาม คือ ตูจําหนายขนมขบเคี้ยว (Snack 
Vending Machine) ในชวงระยะแรกบริษัท ไอ ซี ซี ครอบครองสวนแบงตลาดเพียงรายเดียว แตดวย
อัตราเติบโตของตลาดปละ 100% (ศิริรัตน ภัตตาตั้ง. 2539:   Online) จากแนวโนมการดําเนินชีวิต
สมัยใหมที่ตองการความสะดวก และรวดเร็ว จึงดึงดูดใหหลายบริษัทใหความสนใจในธุรกิจนี้ ในชวงป 
2538 เปนตนมา จึงมีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจนี้อีกหลายราย ซึ่งไดแก บริษัท รอยัล เวนดิ้ง 
แมชชีนส ผูแทนจําหนายตูยี่หอ โกลสตาร บริษัทไทย-โบนันซา และรายเล็ก ๆ อีกหลายแหง เชน บริษัท
บางกอกเวนดิ้ง บริษัทยินเพรซิเดนท สงผลใหธุรกิจนี้เร่ิมมีสีสันแหงการแขงขันขึ้นมาแลว   จวบ
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จนกระทั่งในปปจจุบัน 2552 มีบริษัทที่อยูในธุรกิจเครื่องขายสินคาอัตโนมัติรายสําคัญไดแก บริษัทซัน
รอยแปด เวนดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของสหพัฒน และบริษัทอิเซ เทค บางกอก จํากัด  
         ลักษณะเดนของการขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติ                                                            
            การขายสินคาดวยเครื่องขายอัตโนมัติเปนอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตและกลายเปน
สัญลักษณความสะดวกของประเทศสหรัฐอเมริกา มาเรีย (Maria Faurell. 2007: 108) และในประเทศ
ที่พัฒนาแลว ซึ่งลักษณะการดําเนินธุรกิจดวยเครื่องขายอัตโนมัติมีความโดดเดนหลายประการ ดังนี้ 
              1.   สามารถทําเปนธุรกิจที่บานได โดยไมตองลงเวลาตกบัตร ไมตองจายคาเชา ไมตองจาย
คาพนกังาน ไมมีคาโฆษณา ไมมีสิทธิทางการคา และธุรกิจนี้เปนนายของตนเอง สามารถดําเนนิการ
ธุรกิจขายสนิคาได 24 ชั่วโมง                                
   2.  สามารถดาํเนนิการธุรกิจขายสินคาได 24 ชั่วโมง  ซึ่งตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดตลอด                                                                                                                                   
      3.  มีสภาพคลองทางธุรกิจคอนขางสูง เนื่องจากรายรับเปนเงินสด ไมมีลูกหนีท้างการคาทํา
ใหธุรกิจมีสภาพคลอง             
   4.  เปนธุรกิจที่สามารถสรางเงนิสดไดทันท ีที่มกีารขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติจึงไมมีลูกหนี้ 
และไมมีตนทนุคาโฆษณา  เนื่องจากผูผลิตเครื่องดื่มไดทําการโฆษณาใหกับสินคาเครื่องดื่มอยูแลว 
   5.  สามารถขายสนิคาโดยไมใชพนกังานขาย และทํางานตลอด 24 ชั่วโมงและ 365 วันตอป 
ไมมีภาระเงนิเดือน  ลวัสดิการตางๆ 
         สินคาที่จาํหนายดวยเครือ่งขายอัตโนมัติ 
  สินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคาของธุรกิจคาปลีกในภาพ แสดงใหเห็นวา การคา
ปลีก สามารถตอบสนองลูกคาดวยผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  ตามความตองการของลูกคา (Customer 
Oreiented) ใน 3 ลักษณะ แม็คคารทรี (McCarthy; & Prereautt. 1984: 402-403) คือ                                               
 1.  ตอบสนองความตองการความหลากหลายทางดานแนวกวาง (Width of Assortment 
Desire)                                                                                                                                           
 2.  ตอบสนองความตองการดานความหลากหลายแนวลึก (Depth of Assortment Desire )               
 3.  ตอบสนองผสมผสานทั้งราคาและการบริการ (A Price and Services Combination )                    
โดยเฉพาะสินคาที่จําหนายดวยเครื่องขายอัตโนมัติภาพประกอบ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความ
ตองการสินคาเฉพาะบางรายการ (Specific Item) โดยไมไดสนใจในแนวกวาง ความหลากหลายแนว
ลึก หรือแมกระทั่งราคา  
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ภาพประกอบ 2  สินคาที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในธุรกิจคาปลีก 
 

   การขายสนิคาดวยเครื่องขายอัตโนมัติจัดเปนการคาปลกี โดยไมใชพนักงานขายเปนรูปแบบ
หนึง่ทีม่ีความสําคัญ สินคาที่เหมาะสมสําหรับการจัดจาํหนายดวยวธินีี้ควรมีลักษณะดังนี ้                                           
  1.   มีขนาดเล็ก                                                                                                                                       
  2.   เปนสินคามาตรฐาน                                                                                                                          
  3.    เปนสินคาที่ซือ้ใชในชีวิตประจําวนั       
 สําหรับประเภทสนิคาทีว่างจําหนายดวยเครื่องขายสินคาอัตโนมัติในตางประเทศ มหีลายชนิด
ตัวอยางเชน น้ําอัดลม บุหร่ี กาแฟ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ถุงยางอนามัย ผาอนามัย เบียร วิสกี้ 
ไวน สาเก บะหมี่กึง่สําเร็จรูป ขาวสาร หนงัสือพิมพ นิตยสาร เครื่องเลน ไอ พอด (i-pod ) วิดิทัศน รม     
เปนตน เรียกไดวาสามารถหาซื้อสินคาเกือบทุกชนิดไดจากเครื่องขายอัตโนมัติ                                                     
        เครื่องขายเครื่องด่ืมอัตโนมัติ                                                                                             
 บริษัท ซนัรอยแปด เวนดิง้ จาํกัด                                                                                             
 เปนหนึง่บริษทัในเครือสหกรุปที่ดําเนนิธุรกิจในหลาย ๆ ดาน เพื่อบริการ และสนับสนุนกลยทุธ
การขยายตัวของเครือสหพฒัน ภายใตสโลแกนวา "Time Place Quantity In Harmony" ซึ่งหมายถึง 
ความลงตัวของ เวลา สถานที่ และปริมาณ ไดดําเนินธรุกิจในหลายประเภทดวยกัน เชน ธุรกิจตู
จําหนายสินคาอัตโนมัติ ธุรกิจบริหารคลังสินคาและการจัดสงสินคา ธรุกิจนาํเขาและตัวแทนจําหนาย 
ธุรกิจเคลือบผิววัสดุ (Cubic Priniting) ซึ่งลวนแตตองคาํนงึถงึเรื่องของทาํเลสถานที ่เร่ืองของเวลา 
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และปริมาณความตองการ เพื่อที่จะใหการดําเนนิธุรกิจนัน้มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียใหเกิด
นอยที่สุด ปจจุบันบริษทัมีเครื่องขายเครื่องดื่มสินคาอตัโนมัติรุนตางๆดังนี้      
                                                                                                          
1. เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน CIA 460   ประเภท Cup (Hot & Cold)                                      
ขนาดบรรจุ     : 1,800 ถวย                                          
ขนาดตู          : 183x99x77.5 เซ็นติเมตร                                                                                             
น้ําหนกั          : 345  กิโลกรัม                                                                                                      
ขนาดถวย      : ถวยรอน 7 ออนซ ,ถวยเยน็ 9 ออนซ                                                                                             
หมอตมน้าํรอน : 93 องศาเซลเซียส  
ระบบไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรท 10 แอมป 
ระบบความเยน็ เครื่องทําน้ําแข็งเกล็ด 1.5 กิโลกรัม   
มีระบบความปลอดภัยโดยเบรคเกอร (Breaker Earth Ground) 
ควบคุมการทาํงานดวยระบบไมโครคอนโทลเลอร (Microcontroller) 
มีชุดรับเหรียญแบบทอนเงนิได 
สามารถตอรวมกับเครื่องรับธนบัตรได 
 

      
                                                                                                   

ภาพประกอบ 3 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน CIA 460 
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 2.  เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน FGA 20                                                                                               
ประเภท               :  กระปองและขวด (Can and  Bottle)                                                                                        
ขนาดบรรจุ          : กระปองขนาด 200 มิลลิตร และ350 มิลลิตร  ขวดขนาด 150 มิลลิตร และ                        
                250  มิลลิตร                                                                                                                             
ขนาดตู              : 183x99.9x63.3 เซนติเมต                                                                                                    
น้ําหนกั              : 279 กิโลกรมั                                                                                                                            
ชองบรรจุสินคา   :  20 ชอง ปุมกดเลือกสินคา 20 ปุม  
ระบบไฟฟา         : 220 โวลท 50 เฮิรท 1200 วัตต 
ระบบความเยน็   : ใชน้าํยา R 410A None CFC  
มีระบบความปลอดภัย โดยเบรคเกอร (Breaker Earth Ground) 
ควบคุมการทาํงานดวยระบบไมโครคอนโทลเลอร (Microcontroller) 
มีชุดรับเหรียญแบบทอนเงนิได 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน FGA 203 
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 3.  เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน F992B249ND-XS                                                                           
ประเภท  : กลอง (PACK UHT)  นม น้ําผลไม อาหารเสริม                 
ขนาดบรรจุ   :400 กลอง/UHT (ขนาด 180 - 250 มิลลิลิตร )                                                                          
ขนาดตู   :180.2x87x60 เซ็นติเมตรน้าํหนัก 253 กิโลกรัม                                                                           
ชองบรรจุสินคา  : 20 ชอง ปุมเลือกสินคา 20 ปุมระบบไฟฟา : 220 โวลท. 50 เฮิตท 5 แอมป                                 
ระบบความเยน็  : ใชน้ํายา R 410A None CFC                                                                                                      
มีระบบความปลอดภัย (Safety) โดยเบรคเกอร (Breaker Earth Ground )                                                                  
ควบคุมการทาํงานดวยระบบไมโครคอนโทลเลอร (Microcontroller)                                                                           
มีชุดรับเหรียญแบบทอนเงนิไดสามารถตอรวมกับเครื่องรับธนบัตรได  
 

 
 

ภาพประกอบ 5 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน  F992B249ND-XS 
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 4.  เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน JV                                                                                                       
ประเภท : ถวย Cup (Hot & Cold)               
ขนาดบรรจุ  : 1,000 ถวย                                                                                                                                     
ขนาดตู  : 183x100x80 เซนติเมตร                                                                                                               
น้ําหนกั  : 360 กิโลกรัม                                                                                                                                    
ชองบรรจุสินคา  : 24 ชอง ปุมเลือกสินคา 24 ปุม                                                                                                   
ระบบไฟฟา :  220 โวลท 50 เฮิตท15 แอมป                                                                                                              
มีระบบความปลอดภัยโดยเบรคเกอร(Breaker Earth Ground )                                                                                 
ควบคุมการทาํงานดวยระบบไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller)                                                                         
มีชุดรับเหรียญแบบทอนเงนิไดสามารถตอรวมกับเครื่องรับธนบัตรได 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน  รุน JVS 
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บริษัท อิเซ เทค บางกอก จํากัด   
          ซึ่งเปนบริษัทที่ทําการจัดจําหนายเครื่องขายสินคาอัตโนมัติและเครื่องดื่มผานตูจําหนายสินคา
อัตโนมัติ  มีเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่ส่ังนําเขาจากบริษัท ฟูจิอิเล็คทริค ในประเทศญี่ปุน 
          1.เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน  FJH20M4RD8-FDP 
ใชเหรียญ             :  10 บาท 5 บาท 1 บาท                                                                                             
ขนาดบรรจุ           :  415 ชิ้น 
เครื่องดื่ม      :  รอน และ เย็น สินคา 20 ชนิด 30 ปุมตัวเลือก 
ขนาดสินคา      : กระปอง160 มิลลิลิตร 500มิลลิลิตร เครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร                   
                            ขวดน้ําดื่ม275 มิลลิลิตร 330 มิลลิลิตร 
รูปทรงขนาดสินคา : ขนาดกลม ,ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 350 มิลลิลิตร 500มิลลิลิตร 
ขนาด                   : ความสูง 1,830 เซนติเมตร   ความกวาง 999 เซนติเมตร ความลึก 526 เซนติเมตร
น้ําหนักตู              : 221 กิโลกรัม 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติรุน  FJH20M4RD8-FDP 
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         กลยทุธการตลาดดานตางๆของเครื่องขายเครื่องด่ืมอัตโนมัติ  
   จากการสํารวจและรวบรวมขอมูลของผูวิจยัเกี่ยวกับเครือ่งขายเครื่องดื่มอัตโนมัติใน
กรุงเทพมหานคร พบวามีการทํากลยุทธทางการตลาดทางดานตางๆสามารถจาํแนกไดตามสวนผสม
ทางการตลาดดังนี ้                                                                                                                                  
     กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
              เครื่องดื่มที่ขายดวยเครื่องขายสินคาอัตโนมัติมีความหลากหลายทั้งในดานประเภทของ
เครื่องดื่มและยี่หอของเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถแบงแยกเครื่องดื่มตามระบบการบรรจุมี 2 ประเภทหลักคือ                        
        1.  ระบบบรรจุเสร็จมากอน (Pre-Mix System ) เปนเครื่องดื่มที่ผูผลิตบรรจุเสร็จเรียบรอยมา
จากโรงงานผูผลิตอยูในบรรจุภัณฑ กระปอง ขวด กลอง โดยมากที่พบในประเทศไทยจะเปนแบบเย็น 
ไดแก น้ําอัดลม (Carbonated beverage) และ เครื่องดื่มไมอัดลม (Non-Carbonated Beverage ) 
ไดแก ชา กาแฟ นม โกโก น้ําผัก น้ําผลไม  เปนตน 
 2.  ระบบบรรจุภายหลัง (Post-Mix System) ภายในเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ น้ํา แกส 
คารบอนไดออกไซด และน้ําเชื่อมหัวน้ําเชื้อ ซึ่งจะจายผานทอมาผสมกันในถวยหรือภาชนะที่มารองรับ
เมื่อผูซื้อหยอดเหรียญซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งผูบริโภคจะสามารถเลือกไดตามความตองการของผูบริโภค 
(Customization) ทั้งการเพิ่มเติมน้ําแข็ง ลด-เพิ่มปริมาณน้ําตาล กาแฟ พบไดทั้งเครื่องดื่มแบบรอน
และเย็น ไดแก กาแฟ โกโก น้ําอัดลม  เปนตน   
              นอกจากนั้นยังมีกลยุทธดานผลิตภัณฑที่สําคัญในดานการดัดแปลงตัวเครื่องใหมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้น โดยดัดแปลงรูปแบบของตัวเครื่องขายอัตโนมัติใหมีรูปแบบ
การจายเงินที่งายและสะดวกมากขึ้น โดยแยกเครื่องขายอัตโนมัติที่มีอยูในกรุงเทพมหานครดังนี้ 
  ระบบธนบัตรและเหรียญ (Intelligent  Coin Changer And Bill Validator) เปนระบบกลไกล
อิเลคโทรนิคสที่รับและทอนได ซึ่งแตกตางจากตูหยอดเหรียญทัว่ไปที่ทอนไมได ดวยซอฟทแวรและ 
ฮารดแวรเทคโนโลยีชัน้นําของยุโรปและญีปุ่น อุปกรณตางๆไดผานการทดสอบมาอยางหนักและคงทน
,ตลอดจนความถูกตองของการรับ/การทอนไดดี                                                                                               
        เอ็ม วี เอส ซสิเต็ม (MVS-System) เปนระบบที่พฒันารวมกับบริษทั แอดวานซอินโฟเซอวิส 
จํากัด มหาชน (AIS) เพื่อบริการกลุมลูกคามือถือยุคDigital โดยลูกคาที่ม ีM-Pay Account สามารถใช
มือถือกดเขาสูระบบตามทีก่าํหนดดวยรหสัที่มีแลวทําการกดปุมเลือกซื้อสินคา หนาเครื่องขายอัตโนมัติ
ก็จะไดสินคาตามตองการ                                                                                                              
 วัน การด โซลลูชั่น (One Card Solution) เปน ระบบใชบัตรแทนเงนิสด (Cashless Card) ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อการซื้อสินคาผานตูขายอัตโนมัติ เปนระบบลาสุดทีน่ิยมและไดรับการยอมรับกันอยาง
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กวางขวาง ในยุโรป ,อเมริกา ระบบดังกลาวสามารถรองรับบัตรตางๆไดอยางกวางขวาง เชน บัตร
เครดิต บัตรเอทีเอ็ม นอกจากนัน้ระบบนีย้งัใหประโยชนอีกมากมาย 
    ขอดีของวันการดโซลลูชั่น ไดแก                                                                                             
  1. เพิม่ยอดขาย (Increase Sales) ไมเสียโอกาสขาย เพราะลูกคาไมตองหาเหรียญและ
ธนบัตร ปญหาตูไมมีเหรียญทอนหมดไป                                                                                                     
   2.  เพิ่มกาํไร (Increase Profitability) ลดตนทุนในการดําเนินการ เชน คาแรง ,คา
เคลื่อนยาย, การเตรียมเหรียญทอน ,การฉอโกงและการโจรกรรมตู                                                                             
   3. เพิ่มประสทิธิภาพ (Improve Efficiency) ดานเทคโนโลย ี
         4.  ไมตองใชเงินสด (Cashless Transaction) ชวยลดขั้นตอนการจัดการเงินสด มีเวลา
ปรับปรุงบริการสวนอื่นไดเต็มที่  
        5. เพิ่มความสะดวกสบาย (Enhance Convenience) ระบบนี้ชวยใหลูกคาเกิด
ความชอบที่จะใช เพราะใชซื้อไดงาย สะดวก รวดเร็ว เพียงรูด 
   6.  สรางความไดเปรียบ (Competitive Advantage) ตูที่มีระบบ Cashless คือความ
แตกตางที่สรางความไดเปรียบในการขยายทําเลและลูกคาใหมเหนือคูแขงขัน  
 ทัชซิม (Touch sim) เปนเทคโนโลยีลาสุดที่รวมพัฒนากับ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (True corp.) เพื่อเพิ่มสีสันในการกิน-ด่ืม-จายชําระ แบบ อินเทรนดไดสะใจ สะดวก รวดเร็ว 
เพียงใชมือถือที่มีSIMของTrue สัมผัสกับเคร่ืองอานที่ตูขายอัตโนมัติ แลวกดเลือกสินคา ระบบจะทํา
การเชื่อมตอโดยตัดบัญชีตามมูลคาสินคาและจายสินคาใหทานโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังใชชํา
ระบิลตางๆที่จุดบริการ (counter services) หรือแมกระทั่งใชซื้อต่ัวตางๆตามที่ไดรวมรายการโปรโมชั่น 
(Co-promotion) รวมกัน                                                     
            กลยุทธดานราคา 
              มีความหลากหลายทางดานราคา และมีการตั้งราคาแตกตางกัน (Discreminate Price) 
เนื่องจากผูขายหรือเจาของตูจะกําหนดราคาขึ้นกับทําเลที่ต้ังของตูและพื้นที่เปนหลัก (Discriminates 
of Place)  หากตั้งอยูในหางสรรพสินคาเชน เซ็นทรัลเวิลดราคาเครื่องดื่มก็จะแพงกวาราคาปกติที่ซื้อ
จากรานคาสะดวกซื้อแตบางพื้นที่ราคาเครื่องดื่มก็เปนราคาปกติเมื่อเทียบกับราคาจากรานสะดวกซื้อ 
เชน คอนโดลุมพินีวิลลสุทธิสาร  
            กลยุทธดานชองทางจัดจําหนาย 
              เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการเลือกทําเลที่ต้ังซึ่งตอง
ต้ังอยูในพื้นที่มีผูคนเดินผาน ยานออฟต ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ๆสําคัญ  ปลอดภัยตอการโจรกรรม 
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และมีความคุมคาดานการลงทุน จากการสํารวจขอมูลพื้นที่สําคัญตางๆของกรุงเทพมหานครที่มีเครื่อง
ขายอัตโนมัติต้ังอยู ไดแก                                                                                                                
               หางสรรพสินคา ไดแก เซ็นทรัลเวิลด  คารฟูร เปนตน                                                                                   
     อาคารชุดหรอืคอนโดมิเนยีม ไดแก อาคารชุดอมันตา-รัชดา  อาคารชดุศุภาลัยปารค  
อาคารชุดลุมพินวีิลลพหลโยธินสทุธิสาร  อาคารชุดลุมพิน ีพลาซา อโศก เปนตน                                                          
    อาคารสํานกังาน ไดแก  ตึก PS Tower อโศก 
    มหาวิทยาลยัไดแก จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร                                                   
    สถานที่สําคญัและแหลงทองเทีย่วตางๆ ไดแก ศูนยประชุมแหงชาตสิิริกิต, วัดสุคันธาราม 
เปนตน                              
  ตลอดจนบางจุดไดมีการสรางเปนอาเขต หรือ One Stop Service ซึ่งเปนการรวมเครื่องขาย
สินคาอัตโนมติัหลากหลายประเภทสินคามาวางบริการรวมกัน เชน ชา/กาแฟ รอนเย็น น้าํ-น้ําผลไม-
น้ําอัดลม-นม  ขนมขบเคี้ยว บะหมี่มามา เปนตน เปรียบเสมือนรานคาอัตโนมัติที่บริการขาย 24 ชม. 
ผานตูจาํหนาย 3-6 ตู ใกลบานหรือทีท่ํางานลูกคา ซึ่งอยูในทาํเลที่ไกลชุมชน หรือ ขาดความสะดวกใน
การซื้อสินคายามดึก  
                       
