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ช่ือเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค และการยอมรบัเทคโนโลยีที่มี
ผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สนิคา้จากเครือ่งจ าหนา่ยสนิคา้อตัโนมตัิของ
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การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ จ านวน 400 คน 
โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว และสถิตกิารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนั 
มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิอีก และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแตกต่างกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค และดา้นความ
สะดวกในการซือ้ มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 12.6 ส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค และดา้นการส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 17.8 การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีก และดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้รอ้ยละ  22.4 และ 15.9 ตามล าดับ ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค 
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Degree MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor  Atchareeya Saknarong , Ph.D. 

  
The objectives of this research are to study the marketing mix on customer perspective and 

technology acceptance influencing consumer tendencies in purchasing goods from vending machine in the 
Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 consumers who bought purchasing goods from 
vending machine. A questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics for data analysis 
included percentage, mean and standard deviation. The statistical hypothesis testing included a t-test, one-
way analysis of variance and multiple regression analysis. The results were as follows: consumers of different 
ages had different buying behavior trends of purchasing goods from vending machine as a behavioral trend 
for future buying behavior and behavior to recommend others to buy goods from vending machine at a 
statistically significant level of 0.01. The marketing mix on customer perspectives, costs to consumers and 
convenience of buying behavior trends of purchasing goods from vending machine for future buying 
behavior with a statistically significant level of 0.05 and could be explained by an adjusted R2 of 12.6%. 
The marketing mix on customer perspectives in terms of cost to consumers and 
communication influenced buying behavior trends of purchasing goods from vending machine to 
recommend others to buy goods from vending machine at a statistically significant level of 0.05 and could be 
explained by an adjusted R2 of 17.8% The technology acceptance in terms of perceived 
usefulness influenced buying behavior trends of goods from vending machine for future buying behavior 
and to recommend others to buy purchasing goods from vending machine at a statistically significant level of 
0.05 and could be explained by an adjusted R2 of 22.4% and 15.9% respectively. The research results can 
be used as a guideline to business planning and developing strategies for consumer needs. 

 
Keyword : Marketing mix, Customer perspective, Technology acceptance, Consumer tendencies, Vending 
machine 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดี อนัเน่ืองมาจากความเมตตากรุณา และความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศกัดิ์นรงค ์ซึ่งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธนี์ ้ ทัง้
ยงัใหค้  าปรึกษา ค าแนะนาท่ีมีประโยชน์ ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไข ช่วยเหลือและขัดเกลา
ขอ้ผิดพลาด จนสารนิพนธท่ี์จดัท ามีความครบถ้วนของเนือ้หาและความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค ์เป็นอยา่งสงู ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ท่ีกรุณาสละเวลาเป็น
ประธานกรรมการ และรองศาสตราจารยส์ุพาดา สิริกุตตา และอาจารย  ์ดร.รสิตา สิงขบ์ุญนาค ท่ี
กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค  าแนะน าต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งจนเสรจ็สมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยท์ุกท่าน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณท่ี์ดีแก่ผูว้ิจยั อีกทัง้ยงัให้
ความเมตตา ดว้ยดีเสมอมา รวมถึงเจา้หนา้ท่ีประจ า หอ้งบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ
และใหค้  าปรกึษาเป็นอยา่งดีในการท าสารนิพนธฉ์บบันี ้

สุดทา้ยนีข้อขอบพระคุณครอบครวัของขา้พเจา้ท่ีให้การสนับสนุน  ส่งเสริมพรอ้มทัง้เป็น
ก าลงัใจใหต้ลอดมา รวมถึงเพ่ือนนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม 
สาขาการตลาด รุน่ท่ี 20 ส าหรบัน า้ใจ มิตรภาพ และค าแนะน าตา่งๆ ท่ีมีสว่นช่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบันี ้
สมบูรณ์ รวมถึงผู้ท่ีตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีเสียสละเวลาอันมีค่า  เพ่ือตอบแบบสอบถาม จน
ประสบความส าเร็จออกมาไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ ทุกๆท่านท่ีมีส่วนรว่มในความส าเร็จของสารนิพนธ์
ฉบบันีท่ี้ไมไ่ดเ้อย่นามใน ณ ท่ีนีด้ว้ย 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครัง้นี ้จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่นิสิต และ
นักศึกษา ผู้เก่ียวข้อง และผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งท่ีดีงามเป็น
ประโยชนส์งูสดุ ผูว้ิจยัขออทุิศสิ่งท่ีดีงามเหลา่นีแ้ก่ผูมี้พระคณุทกุทา่นและขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

  
  

ดษุณี  แจง้พงษ ์
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื ้นท่ี

กรุงเทพฯ และเมืองหลกัท่ีมีความเป็นสงัคมเมืองสงู ซึ่งมีปัจจยัเกือ้หนนุจากนโยบายภาครฐัท่ีเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระกอบการตา่งชาติเขา้มาลงทนุธุรกิจคา้ปลีกในประเทศไทยได ้จากขอ้มลูในปี 2561 
พบว่ากิจกรรมคา้ส่งค้าปลีกมีมูลค่า 2.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.5 จากปี 2560 และมี
สัดส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 15.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสดัส่วนคิดเป็นรอ้ยละ 26.8 (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2562) ปัจจัย
ขา้งตน้สง่ผลใหธุ้รกิจคา้ปลีกสมยัใหมมี่บทบาทเพิ่มขึน้ มีการน าเทคโนโลยีและระบบบรหิารจดัการ
ใหม่เขา้มาใชใ้นธุรกิจเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และสอดคลอ้งกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยผู้บริโภคในปัจจุบันมีรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีเร่งรีบและ
ตอ้งการความสะดวกสบาย  

เครื่องจ าหน่ายสินคา้บริโภคอตัโนมัติ (Vending Machine) เป็นเครื่องมือทางการตลาด
สมยัใหม่ท่ีใชค้วามเจรญิกา้วหนา้ของเทคโนโลยีในการเพิ่มชอ่งทางการกระจายสินคา้บริโภคไปถึง
มือผูบ้ริโภค และประสบความส าเร็จอย่างมากในหลายประเทศ เช่น  ประเทศญ่ีปุ่ นมีอตัราเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 1 เครื่องตอ่ประชากร 23 คน (Stefan Schauwecker, 2009) ตลาดเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัขิองประเทศไทย คาดวา่มีจ านวนเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัทิั่วประเทศ
กว่า 25,000 เครื่องจากจ านวนผู้ประกอบการไม่ก่ีราย (Brand Buffet, 2020) ซึ่งเครื่องจ าหน่าย
สินคา้บรโิภคอตัโนมตัมีิจ  านวนเพิ่มมากขึน้ ท าใหเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีก าลงัไดร้บัความสนใจในประเทศ
ไทย และก าลงัจะเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้การเติบโตสูงขึน้ในอนาคตตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภครุ่น
ใหม่ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็วในการหาซือ้สินคา้บริโภคไดแ้บบตลอด 24 ชั่วโมง หาซือ้สินคา้
บริโภคไดง้่าย และไม่ตอ้งรอต่อคิวช าระสินคา้ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีสนใจเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้บริโภคอัตโนมัติเพิ่มขึน้ ถ้าผูป้ระกอบการไม่มีกลยุทธ์สรา้ง
ความแตกต่าง และยงัขาดขอ้มลูท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้บริโภคอัตโนมัติ ก็มีโอกาสท่ีจะส่งผลใหธุ้รกิจไม่สามารถอยู่รอดและไม่สามารถ
เตบิโตไดอ้ยา่งยั่งยืน  

ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้บริโภคอัตโนมัติแต่ละราย ตอ้งใชก้ลยุทธท์าง
การตลาดในการวิเคราะห ์เพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน และเขา้ถึงความตอ้งการของ
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ผูบ้รโิภค รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ กลยทุธส์่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้จงึเป็นกลยทุธห์นึ่งท่ีน ามาประยกุตใ์ช ้ประกอบดว้ย การพัฒนาธุรกิจใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ การก าหนดราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับผูบ้ริโภค ซึ่งถือเป็น
ตน้ทุนท่ีผูบ้ริโภครูส้ึกถึงความคุม้ค่าท่ีจ่ายไป ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งค านึงถึงความ
สะดวกในการใชบ้รกิารของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ถึงไดง้่ายกวา่รา้นคา้ปลีก และการติดตอ่ส่ือสารในการใช้
งานท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดง้่าย ไม่ซบัซอ้นเหมาะกับผูบ้ริโภคทุกวยั การตอบรบัการใชง้านของ
ผู้บริโภคต้องสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถหาสินคา้และการ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ในการยอมรบัเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตวัช่วยท่ีอ านวยความ
สะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึงขัน้ตอนการใชง้านเทคโนโลยี
ท่ีตอ้งเขา้ใจไดง้่าย ระบบไม่ซบัซอ้น ไม่ติดขดัในการใชง้าน การท าใหผู้้บริโภครบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์
ได้รบัจากการใช้งานเทคโนโลยีในการซือ้สินค้า และการสรา้งประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งาน
เทคโนโลยีของผูบ้รโิภค สง่ผลใหผู้บ้รโิภครูส้กึอยากกลบัมาใชบ้รกิารซ า้อย่างตอ่เน่ือง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ส่ว นประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี ้เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการท่ีใชเ้ครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัใินการเพิ่มชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้าสามารถ
เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนธุรกิจ และพฒันากลยทุธ์
ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้รงิตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน     

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่  ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสารท่ีมี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน 
และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสามารถน าผลการวิจัยไปใช้

ประกอบการวางแผน และพฒันาปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดโดยการกระจายสินคา้ใหต้รงกับ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ 

2. ผูท่ี้ก าลงัสนใจเขา้มาลงทุนประกอบธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสามารถ
น าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 

3. งานวิจัยนีส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้ับผูท่ี้มีความสนใจศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค และการยอมรบัเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการอ้างอิง
งานวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและ

การยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีการก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
ดงันี ้

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้รโิภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย

สินคา้อตัโนมตัใินเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และ
ค่าความผิดพลาดท่ียอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพ่ือให้
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ขอ้มลูมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ จึงเพิ่มกลุ่มตวัอย่างจ านวน 15 คน ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบั

ฉลากแบบไม่ใส่คืน ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยจบัฉลากมา 4 เขต ประกอบดว้ย 
เขตดนิแดง เขตปทมุวนั เขตบางรกั และเขตจตจุกัร  

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา  (Quota Sampling) โดยในการสุ่ม
ตวัอย่างแต่ละเขตกรุงเทพมหานคร จะแบ่งการสุ่มตวัอย่างออกเป็นสดัส่วนท่ีเท่ากัน เขตละ 100 
ตวัอยา่ง รวมทัง้สิน้จ  านวน 400 ตวัอยา่ง  

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการ
เลือกสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จากบริเวณเขตท่ีสุม่ไดใ้นวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบ
ง่าย ซึ่งสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล จะเก็บบริเวณแหล่งธุรกิจการค้า  และห้างสรรพสินค้า 
เน่ืองจากเป็นศนูยก์ลางในการจบัจา่ยใชส้อยและใหบ้ริการธุรกิจตา่งๆ อีกทัง้ยงัมีผูค้นจ านวนมาก
และมีความหลากหลายของกลุม่ตวัอยา่ง  

ตาราง 1 แสดงจ านวนตวัอย่างและสถานท่ีท่ีเก็บขอ้มลูในแตล่ะเขต 

เขตท่ีท าการส ารวจ จ านวนตวัอยา่ง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 
เขตดนิแดง 100 หา้งสรรพสินคา้เอสพลานาดรชัดาภิเษก 
เขตปทมุวนั 100 หา้งสรรพสินคา้สยามเซ็นเตอร ์
เขตบางรกั 100 หา้งสรรพสินคา้สีลมคอมเพล็กซ ์
เขตจตจุกัร 100 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว 
รวมทัง้สิน้ 400  

 
ข้ันตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะมี

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิท่ีให้
ความร่วมมือและสะดวกในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัครัง้นี ้จนครบตามจ านวนขนาด
ตวัอยา่ง 400 คน  
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

1.1.2 อาย ุ
1) อาย ุ15 – 24 ปี 
2) อาย ุ25 – 34 ปี 
3) อาย ุ35 – 44 ปี 
4) อาย ุ45 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาตรี 
3) สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 
1) นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา 
2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
3) พนกังานบรษิัทเอกชน 
4) ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 
5) อ่ืนๆ  

1.1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1) ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท 
2) 15,001 – 30,000 บาท 
3) 30,001 – 45,000 บาท 
4) 45,001 บาทขึน้ไป 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
1.2.1 ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
1.2.2 ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
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1.2.3 ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
1.2.4 ดา้นการส่ือสาร 

1.3 การยอมรบัเทคโนโลยี 
1.3.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
1.3.2 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติในเขต

กรุงเทพมหานคร  
2. เคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หมายถึง เครื่องจ าหน่ายสินค้าท่ีมีรูปแบบการ

จ าหนา่ยแบบบรกิารตนเอง ทัง้การเลือกสินคา้ การช าระคา่สินคา้ และการรบัสินคา้  
3. สินค้า หมายถึง สินคา้ประเภทบริโภค ไดแ้ก่ เครื่องด่ืม ขนมขบเคีย้ว ลกูอม หมากฝรั่ง 

ของหวาน อาหารก่ึงส าเรจ็รูป และอาหารส าเรจ็รูป  
4. แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หมายถึง 

พฤติกรรมการซื ้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในอนาคต โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ท่ีจะน าไปสู่ความโนม้เอียงท่ีอาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมในอนาคต 
ไดแ้ก่ แนวโนม้ในการซือ้ และการบอกตอ่ 

5. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดท่ีน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ โดยให้ความส าคัญกับ
ผูบ้รโิภค เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

5.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค  หมายถึง สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัท่ีิเป็นสินคา้ท่ีผูบ้รโิภคสามารถซือ้ และตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ 

5.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค  หมายถึง ต้นทุนท่ีเกิดจากการซือ้สินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ โดยค านึงถึงตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ก่อนท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้สินคา้ 
ความเหมาะสมของราคา และความคุม้คา่ท่ีไดร้บั 