 

 
 

ภาพประกอบ 8 One Stop Service เครื่องขายอัตโนมัติ 
 

 คาเฟเทอเรีย (Cafe’teria) เปนธุรกิจเครื่องขายอัตโนมัติใหม ที่เนนไปวางในพื้นที่สวนที่เปน
หองสันทนาการของบริษัทและองคกรใหญๆใหบริการพนักงานในองคกร โดยพัฒนาจากแนวคิด
สะดวกซื้อ ณ จุดเดียวกับเทคโนโลยี่ไมตองใชเงินสด (Cashless System) และรูปแบบชีวิต เรงดวน 
สรางขึ้นเพื่อเสริมสรางบรรยากาศการทํางาน ซึ่งเนนใหความสําคัญตอพนักงาน และหลายแหงใหเปน
สวัสดิการพนักงาน เพียงพนักงานถือบัตรพนักงาน(I.D.)เดินซื้อน้ํา ชา กาแฟ รอน เย็น บะหมี่ถวย ขนม
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ขบเคี้ยว ไดสะดวก ไมตองรอคิวนาน จากกลุมตูจําหนายสินคาอัตโนมัติในบริเวณ คาเฟเทอเรีย 
(Café’teria) หรือ หองสันทนาการของบริษัทฯ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
            เนื่องจากเครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติแมจะมีการติดตั้งกระจายในหลายพื้นที่ ใน
กรุงเทพมหานครแลว แตก็ไมนิยมแพรหลายมากนัก ทําใหมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องขายสินคา
อัตโนมัติจํานวนไมกี่เร่ือง โดยผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังนี้ 
             เกศสิรี แตศิลปสาธิต (2545: 95-104) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยพบวา
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 15-24 ป ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายไดตอ
เดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด โดยชอบดื่ม
น้ําอัดลมในสํานักงานปริมาณวันละ2-3 กลอง,กระปอง,ถวย มีอัตราการดื่มสัปดาหละ 1-3 คร้ัง และ
สวนใหญมีประสบการณเคยซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ และมีทัศนคติตอการซื้อเครื่องดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติโดยรวมอยูที่ระดับไมคอยดี เนื่องจากดานราคาที่มีความลําบากในดานการ
เตรียมเหรียญลวงหนา และดานการสงเสริมการขายในเรื่องที่เครื่องขายอัตโนมัติทําใหพนักงานขายตก
งานมากขึ้น ไมมีการตกแตงบริเวณที่ต้ังเครื่องขาย และไมมีส่ือโฆษณาตามสื่อตางๆใหเห็น ตามลําดับ 
สวนดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานสังคม ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ ความหลากหลายของ
เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑดึงดูดใจ ความนาเชื่อถือของตราสินคาความมั่นใจวาเครื่องดื่มสะอาด ปลอดภัย 
และดานการจัดจําหนาย เร่ืองที่เครื่องขายอัตโนมัตินั้นเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานา
อารยะประเทศ  การขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติเปนการบริการที่ดีแกผูบริโภค มีการตั้งเครื่องขายใน
ทําเลที่สะดวก และขั้นตอนไมยุงยาก สวนดานสังคม ในเร่ืองความรวดเร็วที่เหมาะกับผูบริโภคที่เรงรีบ 
ความรูสึกทันสมัย ความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและเครื่องขายอัตโนมัติมีประโยชนมากตอ
ระบบธุรกิจคาปลีก ตามลําดับ                                                                                                                                
 มุกดา อารีย  ( 2549: 132-137)   ทัศนคติตอการซื้อน้ําดื่มจากเครื่องขายน้ําดื่มอัตโนมัติ
แบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ
หญิงอายุระหวาง25-34ป อาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท 
ลักษณะการอยูอาศัยเปนอพารทเมนท มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คนและผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ ยังคงซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด โดย ผูบริโภคสวนใหญเคยซื้อน้ําดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญที่
ผานการฆาเชื้อในระบบ อารโอ (RO: Reverse Osmosis)โดยระบบฆาเชื้อที่ชอบมากที่สุดคือระบบ
อารโอและยูวี(RO & UV) เพราะสะอาดบริสุทธิ์ และคุณภาพดีกวาระบบอื่น ความถี่ในการซื้อตอ
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สัปดาหคือ 1-3 คร้ัง ระยะเวลาที่ซื้อ คือนอยกวา 6 เดือนบรรจุภัณฑที่ไปซื้อบอยที่สุดคือขนาด 1.5 ลิตร
คาใชจายคอคร้ังคือ 6-10 บาทสาเหตุหลักที่ซื้อคือ หาซื้องาย และสถานที่ที่ซื้อคือรานคาใกลบานและ
ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติตอการซื้อน้ําดื่มจากเครื่องขายน้ําดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญในดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา โดยรวมอยูในระดับดี คือ การหยอดเหรียญซื้อน้ําดื่มจากเครื่องขายน้ําดื่ม
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญเปนวิธีที่สะดวกทันใจและราคาของน้ําดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญถูกกวาน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วไป 
             กนก วิมาลา ( 2548:  97-103 )   ทัศนคติและพฤติกรรมการใชเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบ
หยอดเหรียญของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุ 25-34 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป สวนใหญเปน
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 15,000-30,000 บาท พักอาศัยอยูอพารทเมนท/คอนโดมิเนยีม
ผูบริโภคมีทัศนคติ ตอสวนผสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับดีมากผูบริโภคมีความถี่เฉลี่ยในการใชบริการ 2 คร้ังตอสัปดาห
สวนใหญนําเสื้อผามาซักและนั่งคุยกับผูที่มาใชบริการ ระหวางรอบริการ มาใชบริการเพราะพนักงานที่
คอยมาใหบริการ ชอบการมีพนักงานคอยใหบริการ ระหวางรอบริการ และตองการใหมีอินเตอรเนต
และเกมสมากที่สุด 
 ปรียารัช สายเพ็ชร (2545: 78-81) ไดทําการวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ
เครื่องจําหนายน้ําดื่มบริสุทธิ์แบบหยอดเหรียญ ของผูพักอาศัยในอพารทเมนทในเขตจตุจักรโดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่ใชบริการ
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-/25 ป การศึกษาปริญญาตรี รายได 5,001-7,500 บาทตอเดือนโดย
รูจักเครื่องจําหนายจากการไดเห็น ใชบริการ 1-2 คร้ังตอสัปดาห ใชบริการซื้อน้ํา 1-2 ลิตร มีทัศนคติวา
การใชบริการเครื่องที่ต้ังอยูในอาคารที่พักอาศัยเพราะตองการความสะดวก 

ทัศนียวรรณ ศรวิไลวรรณ  (2550: 159) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวโนมพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคตอเครื่องทําน้ําอุนยี่หอพานาโซนิคแบบบางเฉียบ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย มีอายุ 35-39 ป สถานภาพ เปนโสด/หมาย/
หยาราง/แยกกันอยู มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน/หางราน มีรายได 
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน และ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองทําน้ําอุนยี่หอพานาโซนิคแบบางเฉียบ เนื่องจาก
ปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด มีสวนสําคัญทําใหผูบริโภคเกิดความ
ตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนดังกลาวถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
        ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่องแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติ (Vending Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 
            1.   การกําหนดประชากรและวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
            2.   การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
               3.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
      4.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
      5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้คือ ผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานครซึ่ง
ไมทราบจํานวนที่แนนอน 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร 
แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการ
หาขนาดตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชย บัญชา. 2546:  25-26) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณเทากับ 385 ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณไดดังนี้ 
 
 
 
  เมื่อ   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
          Z  แทน คาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนดไว ในที่นี้กําหนดไวที่ 95% ไดดังนี้ 

Z1-α / 2 = Z.975 
       Z = 1.96 

    p  แทน สัดสวนของประชากรหรือความนาจะเปนของประชากรในที่นี้กําหนดความนาจะเปน
ของประชากร เทากับ 0.5 

n =  Z2pq_ 
E2 
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 q แทน 1 - p 
 E แทน คาความคลาดเคลื่อนของกลุมที่ยอมใหเกิดขึ้นไดในที่นี้ 
 กําหนด E = 0.05 
จากสูตรขางตนแทนคาในสูตรไดดังนี้ 

n = (1.96) 2  (0.5)(1 – 0.5) 
(0.05) 2 

                                 =  384.16 
                                 =  385 คน 
ดังนัน้ขนาดกลุมตัวอยางทีคํ่านวณไดเทากับ 385 ตัวอยาง และใชวธิกีารเลือกกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ข้ันตอนการสุมตัวอยางประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันตอนที่1   การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชแบบสอบถามที่เตรียมไวนําไปเก็บขอมูลกับผูบริโภคที่อายุ 15 ปข้ึนไปที่อาศัยหรือทํางานใน
กรุงเทพมหานครเนื่องจากเปนกลุมที่มีอํานาจตัดสินใจในการซื้อ  โดยเลือกจาก 5 เขตที่มีประชากร
หนาแนนและเปนพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ไดแก เขตพญาไท เขตสาธร เขตปทุมวัน เขตวัฒนา  เขต
ลาดพราว  
 ข้ันตอนที ่2   การสุมตัวอยางโดยกาํหนดโควตา (Quota Sampling) คํานวณหาจากกลุม
ตัวอยาง 385  คน และจากการสุมตัวอยางในขั้นที่1 ดังนี ้  

 
         เขตพื้นที ่            จํานวนตวัอยาง 
         เขตพญาไท                                       77 
         เขตสาธร               77 
         เขตปทุมวนั              77 
         เขตวัฒนา                  77 
         เขตลาดพราว            77 
                              385 
 ข้ันตอนที่ 3   การสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว นําไปเก็บขอมูลกับผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานใน
เขตพื้นที่ที่จะจัดเก็บแบบสอบถามตามจํานวนที่ไดกําหนดไว 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
           1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  สรางแบบสอบถามทั้งหมด 3 สวน 
    สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
    สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคตทิี่มตีอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอตัโนมัติ 
    สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบและเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อนําแบบสอบถามที่ไดไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง พรอมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนําปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อ
ปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach)  
        เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะภาษางายแกความเขาใจ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันระหวางกลุมตัวอยางและผูวิจัยรวมถึงไดศึกษาคนควาแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ผูวิจัย โดยแบงเนื้อหาแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ 
           สวนที่ 1.   ลักษณะทางดานประชากรศาสตร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-Ended Response Question) มี 5 ขอ ไดแก 
     ขอที่ 1.   เพศ ใชระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal scale ) 
                ขอที่  2.   อายุ ใชระดับการวดัขอมูลประเภทเรียงลาํดับ ( Ordinal scale ) 
    ขอที่ 3.   อาชพี ใชการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal scale ) 
     ขอที่ 4.   รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ใชการวดัขอมูลประเภทประเภทเรียงลําดับ ( Ordinal 
scale ) 
     ขอที่ 5.   ระดบัการศึกษาใชการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดับ ( Ordinal scale ) 
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  สวนที่ 2.   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ มีลักษณะเปน
แบบคําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) รวมทั้งหมด 3 ดาน 18 ขอ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ  13 ขอ ดานราคา 3 ขอ  ดานการจัดจําหนาย 4 ขอ โดยใหผูบริโภคแสดงทัศนคติตอ
ขอความในมาตรวัดทัศนคติที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบ เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 
ของ Likert ( Method of Summated Rating the Likert Scale ) ( ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 166 ) โดย
ใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน  18 ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ถึง 
5 แทนระดับทัศนคติ ดังตอไปนี้ 
    5  หมายถงึ   ดีมาก 
                 4  หมายถงึ   ดี 
                 3  หมายถงึ   ปานกลาง 
                 2  หมายถงึ   ไมดี 
                 1  หมายถงึ   ไมดีมาก 
เกณฑการประเมิน สามารถแบงชวงคะแนนที่ใชวธิีการคํานวณหาความกวางของอตัรภาคชั้น (Class 
Interval : I ) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผล (กัลยา วานิชยปญญา.2546:  29) ดังนี ้
        I = ความกวางของอันตรภาคชั้น =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) 
                     จํานวนชั้น 
                             =  5   –   1 
                                                5 
                   =  0.8 
จากสูตรขางตนสามารถสรุปเกณฑการแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้
 4.21 - 5.00   หมายถงึ ผูบริโภคมีระดับทัศนคติดีมากตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขาย
อัตโนมัติ 
  3.41 - 4.20   หมายถงึ ผูบริโภคมีระดับทัศนคติดีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขาย
อัตโนมัติ 
 2.61 - 3.40   หมายถงึ ผูบริโภคมีระดับทัศนคติปานกลางตอกลยทุธการตลาดของเครื่อง
ขายอัตโนมัติ 
 1.81 - 2.60   หมายถงึ ผูบริโภคมีระดับทัศนคตไิมดีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขาย
อัตโนมัติ 
 1.00 - 1.80   หมายถงึ ผูบริโภคมีระดับทัศนคติไมดีอยางมากตอกลยุทธการตลาดของเครื่อง
ขายอัตโนมัติ 
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และจะทําการจัดกลุมขอมูลใหมในการทดสอบสมมติฐานใหเหลือ 3 กลุมโดยมีระดับทัศนคติ 3 ระดับ
ดังนี้ ดี ปานกลาง ไมดี  
           สวนที่ 3 แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งหมด 10 ขอ  โดยใชระดับการวัดขอมูลดังนี้ 
              ขอที่ 1.  ประสบการณในการซื้อสินคาจากเครื่องขายอัตโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 2.  ประสบการณในการซื้อเครือ่งดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติั   ใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale)  
 ขอที่ 3.  ประเภทของเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 4. สถานทีท่ี่เคยซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญติั (Nominal Scale) 
 ขอที่ 5.  แนวโนมในการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 6.  เหตุผลในการที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติใชระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 7.  ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อจากเครื่องขายอตัโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 8.  ราคาที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ ( Ordinal scale ) 

 ขอที่ 9.  สถานทีท่ี่จะซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ  ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ(Nominal Scale) 
              ขอที่ 10. แนวโนมในการบอกตอบุคคลอื่น ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัติ 
(Nominal Scale) 
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การเก็บรวบรวมขอมลู  
     ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไดแก นิตยสารและวารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ รายงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามา
วิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค และขอความ
รวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คนจากกลุมตัวอยาง 
  เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อประมวลผลและนําเสนอการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวลงรหัสในแบบสอบถาม ( Coding ) จากนั้นนําไป
วิเคราะหและทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ( Statistic Package for the 
Social Science ) Version 16.0 for Windows โดยใชการคํานวณคาสถิติ ดังนี้ 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือคาสถิติพื้นฐานไดแก 
    1.1   คารอยละ (Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทางประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสูตร ดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ 2541:  40) 

         P   =                 f x 100 
                                                  n 

     เมื่อ  P   แทน   คารอยละ หรือเปอรเซ็นต 
       f     แทน   ความถีท่ี่สํารวจได 
       n   แทน   จํานวนความถี่ทั้งหมด หรือจํานวนกลุมตัวอยาง 

        1.2   คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลทัศนคติในดานตาง ๆ 
โดยใชสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา  2546: 39)   

       x  = 
n
xi∑  
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        เมื่อ  x   แทน    คาคะแนนเฉลี่ย 
                 ∑ ix  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          n    แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        1.3   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล
ทัศนคติในดานตาง ๆ โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:  39)   
 

     S.D. = 
1

)( 2

−

−∑
n

xxi  
   
       เมื่อ    S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
           ix  แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
           x  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
        n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
               2.  สถิติที่ใชหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบัค  (Cronbach’s alpha coefficient)  
คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ≤α ≤1 โดยใชสูตร
ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 50)  
 

 α  =           
ianceariancek

ianceariancek
varcov)1(1

varcov
−+

 

 
 

   เมื่อ  α   แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น  
                      K   แทน   จํานวนคําถาม 
 ariancecov       แทน คาเฉลี่ยของความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 
               iancevar      แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
        3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติดังนี้ 
      3.1  การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปร (Chi-Square Test of Independence or 
Association) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 วาลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อาย ุ
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สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 235-236) โดยใชสูตร                                                    
 
 
 
 

โดยที่       แทน  คาไค-สแควร (Chi-Square) 
  N   แทน  จํานวนคูของคาตัวแปรหรือจํานวนสมาชิกในกลุม 

Oij   แทน คาความถี่ที่สังเกตไดจากตัวอยาง (Observation) 
Eij   แทน  ความถี่ที่คาดหมายของแถว I และคอลัมน j 
r   แทน  จํานวนแถวนอน 
c   แทน  จํานวนแถวตั้ง 
Df = (r-1)(c-1)  แทน องศาความเปนอิสระ 

    3.2  การทดสอบหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน  หรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ใชสถิติใชสถิติ Chi-Square (ชูศรี วงษรัตนะ. 2541 : 212) 
นอกจากนั้นหากทดสอบพบวา คําถามมีความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ก็จะใช
คาสถิติ Cramer’s V (V) เพื่อบอกระดับความสัมพันธของตัวแปร ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติ
ที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ในดานตางๆ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของ
ผูบริโภค  เมื่อพบวาตัวแปรมีความสัมพันธจะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไปนี้โดยสถิติที่ใช
วัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่เปนขอมูลชนิดสเกลนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2543 : 332) โดยใชสูตร 

 
Cramer’ s V   =                 
                                    n(t - 1) 
 
โดยที่   Cramer’ s V  แทน  สัมประสิทธิ์ Cramer’ s V 
               แทน   คาของ  จากการทดสอบความเปนอิสระตอกัน 
              n      แทน   ขนาดของตัวอยาง 
                t       แทน   จํานวนแถวหรือจํานวนสดมภที่มีคานอย 
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      ทั้งนี้ใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์2543:348)
ดังนี้  
    ถาคาสมัประสิทธสหสัมพนัธ  0.71-0.99 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง  
    ถาคาสมัประสิทธสหสัมพนัธ  0.31-0.70 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง  
    ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธ  0.01-0.30 หมายความวา มีความสัมพันธระดับตํ่า 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้มุงศกึษา แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

(Vending Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูทําการวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห 

 n  แทน  จํานวนผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
 x   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Chi-square 
 v      แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ 
 H0  แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *   แทน  ความมนีัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจยั โดยแบงการ

นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี ้
   สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลดานลกัษณะทางดานประชากรศาสตร  
   สวนที ่2 การวิเคราะหทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจดัจําหนาย 
   สวนที ่3 การวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ไดแก 

ประสบการณการซื้อสินคาและเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ ราคาทีจ่ะ
ซื้อ เหตุผลที่จะซื้อ สถานที่จดัจําหนายที่จะซื้อ การบอกตอ แนวโนมการซื้อในอนาคต 

   สวนที ่4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
        สวนที ่1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
            การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
385 คน สามารถจําแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา โดยนาํเสนอในรูป
ของจํานวน รอยละ ดังนี ้
 
ตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ชาย 152 39.5 
หญิง 233 60.5 
รวม 385 100.0 
 

 จากตาราง 2 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 60.5 รองลงมาเปนเพศชาย จาํนวน152 คน คิดเปนรอยละ 39.5 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ
  
อาย ุ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
15 – 20  ป 67 17.4 
21 - 25  ป 105 27.3 
26 - 30  ป 108 28.0 
31 – 35  ป 50 13.0 
36 – 40  ป 22 5.7 
41  ปข้ึนไป 33 8.6 
รวม 385 100.0 
 

จากตาราง 3 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนกลุมผูที่มีอาย ุ
26 - 30  ป จาํนวน 108  คน คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ เปนกลุมผูที่มีอาย ุ21 - 25  ป จาํนวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 27.3  เปนกลุมผูที่มีอาย1ุ5 – 20  ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ17.4 เปน
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กลุมผูที่มีอาย ุ31 – 35  ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ13 เปนกลุมผูที่มีอายุ 41  ปข้ึนไป จาํนวน 33 
คน คิดเปนรอยละ 8.6 และเปนกลุมผูที่มีอาย ุ36 – 40  ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.7 

เนื่องจากมีบางอัตรภาคชั้นของอายุของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มีความถี่นอยกวาเกณฑ
ที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยไดทําการรวมชั้นใหม ดังนี้ 

 
ตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ( จัดกลุมใหม ) 
 
อาย ุ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
15 – 20  ป 67 17.4 
21 - 25  ป 105 27.3 
26 - 30  ป 108 28.0 
31 – 35  ป 50 13.0 
36 ปข้ึนไป 55 14.3 
รวม 385 100.0 
 

 จากตาราง 4 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนกลุมผูมีอาย ุ
26 - 30  ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ เปนกลุมผูมีอายุ 21 - 25  ป จํานวน 105 
คน คิดเปนรอยละ 27.3 เปนกลุมผูที่มีอายุ 15 – 20  ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ17.4 เปนกลุมผูที่
มีอายุ 36  ปข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.3  และเปนกลุมผูที่มีอายุ 31 – 35  ปจาํนวน 50 
คน คิดเปนรอยละ13  

 
ตาราง 5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
นักเรียน / นักศึกษา 159 41.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 127 33.1 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 13.2 
ธุรกิจสวนตัว 41 10.6 
อ่ืนๆ ไดแก อาชีพอิสระ ลูกจาง 7 1.8 
รวม 385 100.0 
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 จากตาราง 5 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนผูที่มีอาชพี
นักเรียน/นักศกึษา จาํนวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาคือ เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน127 คน คิดเปนรอยละ 33.1 เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ13.2 
เปนธุรกิจสวนตัว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.6  และอื่นๆ ไดแก อาชีพอิสระ ลูกจาง มีจํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 1.8  

 เนื่องจากมีบางอัตรภาคชั้นของอาชีพของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มีความถี่นอยกวา
เกณฑที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยไดทําการรวมชั้นใหม ดังนี้ 
 
ตาราง 6 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ (จัดกลุมใหม) 
 
อาชีพ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
นักเรียน / นักศึกษา 159 41.3 
พนกังานบริษทัเอกชน 127 33.1 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 13.2 
อ่ืนๆไดแก  ธุรกิจสวนตัว อาชีพ
อิสระ ลูกจาง 

48 
 

12.4 
 

รวม 385 100.0 
 

จากตาราง 6 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนผูที่มีอาชพี
นักเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 159 คน คิดเปนรอยละ41.3 รองลงมาคือ เปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 33.1  เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 51 คน คิดเปนรอยละ13.2 
และ อ่ืนๆ ไดแก ธุรกิจสวนตวัหรือ อาชีพอสิระ ลูกจาง มจีํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.4 
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ตาราง 7 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
รายไดเฉลี่ย จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000  บาท 147 38.2 
10,001 – 20,000  บาท 96 24.9 
20,001 – 30,000 บาท 64 16.6 
30,001 - 40,000  บาท 25 6.5 
40,001 บาทข้ึนไป 53 13.8 
รวม 385 100.0 
 

 จากตาราง 7 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385  คน สวนใหญเปนผูมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000  บาท จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือ เปน
ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000  บาท จาํนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.9 เปนผูที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 64  คิดเปนรอยละ16.6  เปนผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
40,001 บาทขึ้นไป จํานวน 53 คิดเปนรอยละ 13.8  และ เปนผูทีม่ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 
40,000  บาท จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.5 

 เนื่องจากมีบางอัตรภาคชั้นของรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความถี่นอยกวาเกณฑที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยไดทําการรวมชั้นใหม ดังนี้ 
 
ตาราง 8 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
      (จัดกลุมใหม) 
  
รายไดเฉลี่ย จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000  บาท 147 38.2 
10,001 – 20,000  บาท 96 24.9 
20,001 – 30,000 บาท 64 16.6 
30,001 บาทข้ึนไป 78 20.3 
รวม 385 100.0 
 



62 
 

 จากตาราง 8 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385  คน สวนใหญเปนผูมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000  บาท จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมาคือ เปน
ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000  บาท จาํนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.9 เปนผูที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3  และ เปนผูทีม่ีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 64  คิดเปนรอยละ16.6 

 
ตาราง 9 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 29 7.5 
ปริญญาตรี 275 71.4 
สูงกวาปริญญาตรี 81 21.1 
รวม 385 100.0 
 

 จากตาราง 9 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนผูมรีะดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 275 คน  คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมาคือ เปนผูมีระดับการศึกษาสูง
กวาปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และเปนผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.5  

 เนื่องจากมีบางอัตรภาคชั้นของระดับการศึกษาของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มีความถี่
นอยกวาเกณฑที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยไดทําการรวมชั้นใหม ดังนี้ 

 
ตาราง 10 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
      (จัดกลุมใหม) 
 
ระดับการศึกษา จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ปริญญาตรีหรือตํ่ากวา 304 78.9 
สูงกวาปริญญาตรี 81 21.1 
รวม 385 100.0 
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 จากตาราง 10 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเปนผูมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือตํ่ากวา จาํนวน 304  คน คิดเปนรอยละ 78.9 รองลงมาคือ เปนผูมรีะดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตร ีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.1 
 
 สวนที ่2 การวิเคราะหทศันคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ 

 ทัศนคติการที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา และดานการจัดจําหนาย ของผูบริโภคโดยนําเสนอในรูปแบบความคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
เฉลี่ย ดังนี้ 

 
ตาราง 11 แสดงคาเฉลีย่และคาเบีย่งเบนเฉลี่ยระดับทัศนคตทิี่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      ของเครื่องขายอัตโนมัติ ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม  
 

ดานผลิตภัณฑ Χ  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ความหลากหลายของชนิดเครื่องดื่มที่มีจาํหนายในเครือ่ง 
      ขายอัตโนมัติ 

3.59 0.71 ดี 

ความนาเชื่อถอืของยี่หอเครือ่งดื่มที่มจีําหนายในเครื่อง   
      ขายอัตโนมัติ           

3.83 0.71 ดี 

ความเหมาะสมของอุณหภูมเิครื่องดื่มที่มีจาํหนายใน       
      เครื่องขายอัตโนมัติ 

3.63 0.80 ดี 

ความเพียงพอของจํานวนเครื่องดื่มที่มีจาํหนายในเครื่อง 
       ขายอัตโนมัติ 

3.30 0.86 ปานกลาง 

คุณภาพเครื่องดื่มที่อยูในเครื่องขายอัตโนมัติ 3.61 0.75 ดี 

สภาพบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มที่อยูในเครื่องขาย 
       อัตโนมัติ 

3.66 0.78 ดี 

ข้ันตอนการซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติ 3.74 0.76 ดี 

ความเที่ยงตรงของเครื่องขายอัตโนมัติ 3.60 0.88 ดี 

ระบบจอสัมผัสจากเครื่องขายอัตโนมัติ 3.41 0.78 ดี 
รูปแบบของเครื่องขายอัตโนมัติชนิดผสมแบบสามารถ 
      กําหนด รสชาติ ความรอน-เย็น  

3.44 0.83 ดี 
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 ตาราง 11 (ตอ) 
 
 

ดานผลิตภัณฑ 
 

Χ  S.D. ระดับทัศนคต ิ

ความสามารถของเครื่องขายอัตโนมัติในการชําระเงนิ  
       ดวยบัตรแทนเงินสด 

3.23 0.87 ปานกลาง 

ความสามารถของเครื่องขายอัตโนมัติในการชําระเงนิ  
       ดวยซิมการดมือถือของระบบเครือขายของ ทรู 

3.24 0.97 ปานกลาง 

ความสามารถในการชาํระเงนิดวยระบบเอม็เพย ของ 
       ระบบเครอืขายของ เอ ไอ เอส 

3.22 0.97 ปานกลาง 
 

รวม 3.50 0.48 ดี 
 
 จากตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนระดับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของ
เครื่องขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.50  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑอยูในระดับดี ในขอ ความ
นาเชื่อถือของยี่หอเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.83  รองลงมา ไดแก 
ข้ันตอนการซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย  3.74  สภาพบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มที่อยูในเครื่อง
ขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.66 ความเหมาะสมของอุณหภูมิเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ 
มีคาเฉลี่ย 3.63  คุณภาพเครื่องดื่มที่อยูในเครื่องขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.61  ความเที่ยงตรงของ
เครื่องขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.60  ความหลากหลายของชนิดเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขาย
อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.59  และรูปแบบของเครื่องขายอัตโนมัติชนิดผสมแบบสามารถกําหนด รสชาติ 
ความรอน-เย็น มีคาเฉลี่ย 3.44  
 ผูบริโภคมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑอยูใน
ระดับปานกลาง ในขอ ความเพียงพอของจํานวนเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ มี
คาเฉลี่ย 3.30รองลงมาไดแก ความสามารถของเครื่องขายอัตโนมัติในการชําระเงินดวยซิมการดมือถือ
ของระบบเครือขายของ ทรู มีคาเฉลี่ย 3.24 ความสามารถของเครื่องขายอัตโนมัติในการชําระเงินดวย
บัตรแทนเงินสด มีคาเฉลี่ย 3.23 และความสามารถในการชําระเงินดวยระบบเอ็มเพย ของระบบ
เครือขายของ เอ ไอ เอส มีคาเฉลี่ย 3.22 
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ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนเฉลี่ยระดับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานราคา 
      ของเครื่องขายอัตโนมัติ ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
  
ดานราคา    Χ    S.D. ระดับทัศนคต ิ
ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัความสะดวกที ่
       ไดรับ 

3.57 0.67 ดี 

ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาเครื่องดื่ม 
      จากรานคาทัว่ไป 

3.37 0.71 ปานกลาง 

ราคามีความหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณที ่
      ไดรับจากการใชเครื่องขายอัตโนมัติ 

3.43 0.69 ดี 

รวม 3.46   0.57      ดี 
 

 จากตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนเฉลี่ยระดับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาด
ดานราคาของเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
มีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.46 เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดดานราคาอยูใน
ระดับดี ในขอ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.57  
รองลงมาไดแก ราคามีความหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณที่ไดรับจากการใชเครื่องขาย
อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.43 และผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ในขอ ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเครื่องดื่มจากรานคาทั่วไป มีคาเฉลี่ย 3.37 
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ตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนเฉลี่ยระดับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการ 
      จัดจําหนายของเครื่องขายอัตโนมัติ ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม  

   

ดานการจัดจําหนาย    Χ    S.D. ระดับทัศนคต ิ
ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ต้ังของเครื่องขาย 
      อัตโนมัติ 3.36 0.89 ปานกลาง 

ความปลอดภยัของที่ต้ังเครื่องขายอัตโนมติั.ในการจําหนาย 
     เครื่องดื่ม 

3.49 0.73 ดี 

ความเพียงพอของเครื่องขายอัตโนมัติที่ต้ังจําหนายใน 
     สถานที่ตางๆ 

2.86 0.91 ปานกลาง 

การตั้งรวมของเครื่องขายสนิคาอัตโนมัติหลายชนิดในจุด 
     หนึง่ ๆ 

3.31 0.80 ปานกลาง 

รวม  3.25    0.64 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนระดับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดาน

การจัดจําหนายของเครื่องขายอัตโนมัติ ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับดีตอ
กลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนายของเครื่องขายอัตโนมัติ ในขอ ความปลอดภัยของที่ต้ังเครื่อง
ขายอัตโนมัติในการจําหนายเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ย 3.49 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยูใน
ระดับปานกลาง ในขอ ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ต้ังของเครื่องขายอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย 3.36 
รองลงมาไดแก การตั้งรวมของเครื่องขายสินคาอัตโนมัติหลายชนิดในจุดหนึ่งๆ มีคาเฉลี่ย 3.31 และ
ความเพียงพอของเครื่องขายอัตโนมัติที่ต้ังจําหนายในสถานที่ตางๆมีคาเฉลี่ย 2.86          
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ตาราง 14  แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ 
      การซื้อสินคาจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

                                                                                                                                                                 
ประสบการณ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
เคย 346 89.9 
ไมเคย 39 10.1 
รวม 385 100.0 

 
 จากตาราง 14 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญเคยมี

ประสบการณการซื้อสินคาประเภทตางๆ จากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 89.9 
และไมเคยมีประสบการณการซื้อสินคาประเภทตางๆจากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 39 คน คิดเปน
รอยละ 10.1 

                                                                                                                                 
ตาราง 15 แสดง จํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ 
      การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

 
ประสบการณ จํานวน  ( คน ) รอยละ 
เคย 331 95.7 
ไมเคย 15 4.3 
รวม 346 100.0 

   
 จากตาราง 15 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อสินคาจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

จํานวน 346 คน สวนใหญเคยมีประสบการณการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 331 คน 
คิดเปนรอยละ 95.7 และไมเคยมีประสบการณการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 4.3 
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ตาราง16 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทเครื่องดื่มทีเ่คย 
      มีประสบการณซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
ประเภทเครื่องดื่ม  จํานวน  ( คน ) รอยละ 
น้ําอัดลม 288 74.8 
ชา-กาแฟ 133 34.5 
น้ําผลไม 171 44.4 
นมกลอง 66 17.1 
เครื่องดื่มชูกําลัง 12 3.1 
โกโก (ไมโล,โอวัลติน) 78 20.3 
เครื่องดื่มสุขภาพ 24 6.2 
น้ําดื่มบรรจุขวด 53 13.8 
อ่ืนๆ ไดแก เบยีร และ 
      ชามะนาว 

3 
 

0.8 
 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

จํานวน 331 คน สวนใหญเคยมีประสบการณการซื้อน้ําอัดลม จํานวน  228 คน คิดเปนรอยละ 74.8 
รองลงมา น้ําผลไม จํานวน 171  คน คิดเปน รอยละ 44.4 ชา-กาแฟ จํานวน 133 คน คิดเปน รอยละ 
34.5 โกโก (ไมโล,โอวัลติน ) จํานวน 78 คน คิดเปน รอยละ 20.3 นมกลอง  จํานวน 66 คน คิดเปน 
รอยละ 17.1 น้ําดื่มบรรจุขวด จํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 13.8 เครื่องดื่มสุขภาพ จํานวน 24 คน 
คิดเปน รอยละ 6.2เครื่องดื่มชูกําลัง จํานวน  12 คน คิดเปน รอยละ 3.1 อ่ืนๆ จํานวน 3 คน คิดเปน 
รอยละ 0.8 
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ตาราง 17 จํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดจาํหนายที่เคยม ี
      ประสบการณการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติั 