5.3 ดา้นความสะดวกในการซือ้ หมายถึง การจดัช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีค านึงถึง
ความสะดวกตอ่สินคา้และการบรกิารสินคา้ แหลง่ท่ีตัง้เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 
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5.4 ดา้นการส่ือสาร หมายถึง ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ใจการใชง้านเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง และสามารถเสนอความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงบริการ รวม
ไปถึงการรบัรูก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธด์า้นการสง่เสรมิการตลาดตามส่ือตา่ง ๆ    

6. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชใ้นการซือ้
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
ประกอบดว้ย  

6.1 ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  หมายถึง การซื ้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิสามารถด าเนินงานไดง้่าย ระบบไมซ่บัซอ้น  

6.2 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน  ์หมายถึง ความเป็นประโยชนท่ี์เกิดขึน้จาการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบาย และความรวดเร็วตอ่การใชง้าน
ของผูบ้รโิภค 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
ในการศึกษาวิจยัเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ไดมี้การก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานวิจยัใหถ้กูตอ้ง โดยมีกรอบแนวคดิการวิจยั ดงันี ้

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)              ตัวแปรตาม (Dependent Variable)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศกึษา 
4.อาชีพ 
5.รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดือน 
 

การยอมรบัเทคโนโลยี 
 

1.ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
2.ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

 
 

แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก              

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิ              

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 

 
1.ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
2.ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
3.ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
4.ดา้นการสือ่สาร 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร  ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกตา่งกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้
พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชน  ์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  และไดน้  าเสนอ
ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. แนวความคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวความคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค 
3. แนวความคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
4. แนวความคดิและทฤษฏีเก่ียวกบัแนวโนม้พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
5. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์
ประชากร หมายถึง ตวัเลขหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรในเรื่องการเกิด การเจ็บป่วย 

การตาย การย้ายถ่ิน และยังมีองคป์ระกอบต่างๆท่ีแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ท่ีอยู่อาศัย สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นต้น 
(วิทยาลยัประชากรศาสตร,์ 2550, 10) 

เชฟแมน และคานุค (Schiffman และ Kanuk, 1991, 31-34) กล่าวว่า การแบง่ส่วนตลาด
ตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์โดยการแบง่กลุ่มตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียตอ่
เดือน การศกึษา การประกอบอาชีพ และท่ีตัง้พกัอาศยั ตวัแปรเหลา่นีมี้ลกัษณะส าคญั สามารถวดั
ทางสถิติได ้ขอ้มูลเหล่านีจ้ะช่วยในการก าหนดการแบ่งกลุ่มตลาดเป้าหมาย และเป็นสิ่งท่ีง่ายใน
การวดัขอ้มลูมากกวา่ตวัแปรดา้นอ่ืนๆ โดยมีดงันี ้

1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดท่ีส าคัญเช่นกัน  นักการตลาดตอ้ง
ศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างละเอียด เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางเพศในพฤติกรรมของแต่
ละผูบ้ริโภค เช่น การเปล่ียนแปลงจากการสตรีท่ีมีบทบาทมากขึน้ในสงัคม และออกมาท างานมาก
ขึน้ 

2. อาย ุ(Age) เน่ืองจากสินคา้หรือบริการจะตอ้งสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีแตกตา่งกนัตามอาย ุเป็นประโยชนก์บันกัการตลาดท่ีใชข้อ้มลูจากตวัแปรดา้นอายท่ีุ
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แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาความตอ้งการของผู้บริโภคกลุ่มตลาดเป้าหมายในกลุ่มเฉพาะ (Niche 
Market) 

3. ลักษณะครอบครัว  (Marital Status) ในอดีตถึงปัจจุบันผู้บริโภคมีลักษณะ
ครอบครวัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของนักการตลาด และเป็นท่ีสนใจในการใชค้วามพยายามกับ
การตลาดในตวัแปรนี ้นกัการตลาดใหค้วามสนใจในเรื่องของจ านวนสมาชิกครอบครวัและลกัษณะ
ของแต่ละบุคคลในครัวเรือนท่ีเลือกใช้สินค้าหรือบริการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุม่ผูบ้รโิภคอยา่งเหมาะสม 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ  (Income, Education and Occupation) เป็นตัว
แปรท่ีส าคญัในการก าหนดส่วนแบง่การตลาด นกัการตลาดจะใหค้วามสนใจกับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี
ฐานะการเงินร  ่ารวย และมีฐานะการเงินในระดบัปานกลาง แตผู่บ้ริโภคในส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีฐานะ
รายไดต้  ่ามีจ  านวนมาก จึงท าให้เป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยปัญหาส าคัญในการส่วนแบ่ง
การตลาดโดยยึดถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวอาจเป็นขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอในปัจจุบนั รายไดจ้ึงเป็น
ตัวชีว้ัดถึงความสามารถในการจ่ายสินคา้หรือบริการ ในขณะเดียวกันการเลือกซือ้สินคา้หรือ
บริการท่ีแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิตและใชต้วัแปรประเภทอ่ืนๆ เพ่ือใชก้ าหนด
กลุม่เปา้หมายไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2554, 57-59) กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุขนาดครอบครวั สถานภาพทางครอบครวั การประกอบอาชีพ รายได ้และ
ระดบัการศึกษา ตวัแปรเหล่านีม้ักใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด มีลักษณะดา้นจิตวิทยา 
สงัคม และวฒันธรรมช่วยในการอธิบายถึงความรูส้ึกนึกคิดของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลตวั
แปรเหล่านีส้ามารถเขา้ถึง และก าหนดตลาดเป้าหมายไดง้่ายมากกว่าตัวแปรอ่ืน  ตัวแปรดา้น
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

1. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการแบง่ส่วนตลาด นกัการตลาดจึงจะตอ้งศึกษาตวั
แปรนีอ้ยา่งละเอียด เน่ืองจากตวัแปรดา้นเพศมีการเปล่ียนแปลงมากกว่าในอดีต ซึ่งปัจจบุนัตวัแปร
ดา้นเพศสง่ผลถึงผูบ้รโิภคมีพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

2. อายุ (Age) เป็นตัวแปรหนึ่งท่ีนักการตลาดน ามาใช้ในการศึกษา เพ่ือตอ้งการ
ทราบถึงความตอ้งการของผูบ้รโิภคในแตล่ะกลุ่มชว่งอาย ุสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคตามอายุท่ีแตกต่างกัน นกัการตลาดจึงใชข้อ้มูลตวัแปรดา้นอายุมาเป็นประโยชนใ์นการ
พฒันาสินคา้หรือบรกิารใหส้อดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั 
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3. ลักษณะครอบครัว  (Marital Status) ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
ลกัษณะครอบครวัมากกวา่ในอดีต นกัการตลาดใหค้วามสนใจเก่ียวกบัจ านวนสมาชิกในครอบครวั 
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของบุคคลในครวัเรือนท่ีใชส้ินคา้หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นนักการ
ตลาดให้ความสนใจในการศึกษา  เพ่ือน ามาช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับ
กลุม่เปา้หมาย 

4. อาชีพ รายได ้การศกึษา และสถานภาพ (Occupation, Income, Education and 
Status) เป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนแบ่งของตลาด นักการตลาดจะใหค้วามสนใจกับ
ผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะร  ่ารวย จนถึงมีรายไดใ้นระดบัปานกลาง แตส่ว่นใหญ่ผูบ้รโิภคทมีฐานะรายไดต้  ่า
จึงเป็นกลุ่มตลาดท่ีมีขนาดใหญ่  ซึ่งปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดในปัจจุบนัโดยถือเกณฑ์
รายไดอ้ย่างเดียวอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ รายไดจ้ะเป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการใชจ้่าย
สินคา้หรือบริการท่ีแทจ้รงิ ในขณะเดียวกนัการเลือกซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจจะตอ้งมีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ
ดว้ย เช่น รูปแบบการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา เพ่ือไดเ้ป็นตวัก าหนดตลาดเปา้หมายให้
ชดัเจนยิ่งขึน้ กลุม่ท่ีมีฐานะรายไดส้งูจะมีชว่งอายท่ีุแตกตา่งกนั ถือวา่ใชเ้กณฑร์ายไดร้ว่มกบัเกณฑ์
อาย ุซึ่งป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก และเกณฑร์ายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพรว่มกนัได ้

อจัฉรา นพวิญญวูงศ ์(2550, 44-47) กลา่วว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
อายุ การประกอบอาชีพ และรายได ้ซึ่งตวัแปรเหล่านีมี้ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับอุปสงคค์วาม
ตอ้งการ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ท่ีมีแนวโนม้ในความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ
และผล 

1. อายุ (Age) เป็นตวัแปรหนึ่งท่ีใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งบุคคลท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน จะมีความชอบหรือความตอ้งการในกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน และมีความสนใจในสินคา้หรือ
บริการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือสามารถเขา้ถึงในกลุ่มบุคคลช่วงวยัอายุท่ีแตกต่างได ้และสามารถแบ่ง
ชว่งกลุม่อายใุนแตล่ะชว่งของอายตุามลกัษณะพฤตกิรรมท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันี ้

1.1 กลุ่มวยักลางคน ถึงกลุ่มผูส้งูอายุ ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มนีม้กัจะมีรายไดท่ี้มั่นคง และ
มีการวางแผนการลงทุนท่ีดี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในตลาดท่ีดีส าหรบัสินคา้หรือบริการท่ีมีราคาปาน
กลางถึงราคาสูง เน่ืองจากมีก าลังในการซือ้สินคา้หรือบริการ และเป็นกลุ่มท่ีมีการตัดสินใจซือ้
สินคา้หรือบริการจากประสบการณข์องตวัเองมากกว่าขอ้มลูจากภายนอก ในกลุ่มวยักลางคนและ
กลุ่มผูส้งูอายุจะมีความจงรกัภกัดีตอ่ตราสินคา้คอ่นขา้งสูง กล่าวคือจะมีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ท่ี
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ตวัเองเคยใชป้ระจ า ดงันัน้กรณีท่ีนกัการตลาดจะรกัษาฐานลกูคา้กลุ่มนี ้ควรใหค้วามส าคญัในการ
จดักิจกรรมการตลาดในกลุม่สินคา้ท่ีลกูคา้กลุม่นีใ้ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

1.2 กลุ่มหนุ่มสาว ถึงวยักลางคน เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดป้านกลาง มีพฤติกรรมการ
เลือกซือ้สินคา้ในตราย่ีหอ้ท่ีมีราคาไม่แพง และมีความคุม้คา่ คนกลุ่มนีมี้เหตผุลในการจบัจ่ายใช้
สอยมากขึน้ ตามก าลงัซือ้ของตวัเอง 

1.3 กลุ่มวยัรุน่ คนกลุ่มนีถื้อเป็นกลุม่ท่ียงัไม่มีรายไดท่ี้แนน่อน เน่ืองจากส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินคา้ค่อนขา้งเร็ว ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ตาม
กระแสนิยม เชน่ การแตง่ตวั สถานท่ี การทอ่งเท่ียว และดาราท่ีตวัเองช่ืนชอบ  

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมาก 
เพราะเพศท่ีแตกต่างกันมักมีทัศนคติการรบัรู ้และการตัดสินใจในเรื่องการเลือกสินคา้ท่ีบริโภค
แตกตา่งกนัโดยมากเกิดจากสาเหตใุนเรื่องของการไดร้บัการเลีย้งดกูารปลกูฝังนิสยัมาตัง้แตใ่นวยั
เดก็ 

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่ารา้งหรือเป็นหมา้ย เป็นตวัแปรหนึ่ง
ท่ีส  าคัญเน่ืองจาก แต่ละกลุ่มก็จะมีพฤติกรรมการใชจ้่ายท่ีไม่เหมือนกัน เช่น คนท่ีมีสถานภาพ
สมรส จะค านงึถึงการซือ้ผลิตภณัฑเ์พ่ือครอบครวัเป็นหลกั ส่วนคนโสด จะใหค้วามส าคญัการดแูล
ตวัเอง เชน่ สินคา้เก่ียวกบัความสวย ความงาม หรือสินคา้เพ่ือสขุภาพ เป็นตน้   

4. การศกึษา (Education) ผูท่ี้มีการศกึษาสงู มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบรโิภคผลิตภณัฑท่ี์
มีคณุภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศกึษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศกึษาสงูจะมีอาชีพท่ีสามารถสรา้งรายได้
สงูกวา่ผูท่ี้มีการศกึษาต ่า จงึมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบรโิภคผลิตภณัฑท่ี์มีคณภุาพมากกวา่ 

5. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตล่ะบคุคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็น ความตอ้งการ
สินคา้ และบริการท่ีแตกตา่งกนั เช่น เกษตรกร ก็จะซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็นตอ่การครองชีพ และสินคา้ท่ี
เป็นปัจจยัการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนกังานท่ีท างานในบริษัทต่างๆ ส่วนใหญ่จะซือ้สินคา้เพ่ือ
เสริมสรา้งบุคลิกภาพ ขา้ราชการก็จะซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็น นกัธุรกิจก็จะซือ้สินคา้เพ่ือสรา้งภาพพจน์
ใหก้ับตวัเอง เป็นตน้ นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินคา้และบริการของบริษัทเป็นท่ีตอ้งการของ
กลุ่มอาชีพประเภทใดเพ่ือท่ีจะจดัเตรียมสินคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มเหล่านีไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 

6. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic Circumstances) 
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลเป็นตวัชีว้ดัความสามารถในการซือ้สินคา้ ดงันัน้นกัการตลาด
ควรศึกษาเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดใ้นแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วง 
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เช่น กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดต้  ่าจะมุ่งซือ้สินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ  และมีความไวต่อราคามาก 
สว่นกลุม่ลกูคา้ท่ีมีรายไดส้งูจะมุง่ซือ้สินคา้โดยเนน้ท่ีคณุภาพ และราคาสงู หรือตราสินคา้เป็นหลกั 

โดยในการวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยจะท าการศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริงมีลกัษณะอย่างไร ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของอจัฉรา นพ
วิญญูวงศ ์(2550, 44-47) เป็นแนวทางในการศึกษาถึงตวัแปรดา้นประชากรศาสตร  ์ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย ซึ่งเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาด ผู้บริโภคท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกัน อาจจะมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัขิองคนนัน้ๆ 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค เป็นเครื่องมือและแนวคดิทางการตลาด 

การบริหารการตลาดเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มตลาดเป้าหมาย ดังนั้น
นกัการตลาดจะใชส้่วนประสมทางการตลาดน ามาพฒันาสินคา้หรือบริการ จากการศกึษาคน้ควา้
ไดมี้แนวความคดิท่ีใหค้วามหมายของการตลาด ดงันี ้

คอทเลอร ์(Kotler Philip, 2010, 22-23) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาด ท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์น
ตลาดเป้าหมาย McCarthy สามารถจ าแนกเครื่องมือออกเป็น 4 กลุ่ม มีช่ือท่ีเรียกกนัว่า 4Ps ของ
การตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ
กระจายสินคา้ (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 
แสดงถึงมมุมองจากผูข้าย ซึ่งใชเ้ป็นเครื่องมือกระตุน้ผูซื้อ้ ส่วนทางดา้นมมุมองของผูซื้อ้เครื่องมือ
ทางการตลาดถูกออกแบบเพ่ือส่งมอบประโยชน์ ใหแ้ก่ลูกคา้ Robert Lauterborn แนะน าว่า 4Ps 
ในมมุมองของผูข้ายจะสะทอ้นถึง 4Cs ของผูซื้อ้ 
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4Ps 4Cs 
Product ผลิตภณัฑ ์ Customer Solution  การแกปั้ญหาของลกูคา้ 
Price  ราคา Customer Cost  ตน้ทนุของลกูคา้ 
Place  การจดัจ าหนา่ย Convenience  ความสะดวก 
Promotion  การสง่เสรมิการตลาด Communication  การติดตอ่ส่ือสาร 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง 4Ps กบั 4Cs 

ท่ีมา: Philip Kotler. (2010). Marketing Management. P.23. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ (2554) กล่าวว่า ธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ตวั ท่ีกล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกิจท่ีใหบ้ริการ  การท่ีจะ
บริหารการตลาดของธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จนัน้ จะตอ้งพิจารณาถึงส่วนประสมการตลาดใน
มมุมองของลกูคา้ดว้ย 

1. คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าหรือบริการ 
ลกูคา้จะตอ้งพิจารณาถึงคณุคา่หรือคณุประโยชนต์า่งๆ ท่ีจะไดร้บัเม่ือเทียบกบัความคุม้คา่กบัเงิน
ท่ีจ่าย ดงันัน้ธุรกิจจะตอ้งเสนอลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการลกูคา้ไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ  

2. ตน้ทุน (Cost to Customer) ตน้ทุนหรือเงินท่ีลูกคา้มีความยินดีท่ีจะจ่ายส าหรับ
การซือ้สินคา้หรือบริการ เม่ือเทียบกบัความคุม้คา่ท่ีจะไดม้า หากลกูคา้ยินยอมในการจ่ายราคาท่ี
สงู หมายความว่าความคาดหวงัในการซือ้สินคา้หรือบริการนัน้ย่อมสูงขึน้ตามราคาท่ีจ่าย ดงันัน้ 
ธุรกิจตอ้งค านึงถึงการตัง้ราคาสินคา้หรือบริการ ควรศึกษาหาราคาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกคา้ท่ี
ยินยอมจ่ายได ้เพ่ือก าหนดราคาในการบริหารลดคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการ
ซือ้สินคา้หรือบรกิารกบัลกูคา้ในราคาท่ียอมรบัได ้ 

3. ความสะดวก (Convenience) ลูกคา้จะใชบ้ริการกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง จะตอ้งมี
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ เช่น การติดตอ่สอบถามขอ้มลู และการไปใชบ้ริการ ซึ่งหากลกูคา้เขา้ไป
ตดิตอ่ใชบ้ริการไม่สะดวกนัน้ ธุรกิจควรจะตอ้งส ารวจท าเลท่ีตัง้ของกลุ่มลกูคา้ เพ่ือก่อใหเ้กิดความ
สะดวกของลกูคา้ ดว้ยการมีบรกิารสง่ถึงท่ี  

4. การติดต่อส่ือสาร (Communication) ลูกค้ามีความต้องการได้รับข่าวสารท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บัสิ่งท่ีสนใจ และตอ้งการติดตอ่ธุรกิจ เพ่ือแสดงความเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนนัน้ 
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ธุรกิจควรตอ้งท าการจดัหาส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกบักลุ่มลกูคา้เปา้หมายในการใหข้อ้มลูและรบัขอ้มลู
ความเห็นจากลกูคา้  

บุริม โอทกานนท ์(2555) กล่าวว่า แนวคิดการตลาดแบบ 4Cs ไดว้่า แนวคิดการตลาด
แบบ 4Cs ดงักล่าวถกูตีพิมพใ์นหนงัสือ Advertising Age ซึ่งเขียนโดยบ๊อบ ลเูทอเบรน์ โดยท่ีบ๊อบ 
ไดเ้สนอแนวคดิในการท าการตลาดในรูปแบบ 4Cs ดงันี ้

1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer Wants and Needs) การผลิตสินคา้หรือ
การใหบ้ริการอะไรก็ ธุรกิจตอ้งค านึกถึงสิ่งท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการ สินคา้หรือบริการท่ีออกมานัน้ควรจะ
เป็นสิ่งท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถแกไ้ขปัญหาการอยู่รอดได ้(Customer Solution) แทนท่ีจะเป็นการอยู่
รอดของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหนา่ย 

2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) การก าหนดตัง้ราคา เพ่ือให้
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายอยู่รอดนัน้ตอ้งเปล่ียนเป็นการก าหนดตัง้ราคาของผูบ้ริโภค โดยพิจารณา
จากต้นทุนท่ีผู้บริโภคสามารถยอมจ่าย เพ่ือจะได้สิ่งนั้นมาใช้ ซึ่งการตั้งราคาตอ้งค านึงต้นทุน
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ท่ีผูบ้รโิภคตอ้งจา่ยเงินซือ้สินคา้ รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในเรื่องอ่ืนๆ 

3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) การจดัจ าหน่ายและการกระจาย
สินคา้ไปถึงมือผูบ้ริโภคในทุกๆจุด ตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงผูบ้ริโภคได ้โดยผูบ้ริโภคจะมีอ านาจใน
การตดัสินใจในการซือ้สินคา้หรือบริการไดม้ากกว่า ดงันัน้ช่องทางการจดัหน่ายในสมัยใหม่ตอ้ง
สามารถเพิ่มความสะดวกในการซือ้สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค  

4. การส่ือสาร (Communication) วิธีการส่ือสารนั้นแทนท่ีจะใช้ส่ือเพ่ือกระตุน้การ
ตดัสินใจซือ้แบบในอดีตท่ีเคยประสบความส าเร็จ  แต่ในปัจจุบนันีก้ารส่ือสารเป็นมากกว่าทัง้ส่ือ 
และขอ้มูลข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะฟังหรือไม่ฟัง เช่ือหรือไม่เช่ือ ดงันัน้การส่งเสริมการตลาด
ควรค านึงถึงการใหข้อ้มลูเรื่องการส่ือสารมากกวา่ ลดแลกแจกแถม และควรใหค้วามส าคญัในการ
สรา้งเรื่องราว เพ่ือสรา้งความไวว้างใจผา่นส่ือผูบ้รโิภครบัฟังมากกวา่ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550, 23) กล่าววา่ การสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ตอ้งค านึงถึงส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4Ps ในการตอบสนองต่อความตอ้งการ
และพฤตกิรรมการซือ้ของลกูคา้ทัง้ 4 ประการ (4Cs) ดงันี ้
 