 
การจัดจําหนาย จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ที่ทาํงาน / สถานศึกษา 107 27.8 
สถานที่ออกกาํลังกาย 42  10.9 
ยานศนูยการคา 137 35.6 
ใกลที่พกัอาศยั 12 3.1 
สถานทีท่องเทีย่ว 29 7.5 
อ่ืนๆ ไดแก โรงพยาบาล เมอืง
ทองธาน ีศูนยประชุมสิริกิต 

4 
 

1.0 
 

รวม 331 100.0 
 
 จากตาราง 17 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 331 คน สวนใหญมี

ประสบการณการซื้อเครื่องดื่มที่ ยานศูนยการคา จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 35.6 รองลงมาคือ ที่
ทํางาน / สถานศึกษา จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.8  สถานที่ออกกําลังกาย 42 คน คิดเปนรอย
ละ 10.9 สถานที่ทองเที่ยว 29 คน คิดเปนรอยละ 7.5  ใกลที่พักอาศัย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
3.1 สถานที่อ่ืนๆ ไดแก โรงพยาบาล ศูนยประชุมสิริกิต เมืองทองธานี จํานวน 4 คน  คิดเปนรอยละ 1.0  
และ คิดเปนรอยละ 14.0 
   
ตาราง 18 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมการซื้อ 
      เครื่องดื่มในอนาคตจากเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคต  

                                                                                              
แนวโนม จํานวน  ( คน ) รอยละ 
ซื้อ 324 84.2 
ไมซื้อ 61 15.8 
รวม 385 100.0 
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 จากตาราง 18 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคต จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 84.2 และไมมีแนวโนม
ที่ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคตจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.8                                                     

                                                                                                                                       
ตาราง 19 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่จะไมซื้อ 
      เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคต 

 

เหตุผลที่จะไมซื้อในอนาคต จํานวน ( คน ) รอยละ 
ไมแนใจวันหมดอาย ุ 1 3.2 
ราคาสูงกวารานคาทัว่ไป 5 16.1 
ความบกพรองของครื่อง ไมทอนหรียญ 3 9.7 
ไมมีความจาํเปน 1 3.2 
จํานวนรานคาสะดวกซื้อเยอะอยูแลว 5 16.1 
ไมสะอาด 1 3.2 
ยุงยาก 2 6.5 
บรรจุภัณฑบุบ 2 6.5 
รานคาสะดวกซื้อสะดวกกวา มีโปรโมชัน่  2 6.5 
ทําลายรานโชวหวย 2 6.5 
เครื่องมีนอย 1 3.2 
ไมนิยมตูขาย 1 3.2 
ไมชอบเครื่องดื่มแชเย็น 1 3.2 
สินคามีใหเลือกนอย 4 12.9 
รวม 31 100.0 

 
 จากตาราง 19 พบวา เหตุผลที่จะไมซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคต สวนใหญ

เพราะราคาสูงกวารานคาทั่วไป จํานวน 5 คน และจํานวนรานคาสะดวกซื้อเยอะอยูแลว จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 16.1 รองลงมา ไดแก สินคามีใหเลือกนอยจํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ12.9 ความ
บกพรองของครื่อง ไมทอนหรียญ จํานวน 3 คน รานคาสะดวกซื้อสะดวกกวา มีโปรโมชั่น จํานวน 2 คน 
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คิดเปนรอยละ 6.5 บรรจุภัณฑบุบ 2 คน ยุงยาก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.5คิดเปนรอยละ 6.5 
ทําลายรานโชวหวยจํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 6.5 ไมแนใจวันหมดอายุ 1จํานวน คิดเปนรอยละ 3.2 
คิดเปนรอยละ 16.1 คิดเปนรอยละ 9.7 ไมมีความจําเปนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.2 ไมสะอาด
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.2 เครื่องมีนอย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.2 ไมนิยมตูขาย จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 3.2 ไมชอบเครื่องดื่มแชเย็น จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.2  

                                                                                                                                             
ตาราง 20 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่จะซื้อ 
      เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

 
เหตุผล                                       จํานวน  ( คน ) รอยละ 
มีเครื่องดื่มหลากหลายประเภท 
สะดวก รวดเร็ว 
มีการออกแบบเครื่องขายสนิคา
อัตโนมัติ ทันสมัย ดึงดูด 
ราคาไมแตกตางจากรานคาทั่วไป 

45 
276 
24 
 
21 

11.7 
71.7 
6.2 
 
5.5 

รูปแบบการจายเงนิไดหลายวิธ ี
อ่ืนๆ ไดแก หาซื้อแถวนัน้ไมได อยาก
ลองใช  ใกลตัวมากที่สุด 

1 
 
18 

0.3 
 
4.6 

รวม 385 100.0 
 

 จากตาราง 20 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนม
เหตุผลที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ เพราะความสะดวก รวดเร็ว จํานวน 276 คน คิดเปน
รอยละ 71.7 รองลงมา ไดแก ดานความหลากหลายของประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 45 คน คิดเปนรอย
ละ 11.7 ดานการออกแบบเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ ทันสมัย ดึงดูด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
ดานราคาที่ไมแตกตางจากรานคาทั่วไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ดานอื่นๆ คือ หาซื้อแถวนั้น
ไมได อยากลองใช ใกลตัวมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.6 และดานรูปแบบการจายเงินได
หลายวิธี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
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เนื่องจากมีบางอัตรภาคชั้นของเหตุผลที่จะซื้อเครื่องดื่มของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความถี่นอยกวาเกณฑที่กําหนดไวดังนั้นผูวิจัยไดทําการรวมชั้นใหม ดังนี้ 

 
ตาราง 21 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลที่จะซื้อ 
      เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ( จัดกลุมใหม ) 
 
เหตุผล                                       จํานวน  ( คน ) รอยละ 
มีเครื่องดื่มหลากหลายประเภท 
สะดวก รวดเร็ว 
มีการออกแบบเครื่องขายสนิคา
อัตโนมัติ ทันสมัย ดึงดูด 
ราคาไมแตกตางจากรานคาทั่วไป 

45 
276 
24 
 
21 

11.7 
71.7 
6.2 
 
5.5 

อ่ืนๆ ไดแก รูปแบบการจายเงินได
หลายวิธหีาซือ้แถวนัน้ไมได อยาก
ลองใช  ใกลตัวมากที่สุด 

19 
 
 

4.9 
 
 

รวม 385 100.0 
 
 จากตาราง 21 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนม
เหตุผลที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ เพราะความสะดวก รวดเร็ว จํานวน 276 คน คิดเปน
รอยละ 71.7 รองลงมา ไดแก ดานความหลากหลายของประเภทเครื่องดื่ม จํานวน 45 คน คิดเปนรอย
ละ 11.7 ดานการออกแบบเครื่องขายสินคาอัตโนมัติ ทันสมัย ดึงดูด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
ดานราคาที่ไมแตกตางจากรานคาทั่วไป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ดานอื่นๆ คือ รูปแบบการ
จายเงินไดหลายวิธี หาซื้อแถวนั้นไมได อยากลองใช ใกลตัวมากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเปน           
รอยละ 4.9  
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ตาราง 22 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมประเภท 
      เครื่องดื่มที่จะซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติ 

 
ประเภทเครื่องดื่ม จํานวน  ( คน ) รอยละ 
น้ําอัดลม 224 58.2 
ชา-กาแฟ 38 9.9 
น้ําผลไม 66 17.1 
นมกลอง 6 1.6 
เครื่องดื่มชูกําลัง 4 1.0 
โกโก ( ไมโล, โอวัลติน ) 16 4.2 
เครื่องดื่มสุขภาพ 8 2.1 
น้ําดื่มบรรจุขวด 22 5.7 
อ่ืน ๆ ไดแก เบียร 1 0.3 
รวม 385 100.0 

  
 จากตาราง 22  พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนมที่จะ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติประเภท น้ําอัดลม จํานวน  224 คน คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมา 
ไดแก น้ําผลไม จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 17.1 ชา-กาแฟ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.9 น้ําดื่ม
บรรจุขวด จํานวน 22  คน คิดเปนรอยละ 5.7 โกโก ( ไมโล, โอวัลติน ) จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
4.2 เครื่องดื่มสุขภาพ จาํนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.1 และอื่นๆ ไดแก เบียร จํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 0.3  
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ตาราง 23 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมราคาของ 
      เครื่องดื่มที่จะซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติเมื่อเทยีบกบัรานคาทั่วไป 

  
ราคา จํานวน  ( คน ) รอยละ 
เทากับรานคาทั่วไป 129 33.5 
สูงกวา 1-2 บาท    
สูงกวา 3-4  บาท 
สูงกวา 5-6 บาท 
สูงกวา 7-8 บาท 
9 บาทขึน้ไป 

145 
79 
25 
2 
5 

37.7 
20.5 
6.5 
0.5 
1.3 

รวม 385 100.0 
 
 จากตาราง 23 พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนมทีจ่ะ

ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติเมื่อเทียบกับรานคาทัว่ไปสูงกวา 1-2 บาทจาํนวน  145 คน คิดเปน
รอยละ 37.7 รองลงมา ไดแก เทากับรานคาทั่วไป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 33.5 สูงกวา 3-4 
บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 20.5 สูงกวา 5-6 บาท จํานวน 25  คน คิดเปนรอยละ 6.5 สูงกวา 9 
บาทขึน้ไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 สูงกวา 7-8 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5   
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ตาราง 24 แสดงจํานวนและคารอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมสถานที่ 
      จัดจําหนายที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

                                    
สถานที่จัดจาํหนาย  จํานวนคน ( คน ) รอยละ 
ที่ทาํงาน / สถานศึกษา 170 42.2 
สถานีรถไฟฟา,รถไฟใตดิน         163  42.3 
ยานศนูยการคา 155 40.3 
ใกลที่พกัอาศยั 87 22.6 
สถานที่ออกกาํลังกาย 123 31.9 
ปายรถเมลล 102 26.5 
สถานทีท่องเทีย่ว 174 45.2 
อ่ืนๆ 10 2.6 

 
 จากตาราง 24  พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนมที่

จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 45.2 
รองลงมาไดแก สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.2 สถานีรถไฟฟา,รถไฟ
ใตดิน จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ยานศูนยการคา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 40.3 
สถานที่ออกกําลังกายจํานวน 123  คน คิดเปนรอยละ 31.9 ปายรถเมลลจํานวน 102  คน คิดเปนรอย
ละ26.5 ใกลที่พักอาศัย จํานวน 87  คน คิดเปนรอยละ 22.6 และอื่นๆ ไดแก โรงพยาบาล ตลาด หนา
หองน้ํา และสวนสาธารณะ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.6  

                                                                                                                                                                
ตาราง 25 แสดงจํานวนและคารอยละผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแนวโนมการแนะนํา
หรือบอกตอ 

 
แนวโนม จํานวน  ( คน ) รอยละ 
แนะนาํ 289 75.1 
ไมแนะนาํ 96 24.9 
รวม 385 100.0 
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 จากตาราง 25 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน สวนใหญมีแนวโนมการ
แนะนาํหรือบอกตอในการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 75.1 
และไมแนะนาํในการซื้อเครือ่งดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติั จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 24.9  

 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
            สมมติฐานการวิจยัขอที่ 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติสามารถเขยีนสมมติฐานยอยไดดังนี ้
           สมมติฐานขอที่ 1.1 เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
   H0    :   เพศไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
  H1   :   เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 
 ตาราง 26 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
       ดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อจําแนกตามเพศ 
     

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

เพศ 

น้ํา
อัด
ลม

 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (

 ไม
โล,

 โอ
วัล

เคร
ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
 ๆ รวม χ2 p 

ชาย 
หญิง 

86 
138 

19 
19 

25 
41 

3 
3 

2 
2 

3 
13 

5 
3 

8 
14 

1 
0 

152 
233 

8.679 .370 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
     

 จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ พบวาคา χ2 มีคา
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เทากับ 8.679 และคา p มีคาเทากับ 0.370 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือยอมรับสมติฐานหลกั H0    
หมายความวา เพศไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภท
เครื่องดื่มที่จะซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานขอที่ 1.2  อายมุีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   อายุไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 H1   :    อายุมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภท
เครื่องดื่มที่จะซื้อ 
  
ตาราง 27 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อจําแนกตามอาย ุ
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

อาย ุ

น้ํา
อัด
ลม

 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (

 ไม
โล,

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
 ๆ รวม χ2 

 
p 

15 – 20  ป                       
21 - 25  ป 
26 - 30  ป 
31 – 35  ป 
36   ปข้ึนไป 

50 
60 
63 
27 
24 

4 
6 
16 
3 
9 

5 
25 
10 
12 
14 

2 
1 
1 
0 
2 

0 
0 
0 
3 
1 

4 
5 
5 
2 
0 

0 
2 
3 
1 
2 

2 
5 
10 
2 
3 

0 
1 
0 
0 
0 

67 
105 
108 
50 
55 

58.226* .003 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอายกุับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 58.226 และคา p มีคาเทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   ยอมรับ



78 
 

สมมติฐานรอง H1 หมายความวา อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที ่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว  

 สมมติฐานขอที่ 1.3 อาชีพมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
  H0    :   อาชพีไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
  H1   :    อาชพีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 
ตาราง 28 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อจําแนกตามอาชพี 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

อาชีพ 

น้ํา
อัด
ลม

 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (

 ไม
โล,

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
 ๆ รวม χ2 

 
p 

นักเรียน /    นกัศึกษา 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ 

103 
80 
23 
18 

10 
12 
6 
10 

25 
18 
14 
9 

3 
3 
0 
0 

0 
3 
0 
1 

8 
4 
2 
2 

2 
2 
1 
3 

7 
5 
5 
5 

1 
0 
0 
0 

159 
127 
51 
48 

37.178*  .042 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชพีกบัแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 37.178 และคา p มคีาเทากับ .042 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   ยอมรับ
สมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
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อัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึง่สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 รายไดตอเดือนมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 
 H1   :    รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 
 
ตาราง 29 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานประเภทเครื่องดื่มจาํแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

รายไดตอเดือน 
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เคร
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ดื่ม
สุข
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น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
 ๆ รวม χ2 

 
p 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 
10,000  บาท        
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป 

94 
 
55 
41 
34 

7 
 

11 
8 
12 

22 
 

21 
5 
18 

3 
 

1 
0 
2 

0 
 

1 
2 
1 

9 
 

1 
3 
3 

2 
 

1 
1 
4 

9 
 

5 
4 
4 

1 
 

0 
0 
0 

147 
 

96 
64 
78 

33.611 .092 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 

 จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้พบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 33.611 และคา p มีคาเทากับ 0.092 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมติฐานหลัก H0   

หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 ระดับการศึกษามีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   ระดับการศึกษาไมมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 H1   :    ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 
 
ตาราง 30 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานประเภทเครื่องดื่มจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

ระดับการศึกษา 

น้ํา
อัด
ลม

 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (

 ไม
โล,

 โอ
วัล

เคร
ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
 ๆ รวม χ2 

 
p 

ปริญญาตรีและ           
ตํ่ากวาปริญญาตรี 
 สูงกวาปริญญาตรี 

183 
 
41 

25 
 

13 

53 
 

13 

4 
 

2 

4 
 

0 

14 
 

2 

4 
 
4 

16 
 

6 

1 
 

0 

304 
 

81 

12.183 
 
 

.143 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 

 จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา
กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา 
χ2 มีคาเทากบั 12.183 และคา p มีคาเทากับ 0.143 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลัก H0   

หมายความวา การศึกษาไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.6  เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ราคาที่จะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 
 



81 
 

 H0    :   เพศไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่
จะซื้อ 
 H1   :   เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะ
ซื้อ 
 
ตาราง 31 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานราคาที่จะซื้อไดจําแนกตามเพศ 
 

ราคาที่จะซื้อ  
เพศ เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

     ชาย 
     หญิง 

45 
84 

54 
91 

43 
36 

7 
18 

0 
2 

3 
2 

152 
233 

12.400* 0.030 

                        รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 

จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
12.400 และคา p มีคาเทากับ 0.030 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0    ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความวา เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดาน
ราคาที่จะซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.7 อายมุีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ราคาที่จะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   อายุไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่
จะซื้อ 
 H1   :   อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะ
ซื้อ 
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ตาราง 32 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานราคาที่จะซื้อไดจําแนกตามอาย ุ
 

ราคาที่จะซื้อ  
อาย ุ เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

    15 – 20  ป                
    21 - 25  ป 
    26 - 30  ป  
   31 – 35  ป 
 36   ปข้ึนไป 

26 
31 
44 
15 
13 

27 
46 
29 
19 
24 

11 
16 
26 
14 
12 

3 
11 
7 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
2 

0 
1 
2 
0 
2 

67 
105 
108 
50 
55 

33.969* .026 

              รวม                129 145 79 25 2 5 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
33.969  และคา p มีคาเทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความวา อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.8 อาชพีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   อาชีพไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคา
ที่จะซื้อ 

H1   :   อาชพีมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 
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ตาราง 33 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานราคาที่จะซื้อไดจําแนกตามอาชพี 
 

ราคาที่จะซื้อ  
อาชีพ เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

นักเรียน /    นกัศึกษา 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ 

53 
34 
24 
18 

64 
51 
12 
18 

25 
35 
10 
9 

16 
6 
2 
1 

0 
0 
2 
0 

1 
1 
1 
2 

159 
127 
51 
48 

35.690* .002 

รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
35.690 และคา p มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   ยอมรับสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความวา อาชีพมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.9   รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :  รายไดตอเดือน ไมมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 
 H1   :   รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 
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ตาราง 34 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานราคาที่จะซื้อไดจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

ราคาที่จะซื้อ  
รายไดตอเดือน เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 
10,000 
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป       