ราคา (Price)     ตน้ทนุของลกูคา้ (Cost to the Customer) 
การจดัจ าหนา่ย (Place)    ความสะดวกของลกูคา้ (Convenience) 
ผลติภณัฑ ์(Product)    ความตอ้งการของลกูคา้ (Consumer Wants and Needs) 
กิจกรรมสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  การติดตอ่สือ่สาร (Communication) 
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ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4Ps หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคมุได้ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเปา้หมาย ประกอบดว้ยตวั
แปรส าคญั 4 ประการ คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการและสรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้ โดยผลิตภัณฑท่ี์จ าหน่ายจะมีตวัตนหรือไม่ก็
ตาม ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ และความคิด ผลิตภัณฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมี
มลูคา่ (Value) ในสายตาของลกูคา้จงึท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑท่ี์อยู่ในรูปแบบตวัเงิน ซึ่งเป็นตน้ทุน 
(Cost) ของลกูคา้ในการตดัสินใจซือ้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลคา่ (Value) กบัราคา หาก
มีมลูคา่สงูกวา่ หรือเหมาะสมกบัราคา ลกูคา้จะเปรียบเทียบก่อนการตดัสินใจซือ้ 

3. การจัดจ าหน่าย  (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างช่องทาง ซึ่ ง
ประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมการเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด  โดยสถาบันท่ีน า
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบันทางการตลาด  ส่วนกิจกรรมในการกระจายสินค้า
ประกอบดว้ยการขนสง่สินคา้ และการเก็บรกัษาสินคา้คงคลงั 

4. การส่งเสริมการขาย  (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล
ผลิตภณัฑร์ะหว่างผูซื้อ้กบัผูข้าย เพ่ือสรา้งทศันคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อส่ือสาร อาจใช้
พนกังานขายท าการขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใชส่ื้อเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสาร 
(Non Personal Selling) ก็ได ้

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของบุริม โอทกานนท์ (2555) ในปัจจุบันเม่ือผู้บริโภคเริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมในการซือ้สินคา้หรือบริการ ท าให้ส่วนประสมทางการตลาด  4P’s 
(Product, Price, Place, Promotion) ท่ีเคยใชก้ันมานานจนกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีลา้หลัง ขอ้มูลไม่
เพียงพอในการท าการตลาดไดใ้นปัจจุบนันกัการตลาดจึงไดค้ิดคน้ต่อยอดแนวคิดและกลยุทธจ์น
กลายเป็นกลยุทธ์ทางการการตลาด 4C’s (Consumer, Cost, Convenience, Communication) 
นั่นเอง นกัการตลาดไดมี้มมุมองใหม่ของผูบ้รโิภคมากยิ่งขึน้ เพ่ือตอ้งการทราบขอ้มลูของผูบ้ริโภค
ใหแ้ม่นย ายิ่งขึน้ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกแนวคิดและกลยุทธม์าท าการศึกษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคทัง้ 4 ดา้นท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตั ิ
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Actual System Use  

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model หรือ TAM) เป็น

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีมีการยอมรับเข้ามาเป็นเครื่องมือการชี ้วัดความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอโดย Davis (1989) ซึ่งแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) เป็นทฤษฎีท่ีมี
การประยุกตป์รบัมาจากทฤษฎีกระท าตามหลักเหตุและผล  (Theory of Reasoned Action หรือ 
TRA) ของ Fishbein และ Ajzen (1975) ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความเช่ือและ
ทศันคติท่ีมีตอ่พฤติกรรมมนษุย ์ส่วนแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) มาใชใ้นการศึกษา 
เพ่ือหาค าอธิบายถึงปัจจยัในการยอมรบัเทคโนโลยี และการตดัสินใจของผูใ้ชง้าน โดยมีพืน้ฐานมา
จากทัศนคติของผูใ้ชง้าน ว่ามีปัจจัยใดส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีและปัจจยัท่ีเกิดขึน้จริงใน
การใชง้าน ไม่น าบรรทดัฐานสว่นบคุคลเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นปัจจยัในการผลกัดนัไปสู่การยอมรบัใน
ระบบสารสนเทศดังภาพท่ี  3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 
Model หรือ TAM) 

 
Perceived Usefulness 
 
  Attitude Toward Using  
 
Perceived Ease of Use 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) 

ท่ีมา: Davis; et al. (1989). แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM). 

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) ถูกน ามาใชใ้นการจ าลองหาการยอมรบัดา้น
เทคโนโลยี เพ่ือหาสาเหตหุรือปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งต่อการรบัรูด้า้นเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล โดยมี
สองปัจจยัหลักท่ีส าคญั คือ การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) 
และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน  (Perceived Ease of Use) ซึ่งทั้งสองตวัแปรนีมี้อิทธิพล
น าไปสูท่ศันคตติอ่การใชง้าน (Attitude Toward Using) 
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การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) คือ ปัจจยัท่ีช่วยระบุ
การรบัรูค้วามเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยี  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้
ไดผ้ลดีมากย่ิงขึน้ ซึ่งการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ะสง่ผลไปสูก่ารยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยีตอ่ไป 

การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) คือ ปัจจยัท่ีช่วยใหส้ามารถ
รบัรูว้่า การใชง้านเทคโนโลยีนัน้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามในการงาน  ผูใ้ชง้านก็สามารถใช้
งานไดโ้ดยไมต่อ้งมีการเรียนรูเ้พิ่มเตมิ 

ส่วนทัศนคติท่ีมีต่อการใชง้านเทคโนโลยี (Attitude Toward Using) คือ ทัศนคติท่ีส่งผล
ตอ่การใชง้าน หากผูใ้ชง้านท่ีมีทศันคติอย่างไรก็ย่อมส่งผลต่อการยอมรบัการใชง้านตามทศันคติ
นั้น ซึ่งถ้าทัศนคติผู้ใช้งานเป็นเชิงบวกก็ย่อมส่งผลต่อการยอมรบัการใช้งานในเชิงบวก แต่ถ้า
ทศันคตผิูใ้ชง้านเป็นเชิงลบก็จะสง่ผลการใชง้านเป็นชิงลบเชน่กนั 

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัส่งผลก่อใหเ้กิดการยอมรบั
การใช้งาน  โดยอธิบายถึง 2 ตัวแปรหลัก  คือ การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) โดย
ปัจจัยทั้งสองตัวมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน  (Attitude Toward Using) เม่ือผู้ใช้งานมี
ทศันคติเชิงบวกย่อมส่งผลท าใหเ้กิดพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีเกิดขึน้ จากปัจจยัทัง้สองส่งผลจึง
ท าใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) การสรา้งเทคโนโลยีให้
เป็นท่ียอมรบัและผลกัดนัใหผู้บ้รโิภคเขา้มาใชง้านไดม้ากยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 4 แสดงแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีตอ่ความส าคญัของตวัแปรภายนอก 

ท่ีมา:Davis, Bagozzi; & Warshaw. (1989). 

จากภาพประกอบ 4 สามารถอธิบายไดว้่า การรบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) และการรับ รู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน  (Perceived Ease of Use) 
ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยี โดยมีตัวแปรภายนอก (External Variables) มาเป็นตัว
แปรส าคัญน าไปสู่การรบัเทคโนโลยี และปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวแปรท่ีมีผลในการตัดสินใจ
ยอมรบัเทคโนโลยี มาศึกษาร่วมกับแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี เพ่ือหาว่าปัจจยัภายนอก
สง่ผลตอ่ทศันคตขิองผูใ้ชง้านจรงิ 

นอกจากนีจ้ากภาพประกอบ  4 แสดงถึงความส าคัญของตัวแปรภายนอก  (External 
Variables) ท่ีส่งผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยีภายใตแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) โดย
ความส าคญัของตวัแปรภายนอกท่ีมีความส าคญัส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี  สามารถช่วย
อธิบายเพิ่มเติมใหเ้ขา้ใจถึงการยอมรบัเทคโนโลยีของพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตั ิ

 
ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องตามกรอบแนวความคิด 

จากแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) เป็นทฤษฎีท่ีไดร้บัการยอมรบัท่ีส่วนใหญ่
น ามาใชอ้ย่างแพรห่ลาย โดยน ามาศกึษาเพ่ือใชใ้นการพยากรณก์ารยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Actual System Use 

External 
Variables 

 

Perceived 
Usefulness 

 

Perceived 
Ease of Use 

Attitude 
Toward Using 

 

Behavioral Intention 
to Use 
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โดยปัจจยัหลกัท่ีส าคญัในการส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใช้งาน  (Perceived Ease of Use) การรับ รู ้ถึ งประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) และทศันคติตอ่การใชง้าน (Attitude Toward Using) ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงได้
น าปัจจยัพืน้ฐานหลกัๆ เหลา่นีเ้ขา้มาศกึษา 

การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 
การรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน คือ เป็นปัจจยัในการวดัระดบัความเช่ือมั่นว่า ไม่ตอ้งใช้

ความพยายามในการใชง้าน โดยในระดบัความเช่ือของผูใ้ชท่ี้คาดหวงัตอ่ระบบสารสนเทศท่ีมีการ
พฒันาขึน้มาใหม่จะตอ้งมีประสิทธิภาพในการใชง้าน และเป็นเป้าหมายท่ีตอ้งมีความง่ายในการ
เรียนรูใ้ชง้าน ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก Davis (1989) อีกทัง้ เป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัส่งผลต่อ
ความตัง้ใจในการใชง้านเชิงบวก ท่ีมีขัน้ตอนการใชง้านไม่ซบัซอ้น จะท าใหผู้บ้ริโภคใชง้านไดอ้ย่าง
ง่าย 

การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived Usefulness) 
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์คือ การใชง้านท่ีจะไดร้บัจากเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ ในแตล่ะ

บุคคลนั้นจะสามารถรบัรูถ้ึงเทคโนโลยีมีส่วนช่วยหรือก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ผู้ใช้งาน ซึ่งแต่ละ
บุคคลอาจจะรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์แตกต่างกันขึน้อยู่กับความตอ้งการของแต่ละบุคคลโดย  Davis 
(1989) ได้ระบุค  าจ ากัดความว่า  การรับ รู ้ถึงประโยชน์ คือ ระดับความเช่ือท่ีจะช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างานของบคุคล การรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์เกิดจากการใชง้านนัน้เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีจะบ่งชีถ้ึงการยอมรับ  (Adoption) หรือความตั้งใจท่ีจะใช้ (Intention) และพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี (Usage) โดยการรบัรูป้ระโยชนน์ัน้ มีอิทธิพลทางตรงตอ่พฤตกิรรมการยอมรบั 

ทศันคตติอ่การใชง้าน (Attitude Toward Using) 
ความหมายในมุมมองของ Davis (1989) คือ ปัจจัยท่ีได้รับผลกระทบจากการรับรูถ้ึง

ประโยชน์ท่ีได้รับ และการรับรูถ้ึงการใช้งานง่าย  ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีนั้นๆ 
ในขณะท่ี Fishbein และ Ajzen (1975) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรม คือ การ
ประเมินของบคุคลตอ่ภาพรวมของพฤติกรรมใดๆ ท่ีท  าใหเ้กิดความเช่ือเก่ียวกบัผลท่ีเป็นพฤตกิรรม
ท่ีตามมา และการประเมินผลจากท่ีตามมานัน้อาจจะเป็นทางบวกหรือทางลบ  ถา้การประเมินผล
ของบุคคลนัน้เป็นในทางบวก บุคคลนัน้ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนัน้ ในทางตรงกันขา้มถ้า
บคุคลนัน้ประเมินผลในทางลบ บคุคลนัน้ก็จะมีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่พฤตกิรรม 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ  Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) กล่าวคือ การรับรู ้ถึง
ประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
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(Perceived Ease of Use) โดยปัจจัยทั้งสองตัวนี ้มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน  (Attitude 
Toward Using) ในการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดงันัน้  จ าเป็นตอ้งมีขัน้ตอน
วิธีการใชง้านท่ีมีความชดัเจน ไม่ซบัซอ้น สามารถเรียนรูใ้ชง้านไดง้่าย ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจและ
เรียนรูไ้ดง้่าย ผูบ้ริโภคสามารถท่ีจะใชบ้ริการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไดอ้ย่างช านาญและมี
ประโยชนต์่อผูใ้ชง้าน ท าใหเ้กิดทศันคติต่อการใชง้านซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการซือ้สินคา้หรือใช้
บริการ เช่น รูส้กึชอบหรือไมช่อบเทคโนโลยีนัน้ๆ เป็นตน้ (Davis, Bagozzi, และ Warshaw, 1989) 
ดังนั้น หากต้องการออกแบบเทคโนโลยีให้ประสบความส าเร็จ  ท าให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ
เทคโนโลยี ผูว้ิจัยจะตอ้งน าปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  (TAM) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการ และการใชง้านของผูบ้รโิภคไดใ้ชง้านจรงิ 

4. แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 
ความหมายของแนวโน้มพฤตกิรรมผู้บริโภค 

ชนาธิป อ่อนหวาน (2553, 10) ไดใ้ห้ค  านิยาม ความหมายของ “แนวโน้มพฤติกรรม” 
หมายถึง ความคิดท่ีจะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือความโนม้เอียงท่ีอาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่
เกิดพฤตกิรรมในอนาคต ไดแ้ก่ แนวโนม้ในการซือ้ และการบอกตอ่ 

อดลุย ์จาตรุงคกลุ และ ดลยา จาตรุงคกลุ (2550) กล่าวว่า เป็นปฏิกิรยิาท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
จากท่ีซือ้สินคา้หรือบรกิารเรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือก าหนดวา่มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งท่ีคาดหวงัไว้
ก่อนหนา้นีห้รือไม่ ซึ่งสินคา้หรือบริการบางอย่างอาจน าความพึงพอใจตามท่ีคาดหวงัมาให ้หรือ
ผูบ้ริโภคอาจเกิดความไม่พอใจก็ได ้ซึ่งในขัน้ตอนนีผู้บ้ริโภคจะตอ้งประเมินเก่ียวกบั การตดัสินใจ
เก่ียวกบัสินคา้ ความสมดลุระหว่างความพึงพอใจตอ่สินคา้ ความเขา้ใจและวิธีแกไ้ขความสมดลุ
ในความคิดเพ่ือป้องกันไม่ใหต้นเองตกอยู่ในสภาวะผิดหวงั โดยผูบ้ริโภคจะมีการประเมินความ
สมดลุในความคดิตอ่สินคา้ภายหลงัการซือ้  