54 
 

33 
21 
21 

57 
 

39 
22 
27 

25 
 

17 
13 
24 

10 
 

6 
5 
4 

0 
 

1 
0 
1 

1 
 

0 
3 
1 

147 
 

96 
64 
78 

17.632 .283 

รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

 จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาเครื่องดื่มที่จะซื้อพบวาคา χ2 มี
คาเทากับ 17.632 และคา p มีคาเทากับ 0.283 ซึ่งมากกวา 0.05 นัน้คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0   

หมายความวา รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.10   ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :  ระดับการศึกษาไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 
 H1   :   ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 
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ตาราง 35 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานราคาที่จะซื้อไดจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ราคาที่จะซื้อ  
ระดับการศึกษา เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ปริญญาตรีและต่ํากวา  
 สูงกวาปริญญาตรี 

99 
30 

122 
23 

58 
21 

21 
4 

0 
2 

4 
1 

304 
81 

12.074* .034 

รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 35 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา
กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อพบวาคา χ2 
มีคาเทากับ 12.074 และคา p มีคาเทากับ 0.034 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   

ยอมรับสมมติฐานรอง H1   หมายความวา ระดับการศกึษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้ออยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.11   เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
  H0    :   เพศไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
เหตุผลที่จะซื้อ 
 H1   :   เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่
จะซื้อ 
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ตาราง 36 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานเหตุผลที่จะซื้อไดจําแนกตามเพศ ( จัดกลุมใหม ) 
 

เหตุผลที่จะซื้อ  
 
 

เพศ 

มีเค
รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
กแ
บบ

เคร
ื่อง
ขา
ยท
ัสมั
ย 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 
อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

     ชาย 
     หญิง 

19 
26 

114 
162 

9 
15 

5 
16 

5 
14 

152 
233 

4.102 .392 

รวม 45 276 24 21 19 385   
 
 จากตาราง 36  แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศกบัแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 4.102 
และคา p มีคาเทากับ 0.392  ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0   หมายความวา เพศ
ไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.12   อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี้  
 H0    :   อายุไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผล
ที่จะซื้อ 
 H1   :   อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่
จะซื้อ 
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ตาราง 37 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานเหตุผลที่จะซื้อไดจําแนกตามอายุ ( จัดกลุมใหม ) 

 
เหตุผลที่จะซื้อ  

 
 

อาย ุ

มีเค
รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
กแ
บบ

เคร
ื่อง
ขา
ยท
ันส
มัย

 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 
อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

    15 – 20  ป         
    21 - 25  ป 
    26 - 30  ป  
    31 – 35  ป 
  36   ปข้ึนไป 

7 
16 
11 
4 
7 

50 
68 
85 
37 
36 

4 
6 
2 
5 
7 

2 
10 
4 
4 
1 

4 
5 
6 
0 
4 

67 
105 
108 
50 
55 

21.943 .145 

รวม 45 276 24 21 19 385   
 

 จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอายกุับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 21.943 
และคา p มีคาเทากับ 0.145  ซึง่มากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0   หมายความวา อายุ
ไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.13   อาชีพมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   อาชีพไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
เหตุผลที่จะซื้อ 
 H1   :   อาชีพมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่
จะซื้อ 
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ตาราง 38 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานเหตุผลที่จะซื้อไดจําแนกตามอาชพี (จัดกลุมใหม) 
 

เหตุผลที่จะซื้อ  
 
 

อาชีพ 
มีเค

รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
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บบ
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ื่อง
ขา
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ันส
มัย

 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 
อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี

่

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

     นักเรียน /นักศึกษา 
     พนกังานบริษัทเอกชน 
     ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ      
     ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ 

20 
15 
8 
2 

114 
94 
35 
33 

9 
8 
4 
3 

11 
8 
0 
2 

5 
2 
4 
8 

159 
127 
51 
48 

25.565* .012 

รวม 45 276 24 21 19 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 38 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชพีกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 25.565 
และคา p มีคาเทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นัน้คือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0   ยอมรับสมมติฐานรอง 
H1 หมายความวา อาชพีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผล
ที่จะซื้ออยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 
 สมมติฐาน 1.14   รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 
 H1   :   รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 
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ตาราง 39 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
     ดานเหตุผลที่จะซื้อจาํแนกตามรายไดตอเดือน (จัดกลุมใหม) 

 
เหตุผลที่จะซื้อ  

 
 

รายไดตอเดือน 
มีเค

รื่อ
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ระเ
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ื่อง
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ันส
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ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 
อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000   
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป       

17 
8 
9 

11 

103 
71 
49 
53 

9 
4 
0 

11 

9 
9 
1 
2 

9 
4 
5 
1 

147 
96 
64 
78 

24.024* .020 

รวม 45 276 24 21 19 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 39 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
24.024 และคา p มีคาเทากบั 0.020 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0    สมมติฐานรอง 
H1 หมายความวา รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้ออยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.15   ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานเหตุผลในการซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   ระดับการศึกษาไมมผีลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 
 H1   :   ระดับการศึกษามีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 
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ตาราง 40 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานเหตุผลในการซื้อไดจําแนกตามระดับการศึกษา (จัดกลุมใหม) 
 

เหตุผลที่จะซื้อ  
 

ระดับการศึกษา 
มีเค

รื่อ
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ทั่ว
ไป

 

อื่น
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ก ห

าซ
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ถว
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าก
ลอ
งใช

  ใก
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ัว
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ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
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ลา
ยว
ิธี

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ปริญญาตรีและต่ํากวา    
 สูงกวาปริญญาตรี 

33 
12 

217 
59 

17 
7 

19 
2 

18 
1 

304 
81 

6.354 .174 

รวม 45 276 24 21 19 385   
 

 จากตาราง 40 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา
กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อพบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 6.354 และคา p มีคาเทากับ 0.174 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0    

หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้ออยางมนียัสําคัญที ่0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.16 เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานการบอกตอ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   เพศไมมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการ
บอกตอ 
 H1   :   เพศมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการ
บอกตอ 
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ตาราง 41 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
     ดานการบอกตอจําแนกตามเพศ 
 

ดานการบอกตอ 
 

 
เพศ 

แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

     ชาย 
     หญิง 

115 
174 

37 
59 

152 
233 

.047 .828 

                         รวม 289 96 385   
 

 จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอพบวาคา χ2 มีคาเทากับ .047 และ
คา p มีคาเทากับ 0.828 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก H0    หมายความวาเพศไมมี
ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.17 อายมุีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานการบอกตอ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้   

   H0    :   อายไุมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการ
บอกตอ 
 H1   :   อายุมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานการบอกตอ 
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ตาราง 42 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานการบอกตอจําแนกตามอาย ุ
 

ดานการบอกตอ 
 

 
อาย ุ

แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

    15 – 20  ป                                     
    21 - 25  ป 
    26 - 30  ป  
    31 – 35  ป 
  36   ปข้ึนไป 

53 
78 
80 
39 
39 

14 
27 
28 
11 
16 

67 
105 
108 
50 
55 

1.142 .842 

                             รวม 289 96 385   
 

 จากตาราง 42 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอายกุับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 1.142  
และคา p มีคาเทากับ .842 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลัก H0    หมายความวา อายุไมมี
ผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐาน 1.18  อาชีพกับแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
การบอกตอ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   อาชีพไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการ
บอกตอ 
 H1   :   อาชีพมผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอก
ตอ 
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ตาราง 43 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานการบอกตอไดจําแนกตามอาชพี 
 

ดานการบอกตอ 
 

 
อาชีพ 

แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

     นักเรียน / นักศึกษา 
     พนกังานบริษัทเอกชน 
     ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ              
     ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ 

127 
102 
29 
31 

32 
25 
22 
17 

159 
127 
51 
48 

15.680* .001 

                                 รวม 289 96 385   
 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 43 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชพีกบัแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 15.680 
และคา p มีคาเทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฎิเสธสมติฐานหลัก H0     ยอมรับสมติฐานรอง H1 

หมายความวา อาชีพมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานการบอก
ตออยางมนีัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐาน 1.19  รายไดตอเดือนกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานการบอกตอ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :  รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานการบอกตอ 
 H1   :   รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานการบอกตอ 
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ตาราง 44 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานการบอกตอไดจําแนกตามรายไดตอเดือน 

 
ดานการบอกตอ 

 
 

รายไดตอเดือน 
แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000   
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป       

113 
67 
46 
63 

34 
29 
18 
15 

147 
96 
64 
78 

3.386 .336 

                                รวม 289 96 385   
 

 จากตาราง 44 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
3.386 และคา p มีคาเทากับ 0.336 ซึ่งมากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลัก H0    หมายความวา 
รายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดานการบอกตอ 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.20 ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานการบอกตอ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

   H0    :   ระดับการศึกษาไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานดานการบอกตอ 
 H1   :   ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานการบอกตอ 
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ตาราง 45 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานการบอกตอไดจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ดานการบอกตอ 
 

 
ระดับการศึกษา 

แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

ปริญญาตรีและต่ํากวา 
 สูงกวาปริญญาตรี 

226 
63 

78 
18 

304 
81 

.403 .525 

                                รวม 289 96 385   
 

 จากตาราง 45 แสดงผลการทดสอบระหวางวา ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับ
การศึกษากับแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอพบวาคา χ2 
มีคาเทากับ 0.403 และคา p มีคาเทากับ 0.525 ซึง่มากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลกั H0    

หมายความวา ระดับการศึกษาไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานการบอกตอ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.21 เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตสามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   เพศไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
แนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 H1   :   เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนม
การซื้อในอนาคต 
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ตาราง 46 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตจําแนกตามเพศ 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 

 
เพศ 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

     ชาย 
     หญิง 

136 
188 

16 
45 

152 
233 

5.327* .021 

                         รวม 324 61 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 46 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคตพบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 5.327 และคา p มีคาเทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0    

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา เพศมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตอยางมนีัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.22 อายมุีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

   H0    :   อายไุมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
แนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 H1   :   อายุมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนม
การซื้อในอนาคต 
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ตาราง 47 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตจําแนกตามอาย ุ
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 
อาย ุ

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

15 – 20  ป                                        
21 - 25  ป 
26 - 30  ป  
31 – 35  ป 
36   ปข้ึนไป 

55 
83 
94 
44 
48 

12 
22 
14 
6 
7 

67 
105 
108 
50 
55 

3.897 .420 

                             รวม 324 61 385   
 

 จากตาราง 47 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอายกุับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคตพบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 3.897 และคา p มีคาเทากับ 0.420 ซึง่มากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลัก H0    

หมายความวา อายุไมมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนม
การซื้อในอนาคต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.23 อาชพีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

   H0    :   อาชพีไมมีผลตอกบัแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
แนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 H1   :   อาชีพมผีลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
แนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

ตาราง 48 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตจําแนกตามอาชพี 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 
อาชีพ 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

     นักเรียน /นักศึกษา 
     พนกังานบริษัทเอกชน 
     ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ              
     ธุรกิจสวนตัวและอื่นๆ 

133 
115 
41 
35 

26 
12 
10 
13 

159 
127 
51 
48 

9.016* .029 

รวม 324 61 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 48 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชพีกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต พบวาคา χ2 มีคา
เทากับ 9.016 และคา p มีคาเทากับ 0.029  ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา อาชพีมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.24 รายไดตอเดือนมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดาน แนวโนมการซือ้ในอนาคตสามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 H0    :   รายไดตอเดือนไมมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติแนวโนมการซื้อในอนาคต 
 H1   :   รายไดตอเดือนมีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
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ตาราง 49 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 

 
รายไดตอเดือน 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000   
10,001 – 20,000  บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาทขึน้ไป       

119 
79 
53 
73 

28 
17 
11 
5 

147 
96 
64 
78 

6.674 .083 

รวม 324 61 385   
 

 จากตาราง 49 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดตอเดือนกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตพบวาคา χ2 
มีคาเทากับ 6.674 และคา p มีคาเทากับ 0.083 ซึง่มากกวา 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมติฐานหลกั H0    

หมายความวารายไดตอเดือนไมมีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมติฐาน 1.25 ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้  

H0    :   ระดับการศึกษาไมมผีลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 H1   :   ระดับการศึกษามีผลตอกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
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ตาราง 50 การทดสอบความแตกตางของแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 
ระดับการศึกษา 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

ปริญญาตรีและต่ํากวา  
 สูงกวาปริญญาตรี 

250 
74 

54 
7 

304 
81 

3.991* .046 

รวม 324 61 385   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 จากตาราง 50 แสดงผลการทดสอบระหวาง ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา
กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานการเลิกซื้อพบวาคา χ2 มีคาเทากับ 
3.991และคา p มีคาเทากบั 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมติฐานหลัก H0  ยอมรับ H1 

หมายความวา ระดับการศกึษามีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดาน
แนวโนมการซือ้ในอนาคตอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที ่0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐานการวิจยัขอที่ 2 ทัศนคตทิี่มตีอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติในดาน
ตางๆ ประกอบดวย ดานผลติภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มคีวามสัมพันธกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค สามารถเขียนสมมตฐิานยอยไดดังนี ้

  สมมติฐาน 2.1 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อ เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 
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ตาราง 51  แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ  
 

ดาน
ผลิตภัณฑ 

น้ํา
อัด
ลล
ม 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (ไ

มโล
,โอ
วัล
ติน

) 
เคร

ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
ๆ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

70 
154 
0 

12 
26 
0 

21 
45 
0 

3 
3 
0 

3 
1 
0 

11 
4 
1 

4 
3 
1 

9 
13 
0 

1 
0 
0 

134 
246 
2 

52.246* .000 

รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 
Cramer’s V =  0.260     * มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 51 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทศันคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภท
เครื่องดื่มที่จะซื้อ พบวาคา χ2 มีคาเทากบั 52.246 และคา p มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ทัศนคติที่มีตอกลยทุธทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้ออยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและ
ทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพนัธกบัแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติัดานประเภท
เครื่องดื่มที่จะซื้อโดยมีคาสมัประสิทธิ ์0.260 แสดงวาตวัแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.2 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 
 



102 
 

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ 
 
ตาราง 52 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคากบั 
      แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ  
 

ดานราคา 

น้ํา
อัด
ลล
ม 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (ไ

มโล
,โอ
วัล
ติน

) 
เคร

ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
ๆ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

66 
149 
9 

11 
27 
0 

15 
50 
1 

5 
1 
0 

1 
2 
1 

10 
5 
1 

4 
3 
0 

9 
11 
0 

0 
1 
0 

124 
249 
5 

32.922* .008 

 รวม 224 38 66 6 4 16 7 20 1 385   
 
Cramer’s V =  0.239    * มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

. 
จากตาราง 52 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง วา ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภท
เครื่องดื่มที่จะซื้อ พบวา คา χ2 เทากับ 32.922 และคา p เทากับ 0.008 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1  หมายความวา  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดาน
ราคาสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะ
ซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและทดสอบขนาด
ความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อโดยมีคา
สัมประสิทธิ์ 0.239 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า 
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 สมมติฐาน 2.3  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายมีความสมัพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 

 
ตาราง 53 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขาย 
      อัตโนมัติดานการจัดจําหนายกบัแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
      ดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ 
 

ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ  
 

ดานการจัด
จําหนาย 

น้ํา
อัด
ลล
ม 

ชา
-กา

แฟ
 

น้ํา
ผล
ไม
 

นม
กล
อง

 
เคร

ื่อง
ดื่ม
ชูก
ําล
ัง 

โกโ
ก (ไ

มโล
,โอ
วัล
ติน

) 
เคร

ื่อง
ดื่ม
สุข
ภา
พ 

น้ํา
ดื่ม
บร
รจุข

วด
 

อื่น
ๆ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

56 
150 
18 

8 
28 
2 

15 
43 
8 

1 
5 
0 

3 
1 
0 

5 
9 
2 

1 
7 
0 

6 
14 
2 

0 
0 
1 

95 
257 
33 

21.835 .149 

 รวม 224 38 66 6 4 16 8 22 1 385   
 
 จากตาราง 53 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานการจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ 
พบวา คา χ2 เทากับ 21.835 และคา p เทากับ 0.149 ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานหลัก H0 
หมายความวา  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐาน 2.4 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มดานราคาที่จะซือ้ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายมีความสมัพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 

 
ตาราง 54 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซือ้ 

 
ราคาที่จะซื้อ  

ดานผลิตภัณฑ เทากับ
รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

43 
84 
2 

52 
93 
0 

27 
52 
0 

11 
14 
0 

0 
2 
0 

1 
4 
0 

134 
249 
2 

6.608 .762 

รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

 จากตาราง 54 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทศันคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะ
ซื้อ พบวาคา χ2 มีคาเทากับ 6.608 และคา p มีคาเทากับ 0.762 ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 หมายความวา ทัศนคตทิี่มีตอกลยทุธทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาที่จะซื้อ ซึง่ไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐาน 2.5   ทัศนคตทิีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถติิไดดังนี้ 
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H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดติดานราคามีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 

 
ตาราง 55  แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคากบั 
      แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 
 

ราคาที่จะซื้อ  
ดานราคา เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

43 
76 
10 

39 
104 
2 

32 
45 
2 

5 
19 
1 

1 
1 
0 

1 
4 
0 

121 
249 
15 

15.812 .105 

                               รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 

 จากตาราง 55 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทศันคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 
พบวาคา χ2 มีคาเทากับ 15.812  และคา p มีคาเทากบั 0.105 ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
หลกั H0 หมายความวาทัศนคติทีม่ีตอกลยทุธทางการตลาดดานราคาไมมคีวามสมัพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาที่จะซื้อ ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว 

 สมมติฐาน 2.6 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถติิไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายไมมีความสัมพนัธ กับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดของเครื่องขายอตัโนมัติดานการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 
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ตาราง 56 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการ 
      จัดจําหนาย กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 
 

ราคาที่จะซื้อ  
ดานการจัดจําหนาย เทากับ

รานคา
ทั่วไป 

สูง
กวา 
1-2
บาท 

สูง
กวา
3-4 
บาท 

สูง
กวา 
5-6 
บาท 

สูง
กวา 
7-8
บาท 

สูงกวา 
9บาท
ข้ึนไป 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

33 
86 
10 

40 
96 
9 

13 
55 
11 

7 
16 
2 

2 
0 
0 

0 
4 
1 

95 
257 
33 

14.878 .137 

                               รวม 129 145 79 25 2 5 385   
 
     จากตาราง 56 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานการจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายดานราคาที่จะซื้อ 
พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 14.878 และคา p เทากับ 0.137 ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานหลัก 
H0 หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนายไมมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 

 สมมติฐาน 2.7 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ สามารถเขยีนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังนี ้

 H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสมัพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 

 H1    :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพนัธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 
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ตาราง 57 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ  
 

เหตุผลที่จะซื้อ  
 
 

ดานผลิตภัณฑ 
มีเค

รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
กแ
บบ

เคร
ื่อง
ขา
ยท
ันส
มัย

 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 

อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

20 
24 
1 

93 
183 
0 

9 
14 
9 

9 
12 
0 

3 
16 
0 

134 
249 
2 

16.476* .036 

                               รวม 45 276 24 21 19 385   
 
Cramer’s V = .207    *มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 57 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่
จะซื้อ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ16.476 และคา p เทากับ 0.036 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่
จะซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และทดสอบขนาด
ความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อโดยมี
คาสัมประสิทธิ์ 0.207 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า  

 สมมติฐาน 2.8  ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
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H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤตกิรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ 

 
ตาราง 58 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคา กบั 
      แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ  

 
เหตุผลที่จะซื้อ  

 
ดานราคา 

มีเค
รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
กแ
บบ

เคร
ื่อง
ขา
ยท
ันส
มัย

 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 

อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี 

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

18 
24 
3 

90 
179 
7 

8 
14 
2 

5 
15 
1 

0 
17 
2 

121 
249 
5 

16.155* .040 

  รวม 45 276 24 21 19 385   
 
Cramer’s V = .205    *มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 58 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 
พบวา คา χ2 มีคาเทากับ16.155 และคา p เทากับ 0.040 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานราคามี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และทดสอบขนาดความสัมพันธ
ดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนม
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พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อโดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.205 
แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า  

 
 สมมติฐาน 2.9 ทัศนคติที่มตีอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายกบัแนวโนมพฤติกรรม

การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้
H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานดานการจัดจําหนายไมมคีวามสัมพันธกับ

แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ 
H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนาย มีความสมัพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 
 

ตาราง 59 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัด 
     จาํหนาย กบัแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ  
 

เหตุผลในการซื้อ  
ดานการจัดจําหนาย 

 

มีเค
รื่อ
งด
ื่มห
ลา
ยป
ระเ
ภท

 

สะ
ดว
กร
วด
เร็ว

 

ออ
กแ
บบ

เคร
ื่อง
ขา
ยท
ันส
มัย

 

ราค
าไม

แต
กต
างจ

าก
ราน

ทั่ว
ไป

 
อื่น
ๆ ไ
ดแ
ก ห

าซ
ื้อแ
ถว
นั้น

ไม
ได 
อย
าก
ลอ
งใช

  ใก
ลต
ัว

มา
กท
ี่สุด

 จา
ยเง

ินไ
ดห
ลา
ยว
ิธี

 
รวม 

 
χ2 

 

 
p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

12 
27 
6 

73 
186 
17 

4 
14 
6 

5 
13 
5 

1 
17 
1 

95 
257 
33 

17.742* .023 

                               รวม 45 276 24 21 19 385   
 
Cramer’s V = .215       *มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 59 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานการจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
เหตุผลที่จะซื้อ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 17.742 และคา p เทากับ 0.023 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดาน
การจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
เหตุผลที่จะซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และทดสอบ
ขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อโดยมี
คาสัมประสิทธิ์ 0.215 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า  

 สมมติฐาน 2.10 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อ เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ สามารถเขยีนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 
 
ตาราง 60 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 
 

ดานการบอกตอ 
 

 
ดานผลิตภัณฑ 

แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

117 
172 
0 

17 
77 
2 

134 
249 
2 

21.532 * .000 

                            รวม 289 96 385   
 
Cramer’s V =  0. 236     * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 60 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอก
ตอ พบวา คา χ2 เทากับ 21.532  และคา p เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
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สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและทดสอบขนาดความสัมพันธดวย
สถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอโดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.236  แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.11 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธ กบัแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

 
ตาราง 61 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคากบั 
      แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานการบอกตอ 

 
ดานการบอกตอ  

ดานราคา แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

106 
179 
4 

15 
70 
11 

121 
249 
5 

30.278 * .000 

                              รวม 289 96 385   
 
Cramer’s V =  0.280    * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 61 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 
พบวา คา χ2 เทากับ 30.278 และคา p เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
ยอมรับสมมติฐานรอง H1  หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานราคาสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V 
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พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอโดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.280 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.12 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ สามารถเขียนสมมตฐิาน
ทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดของดานการจัดจาํหนายไมมีความสัมพนัธกบัแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายมีความสมัพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

 
ตาราง 62 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการ             
      จัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 
 

ดานการบอกตอ  
ดานการจัดจําหนาย แนะนาํ ไมแนะนาํ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

82 
185 
22 

13 
72 
11 

95 
257 
33 

8.971* .011 

                                รวม 289 96 385   
 
Cramer’s V = 0.153     * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 62 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานการจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการ
บอกตอ พบวา คา χ2 เทากับ 8.971 และคา p เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1    หมายความวา  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัด
จําหนายสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว และทดสอบขนาดความสัมพันธ
ดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดหนายมีความสัมพันธกับ
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แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอที่จะซื้อโดยมีคา
สัมประสิทธิ์ 0.153 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.13 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 

 
ตาราง 63 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
      ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อ 
      ในอนาคต 

 
แนวโนมการซือ้ใน

อนาคต 
 

ดานผลิตภัณฑ 
ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

123 
200 
1 

11 
49 
1 

134 
249 
2 

10.354* .006 

                                รวม 324 61 385   
 
Cramer’s V =  0.164   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 63 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต พบวา คา χ2 เทากับ 10.354 และคา p เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.05 
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1    หมายความวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มดานแนวโนมการซื้อในอนาคต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและทดสอบขนาด
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ความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อใน
อนาคต โดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.164 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.14 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสมัพันธกับกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคตสามารถเขยีน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธ กบัแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ 
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
 
ตาราง 64 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางทศันคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคากบั 
      แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 
ดานราคา 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

114 
200 
10 

7 
49 
5 

121 
249 
15 

15.369* .000 

                                รวม 324 61 385   
 
Cramer’s V =  0.200                   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 64 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อ
ในอนาคต พบวาคา χ2 เทากับ  15.369 และคา p เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1    หมายความวา ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาด
ดานราคากับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มดานแนวโนมการซื้อในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวและทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ 
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Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการ
ซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตโดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.200  แสดง
วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับตํ่า 

 สมมติฐาน 2.15 ทัศนคตทิีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต สามารถ
เขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

H0    :   ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายไมมีความสัมพนัธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 

H1   :    ทัศนคติที่มีตอกลยทุธการตลาดดานการจัดจาํหนายมีความสมัพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 
 
ตาราง 65 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนาย    
      กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
 

แนวโนมการซือ้ใน
อนาคต 

 
ดานการจัดจําหนาย 

ซื้อ ไมซื้อ 

รวม χ2 
 

p 

ดี 
ปานกลาง 
ไมดี 

89 
207 
28 

6 
50 
5 

95 
257 
33 

8.994* .011 

                            รวม 324 61 385   
 
Cramer’s V =  0.153              * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 65 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวาง ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง

การตลาดดานการจัดจําหนายกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
แนวโนมการซื้อในอนาคต พบวา คา χ2 เทากับ 8.994 และคา p เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ยอมรับสมมติฐานรอง H1    หมายความวา  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทาง
การตลาดดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ต้ังไว และทดสอบขนาดความสัมพันธดวยสถิติ Cramer’s V พบวาทัศนคติที่มีตอกลยุทธ
การตลาดดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคตโดยมีคาสัมประสิทธิ์ 0.153 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธระดับตํ่า 
 
ตาราง 66 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1:   
 
 

ลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส อาชพี รายได ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ  

1.1 เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้   

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 อายุมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3 อาชีพมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.4   รายไดมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.5  ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานประเภท เครื่องดื่มที่จะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.6  เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.7 อายุมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.8 อาชีพมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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 ตาราง  66  (ตอ) 
 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.9 รายไดมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย

อัตโนมัติดานราคาทีจ่ะซื้อ 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.10 ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.11 เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.12 อายุมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 

ไมสอดคลองกบัสมมติฐาน 

1.13  อาชพีมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.14 รายไดมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.15 ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.16 เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานการบอกตอ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.17 อายุมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานการบอกตอ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.18  อาชพีมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานการบอกตอ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.19  รายไดมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานการบอกตอ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.20  ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.21 เพศมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง  66  (ตอ) 
 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1.22  อายุมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ

ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.23 อาชีพมีผลตอแนวโนมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.24  รายไดมีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานแนวโนมการซือ้ในอนาคต 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

1.25 ระดับการศึกษามีผลตอแนวโนมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต        

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 สมมติฐานการวิจยัขอที ่2   
 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ใน
ดานตางๆ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
จัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค สามารถเขียน
สมมติฐานยอยไดดังนี ้

 

2.1  ทัศนคตทิี่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลติภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มทีจ่ะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซือ้ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานจัดจาํหนายมี
ความสัมพันธ กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มดาน
ประเภทเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติที่จะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง  66  (ตอ) 
 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.5 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสมัพนัธกับ

แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานราคาที่จะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2.6 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานการจดัจําหนาย
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

2.7 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.8 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานเหตุผลทีจ่ะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.9 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานการจดัจําหนายมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานเหตผุลที่จะซื้อ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.10   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลติภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.11   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานดานการบอกตอ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.12   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานการจัดจําหนายมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานการบอกตอ 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง  66  (ตอ) 
 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
2.13   ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดดานผลติภัณฑมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.14 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานราคามีความสมัพนัธกับ
แนวโนมพฤตกิรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.15 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธการตลาดดานการจดัจําหนายมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติดานแนวโนมการซื้อในอนาคต 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย ความสําคัญ สมมติฐานและวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 
   การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending 
Machine) ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ ผูผลิตเครื่องขาย
อัตโนมัติ และผูบริหารบริษัทจําหนายเครื่องดื่มไดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนและ
พัฒนากลยุทธทางการตลาดในการจําหนายเครื่องดื่มผานเครื่องขายอัตโนมัติ ใหสอดคลองกับ
แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันเปน
ชองทางจําหนายเครื่องดื่มที่สําคัญอีกชองทางหนึ่งตอไป 
 
 ความมุงหมายของการวจิยั 
  การวิจัยเรื่อง แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายสินคาอัตโนมัติของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครมีความมุงหมายดังนี้                                                                                             

 1.  เพื่อศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
  3.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีผลตอกลยุทธทางการตลาดกับแนวโนม
การซื้อเครื่องดื่มพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
          ผลการวิจัยที่ไดคร้ังนี้ทําใหทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายสินคา
อัตโนมัติซึ่งสามารถทํานายถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของผูบริโภคในอนาคตโดยสามารถนําไปใช
ประโยชนดังนี้                                                                                                                                      
     1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มในการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดโดยการกระจายสินคาที่ตอบสนองความตองการตามแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคผาน
เครื่องขายอัตโนมัติ  
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     2.  เพื่อเปนแนวทางใหแกผูผลิตเครื่องขายสินคาอัตโนมัติทราบถึงแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
สินคาจากเครื่องขายสินคาอัตโนมัติและนําไปปรับปรุงการผลิตเครื่องขายอัตโนมัติ 
         3.  เพื่อนาํขอมูลมาใชเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจประกอบธุรกิจผานเครื่องขายอัตโนมัติ 
 
 วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้คือ ผูบริโภคที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานครซึ่ง
ไมทราบจํานวนที่แนนอน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
             ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไปที่อาศัยหรือทํางานในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะเปนกลุม
ที่มีอํานาจตัดสินใจซื้อได โดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรการหาขนาดตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 25-26) 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางที่คํานวณเทากับ 385 ตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเลือกเก็บกับกลุมผูบริโภค อายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัย
หรือทํางานในกรุงเทพมหานคร และเก็บจาก 5 เขต ไดแก เขตพญาไท เขตสาธร เขตปทุมวัน เขตวฒันา 
เขตลาดพราว และการสุมตัวอยางโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) แบงเก็บเขตละ 77 คน  
ตลอดจนการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ตามพื้นที่กําหนดไว  
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
           1.  ศึกษาขอมูลจากตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2.  สรางแบบสอบถามทั้งหมด 3 สวน 
    สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
    สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ 
    สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบและเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อนําแบบสอบถามที่ไดไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง พรอมใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนําปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อ
ปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 
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 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดานผลิตภัณฑ ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .805 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดานราคา ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .751ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดานราคา ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .787 
        เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม
(Questionnaire)เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในลักษณะภาษางายแกความเขาใจ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกันระหวางกลุมตัวอยางและผูวิจัยรวมถึงไดศึกษาคนควาแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ผูวิจัย โดยแบงเนื้อหาแบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ 
           สวนที่1. ลักษณะทางดานประชากรศาสตร มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-Ended Response Question) มี 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ  อาชีพ รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระดับ
การศึกษา 
            สวนที่ 2. ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ มีลักษณะเปน
แบบคําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) รวมทั้งหมด 3 ดาน 18 ขอ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ  13 ขอ ดานราคา 3 ขอ  ดานการจัดจําหนาย 4 ขอ โดยใหผูบริโภคแสดงทัศนคติตอ
ขอความในมาตรวัดทัศนคติที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบ เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale 
ของ Likert ( Method of Summated Rating the Likert Scale ) ( ศิริวรรณ เสรีรัตน 2541: 166 ) โดย
ใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน  18 ขอ  
           สวนที3่.  แนวโนมพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งหมด 10 ขอ  ไดแก ประสบการณในการซื้อสินคา ประสบการณในการซื้อ
เครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มที่เคยซื้อ สถานทีท่ี่เคยซื้อ แนวโนมในการซื้อในอนาคต เหตุผลทีจ่ะซื้อ 
ประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ราคาที่จะซื้อ สถานที่ที่จะซื้อ การบอกตอ  
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 การเก็บรวบรวมขอมลู  
     ผูวิจัยไดทาํการศึกษาและเกบ็รวบรวมขอมลูตาง ๆ จากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 
 1. แหลงขอมูลทติุยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไดแก นติยสารและวารสาร หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานพินธ รายงานวิจัย
ที่เกีย่วของ และขอมูลจากอนิเตอรเน็ต 
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลเพือ่นํามา
วิเคราะห ซึ่งผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บตัวอยางดวยตนเอง พรอมทัง้ชีแ้จงวัตถุประสงค และขอความ
รวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คนจากกลุมตัวอยาง 

 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทัง้หมดแลวทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ
แบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป 
  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อประมวลผลและนําเสนอการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวลงรหัสในแบบสอบถาม ( Coding ) จากนั้นนําไป
วิเคราะหและทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ( Statistic Package for the 
Social Science ) Version 16.0 for Windows 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือคาสถิติพื้นฐานไดแก 

  1.1   คารอยละ(Percentage) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทางประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถาม (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541 : 40)    
     1.2   คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลทัศนคติในดานตาง ๆ 
(กัลยา วานิชยบัญชา  2546:  39)   
     1.3   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล
ทัศนคติในดานตาง ๆ โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 39)   
  2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชสถิติดังนี้ 
    2.1 การทดสอบความเปนอิสระของตัวแปร (Chi-Square Test of Independence or 
Association) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 วาลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 235-236)                                                                    
   2.2  การทดสอบหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน  หรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ใชสถิติใชสถิติ Chi-Square (ชูศรี วงษรัตนะ. 2541 : 212) 
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นอกจากนั้นหากทดสอบพบวา คําถามมีความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ก็จะใช
คาสถิติ Cramer’s V (V) เพื่อบอกระดับความสัมพันธของตัวแปร ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติ
ที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ในดานตางๆ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของ
ผูบริโภค  เมื่อพบวาตัวแปรมีความสัมพันธจะทําการทดสอบขนาดความสัมพันธตอไปนี้โดยสถิติที่ใช
วัดความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ที่เปนขอมูลชนิดสเกลนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2543:  332) 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูบริโภคที่
ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา 
 พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงจาํนวน 233 คน มีอายุระหวาง 
26-30 ป จํานวน 108 คน มีอาชีพเปน นกัเรียน/นักศึกษา จํานวน 159  คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากบั 10,000 บาท จาํนวน 147 คน และมรีะดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา จํานวน 
304 คน 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ
ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคที่
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายละเอียดดังนี้ 
ดานผลิตภัณฑ 

 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.50 เมื่อพิจรณาเปนรายขอแลว พบวาขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความนาเชื่อถือของยี่หอเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ   โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
ดานราคา 

 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.46 เมื่อพิจรณาเปนรายขอแลว พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกที่ไดรับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.57 
ดานการจัดจําหนาย 
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 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
การจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.25 เมื่อพิจรณาเปนรายขอ
แลว พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความปลอดภัยของที่ต้ังเครื่องขายอัตโนมัติ.ในการจําหนาย
เครื่องดื่ม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.49 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ
ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 

 พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยมีประสบการณซื้อสินคาจากเครื่องขาย
อัตโนมัติจํานวน 346 คน เคยมีประสบการณซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติจํานวน 331 คน เคย
มีประสบการณการซื้อน้ําอัดลม จํานวน  228 คน มีประสบการณการซื้อเครื่องดื่มที่ ยานศูนยการคา 
จํานวน 137 คน มีแนวโนมการซื้อซ้ําเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 324 คน มีแนวโนม
เหตุผลการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ เพราะความสะดวก รวดเร็ว จํานวน 276 คน มแีนวโนม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติประเภท น้ําอัดลม จํานวน  224 คน มีแนวโนมดานราคาของ
เครื่องดื่มในการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติเมื่อเทียบกับรานคาทั่วไปสูงกวา 1-2 บาทจํานวน  
145 คน มีแนวโนมดานสถานที่จัดจําหนายในสถานที่ทองเที่ยว จํานวน 174 คน มีแนวโนมการแนะนํา
หรือบอกตอในการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ จํานวน 289 คน  
 สวนที ่4 การวิเคราะหเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตรประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติผลการวิเคราะหความแตกตางมีดังนี้ 
 ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติดานราคาเครื่องดื่มที่จะซื้อ  และดานแนวโนมการซื้อในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ มีผลกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครือ่งขาย
อัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ และดานราคาที่จะซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ มีผลกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่อง
ขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ดานราคาที่จะซื้อ ดานเหตุผลที่จะซื้อ ดานการบอกตอ และ
ดานแนวโนมการซื้อในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานเหตุผลที่จะซื้อ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา มีผลกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติ ดานราคาที่จะซื้อ และดานแนวโนมการซื้อในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติในดาน
ตางๆ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค ผลการวิเคราะหความสัมพันธมีดังนี้ 
 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ดานเหตุผลที่จะซื้อ ดานการ
บอกตอ ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ
ระดับตํ่า  และไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดาน
ราคาที่จะซื้อ ดานเหตุผลที่จะซื้อ 
 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ  เหตุผลที่จะซื้อ ดานการบอกตอ ดาน
แนวโนมการซื้อในอนาคต โดยมีความสัมพันธระดับตํ่า และไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม
การซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานราคาที่จะซื้อ ดานเหตุผลที่จะซื้อ 
 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ เหตุผลที่จะซื้อ ดาน
การบอกตอ แนวโนมการซื้อในอนาคต ดานการบอกตอ ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธระดับตํ่า และไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ดานราคาที่จะซื้อ 
ดานเหตุผลที่จะซื้อ  
 
อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 จากผลวจิัยแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมติั (Vending Machine) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นมาอภิปรายได ดังนี ้
 1.  ผลการศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-30 ป มีอาชีพเปน นักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือตํ่ากวา ซึ่งไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  กนก วิมาลา (2548: 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติพฤติกรรมการใชบริการเครื่องซัก
ผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญ เพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 25-34 ป  ทั้งนี้เนื่องจากเปนไปตามสัดสวน
ประชากรในประเทศที่มีเพศหญิงจํานวนเยอะกวาเพศชาย และสถานที่ในเก็บแบบสอบถามหลายจุด
ใกลเคียงกับแหลงสถานศึกษา  
 2.  ผลการศึกษาขอมูลระดับทัศนคติที่มีตอของกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขาย
อัตโนมัติของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม พบวา 
   2.1  ทัศนคติที่มีตอของกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ผลิตภัณฑ 

 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความ
นาเชื่อถือของยี่หอเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ   ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ  เกศ
สิรี แตศิลปสาธิต (2545: 95-104) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย
อัตโนมัติ (Vending Machine) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอ 
ความหลากหลายของเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑดึงดูดใจ ความนาเชื่อถือของตราสินคาความมั่นใจวา
เครื่องดื่มสะอาดปลอดภัย 
   2.2  ทัศนคติที่มีตอของกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมติั ดานราคา 

ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
ราคาโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ราคามีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกที่ไดรับ ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา อารีย            
(2549:132-137)  ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการซื้อน้ําดื่มจากเครื่องขายน้ําดื่มอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติตอการซื้อน้ําดื่มจาก
เครื่องขายน้ําดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญในดานผลิตภัณฑและดานราคา โดยรวมอยูในระดับดี คือ 
การหยอดเหรียญซื้อน้ําดื่มจากเครื่องขายน้ําดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญเปนวิธีที่สะดวกทันใจและ
ราคาของน้ําดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญถูกกวาน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วไป 
  2.3 ทัศนคติที่มีตอของกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดานการจัด
จําหนาย 

 ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ดาน
การจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ความปลอดภัยของที่ต้ังเครื่องขายอัตโนมัติในการจําหนายเครื่องดื่ม ทั้งนี้เนื่องจาก ผูประกอบการ
มักจะเลือกตั้งเครื่องขายอัตโนมัติในสถานที่ปลอดภัย และปราศจากความเสี่ยงดานการโจรกรรม ทําเล
ที่ต้ังจึงตั้งอยูในที่ปลอดภัย  
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 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศสิรี แตศิลปสาธิต (2545: 95-104) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ทัศนคติตอการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลาววา ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดี ตอดานการจัดจําหนาย เร่ืองที่เครื่องขายอัตโนมัตินั้น
เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ  การขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติเปนการ
บริการที่ดีแกผูบริโภค มีการตั้งเครื่องขายในทําเลที่สะดวก และขั้นตอนไมยุงยาก สวนดานสังคม ใน
เร่ืองความรวดเร็วที่เหมาะกับผูบริโภคที่เรงรีบ ความรูสึกทันสมัย ความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปจจุบันและเครื่องขายอัตโนมัติมีประโยชนมากตอระบบธุรกิจคาปลีก 
 3.  ผลการศึกษาแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติของ
ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 

 พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เคยมีประสบการณซื้อสินคาและเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติ โดยสวนใหญเปนเครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลมและซื้อที่ยานศูนยการคา สวน
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติในดานตางๆ ไดแก ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อ
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติซ้ํา โดยมีเหตุผลในการซื้อเพราะความสะดวก รวดเร็ว และจะซื้อ
เครื่องดื่มประเภทน้ําอัดลม สวนราคาที่จะซื้อของเครื่องดื่มควรสูงกวา 1-2 บาทเมื่อเทียบกับรานคา
ทั่วไป สถานที่จัดจําหนายที่จะซื้อคือสถานที่ทองเที่ยว ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศสิรี แตศิลป
สาธิต (2545:  95-104) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติตอการซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ 
(Vending Machine) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญมี
ประสบการณเคยซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ และสวนใหญชอบด่ืมน้ําอัดลม มีอัตราการดื่ม
สัปดาหละ 1-3 คร้ัง   

 เนื่องจากผลวิจัยพบวา ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอเครื่องขายอัตโนมัติทั้ง ดานผลิตภัณฑ 
และ ราคา และการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับดี สงผลทําใหแนวโนมพฤติกรรมซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติในปจจุบันมีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน สังเกตไดจากผูบริโภคสวนใหญที่ตอบแบบสอบถาม
ยังสนใจที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติซ้ําตอไป และเครื่องขายอัตโนมัติเองก็สามารถพบเห็น
ได แพรหลายมากกวาในอดีต ซึ่งผูบริโภคทดลองซื้อและเกิดประสบการณซื้อไดไมยาก เปดโอกาสให
ผูประกอบการไดพัฒนากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องขายอัตโนมัติใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจสูงสุดและซื้อซ้ํา โดยในปจจุบันมีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทําธุรกิจนี้โดยเฉพาะซึ่งก็คือ บริษัท ซัน 
รอยแปด เวนดิ้ง จํากัด และบริษัท บริษัท อิเซ เทค บางกอก จํากัด  ที่ทําการตลาดเชิงรุกมากขึ้นทั้ง 
ดานการจัดจําหนาย ที่เนนความสะดวก รวดเร็วของผูบริโภคมากขึ้น ตอบสนองเหตุผลในการซื้อของ
ผูบริโภค โดยจัดตั้งในสถานที่กระจายเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น ไดแก หางสรรพสินคาตางๆ คอนโด 
มหาวิทยาลัย ตลอดจน และไดพัฒนากลยุทธ ดานผลิตภัณฑหรือตัวเครื่องขายอัตโนมัติที่เนนฟงกชั่น
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รูปแบบการจายเงิน ใหสอดคลองกับรูปแบบชีวิตคนรุนใหมเพื่อใหเกิดความสะดวกตอรูปแบบชีวิตของ
ผูบริโภคยุคใหมมากขึ้น ไดแก การจายผาน M-Pay Account ของ เครือขายมือถือ AIS ระบบใชบัตร
แทนเงินสด (Cashless Card) และ ทัชซิม (Touch sim) ของ เครือขายมือถือ ทรู แตเนื่องจากเปน
เครื่องขายอัตโนมัตินับไดวาเปนธุรกิจที่อยูในชวงแนะนํา ( Introduction stage) สําหรับผูบริโภค จึง
เกิดการเปรียบเทียบราคากับคูแขงที่สําคัญอยางรานคาทั่วไป ซึ่งผูบริโภคสวนใหญยังมีความออนไหว
ตอราคา คือสามารถยอมรับ ราคาของเครื่องดื่มสูงกวา 1-2 บาทเมื่อเทียบกับรานคาทั่วไป สวน
แนวโนมดานประเภทเครื่องดื่มคือ น้ําอัดลม สอดคลองตามสวนแบงตลาดน้ําดื่มในประเทศไทย ที่มี
น้ําอัดลม ครองสวนแบงตลาดสูงสุด และแนวโนมนิยมตามสถานที่ทองเที่ยว ที่ผูบริโภคมีความรูสึกวา
หารานคาจําหนายในบริเวณนั้นไดยากและตองการความสะดวกในความตองการน้ําดื่มเพื่อดับ
กระหายตลอดเวลา 
 4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

   4.1 ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชพี รายไดเฉลีย่ตอเดือน ระดับ
การศึกษา มผีลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครือ่งด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ  

 ผลการวิเคราะหพบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ระดับการศึกษา มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ สอดคลองกับ
ทฤษฎีของพิบูล ทีปะปาล (2545: 70) ไดกลาววา ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ 
ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรหรือประชากรศาสตร ปจจัยทางสังคม และจิตวิทยา ปจจัย
เหลานี้ไดแทรกซึมอยูในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคไดนํามาใชในกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อทุกขั้นตอน โดยเฉพาะปจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรหรือประชากรศาสตร ซึ่งถือวาเปนปจจัย
ภายในที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ และจะเกิดขึ้นไดเร่ิมจากสิ่งเราตางๆ เปนมูลเหตุจูงใจ และจะเปน
ตัวกระตุนผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนการ เปนขั้นตอน เร่ิมจากการรับรู
และพัฒนามาเปนความรูสึกมีทัศนคติหรือทาทีชอบหรือไมชอบ ตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อในที่สุด และใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อบางครั้งไมไดเกิดเพียงลําพังแตยังมีปจจัยอื่นๆที่มีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจดวยนี้ และสอดคลองกับแนวคิดของ สฤษดิคุณ กิติยากร (2538:  348) กลาววา เครื่องขาย
สินคาอัตโนมัติ ซึ่งวางตามที่สาธารณะและแหลงชุมชน สามารถใชเหรียญหยอดเพื่อซื้อสินคาตาม
ตองการ โดยเครื่องสามารถจายสินคาใหอัตโนมัติ ทําใหเกิดความสะดวก งายในการใชบริการ และมี
สวนชวยใหผูบริโภคไมวาจะรายไดปานกลาง สูง ตํ่า สามารถซื้อสินคาไดเกิดพฤติกรรมการบริโภค 
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   4.2  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติ ในดานตางๆ
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค 
ผลการวิเคราะหพบวา 

     4.2.1  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ดานการ
บอกตอ ดานเหตุผลที่จะซื้อ ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต โดยมีความสัมพันธระดับตํ่า   

 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  กนก วิมาลา (2548: 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติ
พฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาว
วาทัศนคติสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
เครื่องซักผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานปริมาณผาที่นํามา
ซักตอคร้ังและดานคาบริการตอคร้ัง 
 สอดคลองกับทฤษฎีของ เตรียนดิส (Harry C. Triandis) กลาววา พฤติกรรมหรือการปฎิบัติ
ของมนุษยเปนผลมาจากทัศนคติ(Attitude) บรรทัดฐานของสังคม(Norms) นิสัย (Habits) และผลที่
คาดวาจะไดรับหลังจากพฤติกรรมนั้นๆแลว(Expectancles about reinforcement ) ดังนั้น ทั้งการ
ปฎิบัติ หรือพฤติกรรมแสดงออกที่สังเกตไดกับทัศนคติตางก็มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนเชือ่กนัวา 
ทัศนคติมีผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนียวรรณ ศรวิไลวรรณ  (2550: 159) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตอเคร่ืองทําน้ําอุนยี่หอพานาโซนิคแบบบางเฉียบ กลาววา 
ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องทําน้ําอุนยี่หอพานาโซนิค
แบบางเฉียบ เนื่องจากปจจัยดานผลิตภัณฑซึ่งถือวาเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด มีสวนสําคัญทําให
ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนดังกลาวถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 

เนื่องจากเครื่องขายอัตโนมัติมีองคประกอบดานผลิตภัณฑ ไดแก ประเภทเครื่องดื่ม ฟงกชั่น
รูปแบบการจายเงิน และดีไซนของเครื่องขายอัตโนมัติ และอื่นๆ เปนองคประกอบดานผลิตภัณฑของ
เครื่องขายอัตโนมัติ  จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคจะมีเหตุผลในการซื้อเปนลําดับรองจาก ความสะดวก 
รวดเร็ว ไดแก มีเครื่องดื่มหลายประเภท ออกแบบเครื่องขายทันสมัย และจายเงินไดหลายวิธี ตอการซือ้
เครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ หากมีความหลากหลายของเครื่องดื่มและเปนเครื่องดื่มไดรับความ
นิยมของผูบริโภคทั่วไป เชน น้ําอัดลม และมีความนาเชื่อถือ ตลอดจนดีไซนของเครื่องขายอัตโนมัติ
ทันสมัย ดึงดูดใหเกิดการทดลองใช และฟงกชั่นของเครื่องสามารถจายเงินไดหลายวิธี ตอบสนอง
เหตุผลที่จะซื้อของผูบริโภค แนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายก็จะมากขึ้น ดังนั้น
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ทัศนคติดานผลิตภัณฑจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ คือ ถา
องคประกอบดานผลิตภัณฑของเครื่องขายอัตโนมัติตอบสนองความตองการและเหตุผลที่จะซื้อของ
ผูบริโภคแลว แนวโนมพฤติกรรมการซื้อก็จะมีมากขึ้น  

     4.2.2  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ  ดานการบอกตอ  
ดานเหตุผลที่จะซื้อ ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต โดยมีความสัมพันธระดับตํ่า  ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  กนก วิมาลา (2548: 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติพฤติกรรมการใชบริการเครื่องซัก
ผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววา ทัศนคติสวนประสมทาง
การตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบหยอด
เหรียญ ความถี่ในการใชบริการตอสัปดาห ดานปริมาณผาที่นํามาซักตอคร้ังและดานคาบริการตอคร้ัง  

 เนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีจํานวนรานคาปลีกและรานคาสะดวกซื้อเปนจํานวนมาก 
สามารถพบเห็นไดงาย และเปด 24 ชั่วโมง จึงถือเปนคูแขงขันทางตรงที่สําคัญของเครื่องขายอัตโนมัติ 
ผูบริโภคจึงมีตัวเลือกในการตัดสินใจในการเปรียบเทียบราคา  ดังนั้น ทัศนคติดานราคาจึงมี
ความสัมพันธในการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ซึ่งจากงานวิจัยพบวาราคาที่ผูบริโภคมี
แนวโนมที่จะซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขาย อยูในชวง แพงกวา 1-2 บาทเมื่อเทียบกับรานคาทั่วไป และ
พบวาหากราคามีแนวโนมสูงขึ้น แนวโนมผูบริโภคก็ลดลงเชนกัน 

     4.2.3  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนาย มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ดานประเภทเครื่องดื่มที่จะซื้อ ดานการ
บอกตอ ดานเหตุผลที่จะซื้อ ดานแนวโนมการซื้อในอนาคต ดานการบอกตอ มีความสัมพันธระดับตํ่า 
ซึ่งไดสอดคลองกับงานวิจัยของ กนก วิมาลา (2548:  102) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทัศนคติพฤติกรรมการ
ใชบริการเครื่องซักผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาววาทัศนคติสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการเครื่องซัก
ผาอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ ดานความถี่ในการใชบริการตอสัปดาหกลาวคือ ถาชองทางจัดจําหนาย
ไมดีจะทําใหความถี่ในการใชบริการตอสัปดาหลดลง  

 เนื่องจากเครื่องขายอัตโนมัติจัดเปนชองทางการขายสินคาชองทางหนึ่ง ที่อาศัยขอไดเปรียบ
ในเรื่องของพื้นที่ในการวาง ทําเลที่เอื้อประโยชนดานเวลาใหกับผูบริโภคและรานคาใหญเขาไมถึง ใน
การทําการตลาด ซึ่งในงานวิจัยพบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญใหเหตุผลการซื้อเครื่องดื่ม
จากเครื่องขายอัตโนมัติ เพราะตองการความสะดวก รวดเร็ว มากที่สุด ดังนั้นทัศนคติดานการจัด 
จําหนายจึงมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ คือ ถาเครื่อง
ขายตั้งอยูในทําเลที่เอื้ออํานวยตอความสะดวกรวดเร็วของผูบริโภค แนวโนมพฤติกรรมการซื้อก็จะมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

 จากผลวิจัยแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) 
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอคิดเห็นและเสนอแนะ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  
 1. ดานผลิตภัณฑ 

 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมอยูในระดับดี แตเมื่อพิจรณารายขอแลวพบวาผูบริโภคมีทัศนคติปานกลางกับ ความเพียงพอ
ของจํานวนเครื่องดื่มที่มีจําหนายในเครื่องขายอัตโนมัติ  ความสามารถของเครื่องขายอัตโนมัติในการ
ชําระเงินดวยบัตรแทนเงินสด การชําระดวยซิมการดมือถือของระบบเครือขายของ ทรู การชําระเงินเงิน
ดวยระบบเอ็มเพย ของระบบ เครือขายของ เอ ไอ เอส  ดังนั้นผูประกอบการควรแกไขเพื่อสรางทัศนคติ
ที่ดีใหกับผูบริโภคโดย 

  1.1  ผูประกอบการควรสรางระบบที่สามารถตรวจเช็ค จํานวน วันหมดอายุของเครื่องดื่ม 
และหมั่นเติมจํานวนเครื่องดื่มที่มีอยูในตูอัตโนมัติไดตลอดเวลาเพื่อใหมีความเพียงพอของเครื่องดื่ม
ตลอดเวลา สวนของผูผลิตเครื่องขายอัตโนมัติควรปรับปรุงฟงกชั่นการทํางานของเครื่องที่สามารถ
แสดงสถานะจํานวนสินคาในเครื่องไดตลอดเวลาและแจงเตือนเมื่อสินคาใกลหมดหรือสรางระบบ
สินคาคงคลังใหกับเครื่องขายอัตโนมัติ ซึ่งความเพียงพอของเครื่องดื่มในเครื่องขายอัตโนมัติ  เปน
กุญแจสําคัญในการสรางความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีของผูบริโภคตอเครื่องขายได  

  1,2  ผูประกอบการควรเนนการสรางทัศนคติของผูบริโภคใหรูสึกดี โดยอาจใชกลยุทธการ
ส่ือสารทางการตลาด เพื่อใหผูบริโภคตระหนกัถึงความสะดวก และคุณประโยชนที่จะไดรับของระบบ
การจายเงนิทีส่อดคลองกับรูปแบบชีวิตยุคใหมของเครื่องขายอัตโนมติัในรูปแบบตางๆไดแก ในดาน
การชําระเงนิดวยบัตรแทนเงนิสด การชาํระดวยซิมการดมือถือของระบบเครือขายของ ทรู การชําระเงนิ
เงินดวยระบบเอ็มเพย ของระบบ เครือขายของ เอ ไอ เอส  

  1.3 ผูประกอบการควรสรางประสบการณ และความคุยเคย ในการซื้อเครื่องดื่มจาก
เครื่องขายอัตโนมัติใหกับผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคที่รูสึกคุนเคยและมั่นใจกับเทคโนโลยีระบบจายเงนิ
อาจมีนอย ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณใช โดยการสรางโปรโมชั่นสวนลดใหผูบริโภคไดทดลองใช และ
เกิดความคุนเคย สะดวกและเคยชิน     สวนผูผลิตเครื่องจําหนายอัตโนมัติควรเนนผลิตเครื่องขาย
อัตโนมัติตามผลการวิจัยคือ เหตุผลที่จะซื้อคือผูบริโภคตองการความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ดังนั้นใน
ฟงกชั่นจึงไมควรยุงยากซับซอนและผูบริโภคสวนใหญคุนเคยกับระบบรูปแบบจายเงิน-ทอนเหรียญ
ปกติทั่วไป โดยผูบริโภคไมเนนรูปแบบการจายเงิน ผูผลิตจึงควรเนนการสรางเครื่องขายอัตโนมัติที่เปน
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รูปแบบจายเงิน-ทอนเหรียญปกติทั่วไป และฟงกชั่นที่เนนการสรางความมั่นใจในการทอนเงินแทน เชน 
หนาจอแสดงการคํานวณทอนรับเหรียญเปนตน 

  1.4 ผูประกอบการควรจัดวางจํานวนและยี่หอเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมในตูใหมาก เพื่อรองรับ
กับความตองการของผูบริโภคในดานประสบการณและแนวโนมผลิตภัณฑ ที่ ผูบริโภคเคยมี
ประสบการณและมีแนวโนมพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติประเภทน้ําอัดลมมาก
ที่สุด  
 2. ดานราคา 
 ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัติของผูบริโภค ดานราคา โดยรวม 
อยูในระดับดี แตเมื่อพิจรณารายขอแลวพบวาผูบริโภคมีทัศนคติปานกลางกับ ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเครื่องดื่มจากรานคาทั่วไปดังนั้น 
         2.1  ผูประกอบการควรสรางกลยุทธดานราคาที่ทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวาราคาไม
แตกตางกับรานคาทั่วไป เพื่อกระตุนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เชน ควรมีสินคาบางประเภทที่ราคา
เทากับรานคาทั่วไปและสินคาบางประเภทราคาแพงกวารานคาปกติ จัดอยูในตูเดียวกันในปริมาณ
สัดสวนที่เหมาะสม เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดการทดลองใชในกรณีผูไมเคยใชและเพื่อไมใหรูสึก
แตกตางทางดานราคาสําหรับผูบริโภคที่เคยใช  

  2.2 ผูประกอบการไมควรตั้งราคาใหสูงเกนิกวา 1-2 บาท ที่ผูบริโภคสวนใหญยอมรับได
เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมดานราคาของเครื่องดื่มที่จะซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติเมื่อเทียบ
กับรานคาทัว่ไปสูงกวา 1-2 บาท  
 3. ดานการจดัจําหนาย 

 ทัศนคติทีม่ีตอกลยุทธทางการตลาดดานการจัดจําหนายของเครื่องขายอัตโนมัติดานการจัด
จําหนายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง กับความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ต้ังของเครื่องขายอัตโนมัติ  
ความเพียงพอของเครื่องขายอัตโนมัติที่ต้ังจําหนายในสถานที่ตางๆ การตั้งรวมของเครื่องขายสินคา
อัตโนมัติหลายชนิดในจุดหนึ่ง ๆ  ซึง่ถือวาทัศนคติตอกลยุทธการตลาดดานการจดัจําหนายนัน้ต่ํากวา
ดานผลิตภัณฑและดานราคาโดยรวมนั่นแสดงถึง ผูบริโภคมองถึงการจัดจําหนายของเครื่องขาย
อัตโนมัติวายงัไมดี ดังนัน้ ผูประกอบการควรแกไข โดย 

  3.1  ผูประกอบการควรใสใจและเนนสรางกลยทุธชองทางจัดจําหนายใหเดนชัดขึ้น 
เพื่อใหผูบริโภคเกิดทัศนคตทิี่ดีกับเครื่องขายอัตโนมัติดวยวธิีการตางๆ เชน  ปายลกูศรหรือสัญลักษณที ่
แสดงทิศทางกอนถงึบริเวณเครื่องขายอตัโนมัติ และสรางบรรยากาศและสรางความรูสึกแตกตางจาก
บริเวณอื่นๆใหกับผูบริโภค เชน การสรางออกแบบบริเวณเครื่องขายอตัโนมัติใหโดดเดนสรางจุดสนใจ
จูงใจคนซื้อ หรือแมกระทั่งการออกแบบตูที่ดึงดูดความสนใจตอการซือ้ 
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  3.2 ผูประกอบการควรติดตั้งเครื่องขายอัตโนมัติในสถานที่ทองเที่ยวและโรงพยาบาล
เพิ่มเติม เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมดานสถานที่จัดจําหนายในสถานที่ทองเที่ยวและ
โรงพยาบาล ซึ่ง เปนสถานที่ที่ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะซื้อ และสถานที่ที่หางไกลรานคา โดยมีเหตุผลที่
จะซื้อดานอื่นๆของผูบริโภค คือ หาซื้อเครื่องดื่มบริเวณนั้นไมไดของผูบริโภค  
 4. กลุมเปาหมาย   

 กลุมเปาหมายหลักของเครื่องขายอัตโนมัติ ควรมุงเปน กลุมผูบริโภคยุคใหม ที่อาศัยในเมือง
ใหญๆที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และมีรูปแบบชีวิตและพฤติกรรมที่เรงรีบ ชอบความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย และไมออนไหวตอราคามากนักเมื่อเปรียบเทียบกับคุณคาทดแทนที่ไดรับ 

 เนื่องจากเครื่องขายอัตโนมัติจะชวยแกปญหาใหกับผูบริโภค ในเรื่องความตองการ ความ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ใหกับผูบริโภค เปนหลัก ดังนั้นรูปแบบชีวิตและพฤติกรรมที่เรงรีบให
ความสําคัญกับเวลาของคนในเมืองใหญๆและสําคัญทางเศรษฐกิจ จึงตรงกับคุณสมบัติของเครื่องขาย
อัตโนมัติที่ชวยแกปญหาที่สุด  และเทคโนโลยีของเครื่องขายอัตโนมัติที่ทันสมัยจะดึงดูดใจ กลุมคนรุน
ใหม ที่เติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีไดมากที่สุด 
 5. ดานการพฒันาขยายตลาด  

 จากผลวิจัยพบวา ผูบริโภคบางสวนมีแนวโนมไมซื้อเคร่ืองดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติซ้ํา 
เนื่องจากสาเหตุ ความรูสึกที่เครื่องขายอัตโนมัติที่ไมไดสรางความแตกตางจากรานคาปลีก ซึ่งผูบริโภค
บางสวนไมไดเล็งเห็นถึงความจําเปนตอประโยชนที่ไดรับจากเครื่องขาย และยังคงนิยมซื้อเครื่องดื่ม
จากรานคาสะดวกซื้อตอไป ผูประกอบการควรแกไขจุดนี้ โดยการสรางความรูสึกที่แตกตางของเครื่อง
ขายอัตโนมัติจากรานคาปลีกใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภค เชน อาจจะจับมือรวมกันพัฒนาตลาดใหขยายตวั
มากขึ้น โดยพัฒนาบัตรเติมเงินสําหรับเครื่องขายอัตโนมัติของทุกบริษัทรวมกัน เนนดีไซนรูปลักษณ
ของบัตรใหทันสมัย และจัดทําโปรโมชั่นสวนลดดานราคา สําหรับกลุมลูกคาวัยตางๆ โดยเฉพาะกลุม
คนรุนใหม ที่สามารถสรางประสบการณซื้อใหเกิดขึ้นในชวงชีวิตไดอีกยาวนาน เชน บัตรสําหรับวัยทีน-
นักเรียนนักศึกษา เพื่อรับสวนลดและสะสมแตมจากการใชเครื่อง เปนตน  
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  การศึกษาแนวโนมเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มระหวางเครื่องขายอัตโนมัติแบบ

ระบบบรรจุเสร็จมากอน (Pre-Mix System) กับ ระบบบรรจุภายหลัง (Post-Mix System) ของผูบริโภค
เพื่อดูความแตกตางระหวางเครื่องขายอัตโนมัติทั้งสองประเภทวามีความแตกตางกันอยางไร ซึ่งจะเปน
ผลดีทราบความตองการของผูบริโภค 

 2.  การศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบริโภคตอการซื้อเครื่องดื่มผานเครื่องขายอัตโนมัติ 
เพื่อที่จะไดทราบถึงความพึงพอใจและแนวทางในการปรับปรุง เพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
และเกิดความจงรักภักดีตอเครื่องขายอัตโนมัติเพื่อพัฒนาใหเปนชองทางกระจายสินคาที่สําคัญ
ชองทางหนึ่งตอไป 

 3.  การศึกษาถึงแรงจูงใจดานเทคโนโลยีของเครื่องขายอัตโนมัติตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค  เพราะมองวาเทคโนโลยีที่จะสามารถดึงดูดใหผูบริโภคสนใจและตองการใหมีในเครื่องขาย
อัตโนมัติ เพื่อพัฒนาเครื่องขายอัตโนมัติใหเปนมากกวาแคชองทางกระจายสินคา ซึ่งอาจพัฒนา
เทคโนโลยีการโฆษณาผานเครื่องขายอัตโนมัติในอนาคตและตรงกับความตองการของผูบริโภคมาก
ที่สุด 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  

เรื่อง  แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือเครื่องดื่มจากเครื่องขายอัตโนมัติ ( Vending Machine )  

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามมี 3 สวนประกอบดวย 
สวนที่ 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
สวนที่ 2  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
สวนที่ 3 แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
 
สวนที่ 1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร  
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย    ใน  [  ]    ที่ตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 

1. เพศ   
                             [  ]  ชาย                  [  ]  หญิง 

2. อายุ   
[  ]   15 – 20  ป                                               [  ]   21 - 25  ป 
[  ]    26 - 30  ป       [  ]   31 – 35  ป 
[  ]    36 – 40  ป  [  ]   41  ปขึ้นไป 

3. อาชีพ   
[  ]  นักเรียน / นักศึกษา   [  ]  พนักงานบริษัทเอกชน 
[  ]   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ              [  ]  ธุรกิจสวนตัว 
[  ]  อื่นๆ โปรดระบุ  …………… 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือน  
              [  ]   ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000  บาท        [  ]  10,001 – 20,000  บาท   
              [  ]  20,001 – 30,000 บาท  [  ]   30,001-40,000  บาท       
              [  ]  40,001 บาทขึ้นไป     
    

5. ระดับการศึกษา   
[  ]     ตํ่ากวาปริญญาตรี [  ]    ปริญญาตรี 
[  ]    สูงกวาปริญญาตรี 
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สวนที่ 2  ทัศนคติที่มีตอกลยุทธทางการตลาดของเครื่องขายอัตโนมัต ิ
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน เพียงชองเดียวเทานั้นในแต
ละขอ  
 

ทัศนคตขิองผูบริโภคตอเครื่องขายอัตโนมัติ 
ในดานตางๆ 

ระดับทัศนคติ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี 
ไมดีอยาง

มาก 
5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ      
1. ความหลากหลายของชนิดเคร่ืองด่ืมที่วางจําหนาย
ในเคร่ืองขายอัตโนมัติ      
2. ความนาเช่ือถือของย่ีหอเคร่ืองด่ืมที่วางจําหนายใน
เคร่ืองขายอัตโนมัติ                     
3. ความเหมาะสมของอุณหภูมิเคร่ืองด่ืมที่วางจําหนาย
ในเคร่ืองขายอัตโนมัติ           
4. ความเพียงพอของจํานวนเคร่ืองด่ืมที่วาง   
จําหนายในเคร่ืองขายอัตโนมัติ           

5. คุณภาพเคร่ืองด่ืมที่อยูในเคร่ืองขายอัตโนมัติ           
6. สภาพบรรจุภัณฑของเคร่ืองด่ืมที่อยูในเคร่ืองขาย 
อัตโนมัติ      

7. ขั้นตอนการซ้ือจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ      

8. ความเที่ยงตรงของเคร่ืองขายอัตโนมัติ      

9. ระบบจอสัมผัสจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ    
 

 
10. รูปแบบของเคร่ืองขายอัตโนมัติชนิดผสมแบบ
สามารถกําหนด รสชาติ ความรอน-เย็น     

 
 

11. ความสามารถของเคร่ืองขายอัตโนมัติในการชําระ
เงินดวยบัตรแทนเงินสด    

 
 

12.ความสามารถของเคร่ืองขายอัตโนมัติในการชําระ
เงินดวยซิมการดมือถือของระบบเครือขาย ทรู    

 
 

13. ความสามารถในการชําระเงินดวยระบบเอ็มเพย 
ของระบบเครือขาย เอ ไอ เอส    
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ทัศนคติของผูบริโภคตอเครื่องขายอัตโนมัติ 

ในดานตางๆ 

ระดับทัศนคติ 

ดีมาก ดี ปานกลาง ไมดี 
ไมดีอยาง

มาก 
5 4 3 2 1 

ดานราคา      
1. ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับความ
สะดวกที่ไดรับ      
2. ราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับราคา
เคร่ืองด่ืมจากรานคาทั่วไป           
3. ราคามีความหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ภาพลักษณที่ไดรับจากการใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

     

ดานการจัดจําหนาย           
1.  ความสะดวกในการเขาถึงสถานที่ต้ังของเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ           
2. ความปลอดภัยของทีต้ั่งเคร่ืองขายอัตโนมัติ.ใน
การจําหนายเคร่ืองด่ืม      
3. ความเพียงพอของเคร่ืองขายอัตโนมัติที่ต้ัง
จําหนายในสถานที่ตางๆ      
4. การต้ังรวมของเคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติหลาย
ชนิดในจุดหนึ่ง ๆ           
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สวนที่ 3 แนวโนมพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
คําช้ีแจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย    ใน [  ]   ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
1. ทานเคยซ้ือสินคาประเภทตางๆจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากอนหรือไม 
 [  ]  เคย       [  ]  ไมเคย 
 
2.ทานเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากอนหรือไม ( ถาไมเคยใหขามไปขอ 5 ) 
 [  ]  เคย       [  ]  ไมเคย 
 
3. ถาเคยซ้ือ ทานเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทใดจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
              [  ]      น้ําอัดลม                                             [  ]     ชา-กาแฟ 
              [  ]       น้ําผลไม           [  ]     นมกลอง 
              [  ]       เคร่ืองด่ืมชูกําลัง                          [  ]     โกโก ( ไมโล, โอวัลติน )  
              [  ]       เคร่ืองด่ืมสุขภาพ                           [  ]      น้ําด่ืมบรรจุขวด 
 [  ]     อื่น ๆ โปรดระบุ………………..  
 
4. ถาเคยซ้ือ ทานเคยซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ ณ สถานที่ใด  บอยที่สุด 
             [  ]   ที่ทํางาน / สถานศึกษา       [  ]   สถานที่ออกกําลังกาย                                   
             [  ]   ยานศูนยการคา                                             [  ]  ใกลที่พักอาศัย   
            [  ]  สถานที่ทองเที่ยว     [  ] อื่นๆ โปรดระบุ..........................  
 
5.ทานจะซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอนาคตหรือไม 

      [  ]   ซ้ือ         [  ]    ไมซ้ือ เพราะ............................. 
 

6.  เหตุผลใดที่ทําใหทานสนใจจะซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ มากที่สุด 
             [  ]  มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภท    [  ]   สะดวก รวดเร็ว  
             [  ]  มีการออกแบบเคร่ืองขายสินคาอัตโนมัติ ทันสมัย ดึงดูด [  ]   ราคาไมแตกตางจากรานคาทั่วไป 
             [  ]  รูปแบบการจายเงินไดหลายวิธี                                         [  ]   อื่นๆ โปรดระบุ..................... 
                                      
7. ทานจะซ้ือเคร่ืองด่ืมประเภทใดจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  มากที่สุด 
             [  ]    น้ําอัดลม                                             [  ]     ชา-กาแฟ 
             [  ]    น้ําผลไม         [  ]     นมกลอง 
             [  ]     เคร่ืองด่ืมชูกําลัง                           [  ]     โกโก ( ไมโล, โอวัลติน )  
             [  ]    เคร่ืองด่ืมสุขภาพ                            [  ]      น้ําด่ืมบรรจุขวด 
             [  ]     อื่น ๆ โปรดระบุ………………..        
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8. ราคาของเคร่ืองด่ืมที่มักต้ังตามความสะดวกที่ไดรับจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ ราคาสูงสุดที่ทานยอมรับได และมี
ความตองการที่จะซ้ือ เม่ือเทียบกับราคาจากรานคาทั่วไป        
             [  ]   เทากับรานคาทั่วไป                                                               [  ]   สูงกวา 1-2 บาท    
             [  ]    สูงกวา 3-4  บาท                                                                 [  ]   สูงกวา 5-6 บาท 
             [  ]   สูงกวา 7-8 บาท                                                                   [  ]   9 บาทขึ้นไป 
 
9. ทานมีความตองการที่จะซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติที่ใดบาง   ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
             [  ]   ที่ทํางาน / สถานศึกษา       [  ]   สถานีรถไฟฟา,รถไฟใตดิน 
             [  ]   ยานศูนยการคา                                             [  ]  ใกลที่พักอาศัย 
             [  ]   สถานที่ออกกําลังกาย                                    [  ]   ปายรถเมลล 
             [  ]  สถานที่ทองเที่ยว     [  ]  อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
 
10. ทานจะแนะนําบุคคลอื่นมาซ้ือเคร่ืองด่ืมจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

 [  ]   แนะนํา       [  ]   ไมแนะนํา เพราะ........................ 
 
 
 
                 .....ขอแสดงความขอบคุณอยางสูงที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม.....    
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ภาคผนวก “ข ” 

รายนามผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 

รายช่ือ     ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย เพชรรัตน มีสมบูรณพูนสุข              อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

    คณะสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.ผูชวยศาสตราจารย  สุวิชา โกมลทัต   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

    คณะสังคมศาสตร  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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