เสรี วงษ์มณฑา, 2542: 12, อ้างถึงใน ศิริพร ฤกษ์พอดี (2560) แนวโน้มพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง แนวโนม้ในการตอบสนอง หรือการกระท าท่ีบคุคลไดร้บัอิทธิพลทัง้จากภายใน
และภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ
วางแผนกลยุทธก์ารตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีคาดว่า
จะเกิดขึน้ในอนาคต  

แนวโนม้ของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีคาดว่าจะมี
แนวโนม้เปล่ียนแปลงในอนาคต มีดงันี ้
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1. สิ่งท่ีเป็นสญัญาณบอกเหตขุองความเป็นผูบ้รรลนุิติภาวะตา่งๆ จะถกูชะลอตวัลง ไดแ้ก่ 
การมีครอบครวั การแตง่งาน การสรา้งรากฐานของครอบครวั เช่น มีบา้น มีรถ ฯลฯ แสดงว่าบคุคล
นั้นบรรลุนิติภาวะ (Maturity) แล้ว แต่ในปัจจุบันจากการศึกษาเรื่องการออม การท างาน การ
แข่งขนั พบว่า คนทั่วโลกแต่งงานชา้ลง เม่ือเปรียบเทียบกบัในอดีต โดยเฉพาะผูห้ญิงในอดีตอาย ุ
16-17 ปี แตใ่นปัจจบุนั 30-40 ปี ก็ยงัมีโอกาสแตง่งานได ้

1.1 บุคคลแต่งงานช้าท าให้ครอบครัวมีบุตรช้าลง มีบุตรน้อยลง หรือไม่มีบุตร 
ปัจจบุนัพบวา่ อตัราการมีบตุรลดลงเรื่อยๆ โดยการมีบตุรของแตล่ะประเทศไมถ่ึง 2 คน 

1.2 คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของการบันเทิงมากขึน้ เพราะคนท่ีต้องการหาความ
บันเทิงนั้น มีเงินมากพอเม่ือมีเงินเพียงพอเรื่องของความบันเทิงจึงต้องเป็นความบันเทิงท่ีมี
คณุภาพ เชน่ สนามกอลฟ์ โรงแรมในตา่งจงัหวดั ผบัหรือบาร ์รา้นอาหาร ฯลฯ จะตอ้งมีรสนิยม 

2. ผูบ้ริโภคยุคใหม่เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะเป็นกบฏ (Rebellion) เพราะว่าผูบ้ริโภคใน
ปัจจบุนัมีความรูส้ึกเบื่อหน่ายในเรื่องของกบฏ ซึ่งจริงๆแลว้ในปัจจบุนัมนุษยเ์ริ่มมีความเคารพนบั
ถือช่ืนชมในความเป็นปัจเจกชนเพิ่มขึน้ และยิ่งมีความเคารพในปัจเจกชนมากเท่าไหร ่ความเป็น
กบฏก็เกิดขึน้ในหวัใจของคนมากเทา่นัน้ 

2.1 ลักษณะของครวัเรือนท่ีแปรเปล่ียนไป (The chaning of household) ครวัเรือน 
(Household) หมายถึง บุคคลทุกคนทั้งท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องท่ีอาศัยอยู่ในบา้นเดียวกัน 
ครวัเรือนอาจจะประกอบดว้ย บคุคลซึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งกนัดา้นสายเดือด แตง่งานหรืออยูด่ว้ยกนั 

2.2 มีประเภทของครวัเรือนเพิ่มมากขึน้ ในอดีตสว่นใหญ่ประกอบดว้ย 3 แบบ  
- ครอบครวัสามีภรรยา ท่ียงัไมมี่ลกู 
- ครอบครวัเด่ียว ประกอบดว้ย พอ่ แม ่ลกู 
- ครอบครวัใหญ่หรือขยาย ประกอบดว้ย ปู่  ยา่ ตา ยาย พอ่ แม ่ลกู ลงุ อา หลาน 
ปัจจบุนัครอบครวัยคุใหมมี่การแตกออกมาอีก 2 แบบ คือ 
- ครอบครวัเด่ียวแบบหยา่รา้ง ลกูอยูก่บัพอ่คนเดียว หรือลกูอยูก่บัแมค่นเดียว 
- ครอบครัวแบบใหม่ เป็นการรวมตัวกันระหว่างคนท่ีไม่ใช่ครอบครวัปกติ แต่มา

รวมตวักนัอยูใ่นบา้นเดียวกนั โดยไมเ่ก่ียวพนักนัเลย 
2.3 ขนาดของครอบครวั (ครวัเรือน) ปัจจบุนัขนาดของครอบครวัเล็กลงคา่นิยมเรื่อง

เพศของลกูหายไปหรือลดลงไปมาก ซึ่งมีผลตอ่รายได ้สามารถน าส่วนหนึ่งไปใชจ้่ายในสิ่งท่ีจ  าเป็น 
และมีเงินเก็บออม เน่ืองจากครอบครวัมีขนาดเล็ก รายไดเ้หลือมากขึน้เพียงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ย 
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3. แนวโนม้เรื่องความแตกต่างดา้นเพศจะลดนอ้ยลง คือ เพศหญิงสามารถท าในเรื่องท่ี
เคยเป็นเรื่องผูกขาดของผูช้าย และเพศชายก็สามารถท าในหลายสิ่งท่ีเป็นเรื่องผูกขาดของผูห้ญิง
ความเสมอภาค และความทดัเทียมของเพศหญิงและเพศชายมีมากขึน้ 

4. แนวโน้มด้านการศึกษาของผู้บริโภคสูงขึน้ ปัจจุบันคนจบปริญญาตรีมากขึน้ และ
โอกาสในการเรียนปรญิญาโทก็มีมากขึน้ดว้ย การศกึษาสง่ผลกระทบตอ่การบริโภค ดงันี ้ 

4.1 ความภักดีต่อตราย่ีหอ้ลดลง ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าความแตกต่างระหว่างย่ีหอ้
จะลดต ่าลง 

4.2 การใหค้วามส าคญักบัการศกึษามากขึน้ 
4.3 ผูบ้ริโภคยคุใหมส่นใจส่ือมวลชนสงูขึน้ ผูบ้รโิภคมีการรบัส่ือทัง้วิทย ุโทรทศัน ์และ

การอา่นหนงัสือเพิ่มขึน้ 
5. ผูบ้ริโภคมีเวลาว่างนอ้ยลง ในยคุใหม่นีค้นมีแนวคิดว่า เวลาคือแก่นสารของชีวิต (Time 

is of the essence) ดงันัน้ จงึหาเวลาวา่งไดย้าก ท าใหต้อ้งใชเ้วลาวา่งท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้คา่ 
6. ผูบ้รโิภคยคุใหมใ่สใ่จเรื่องสขุภาพ (Health concious) มากขึน้ 
7. ยุคท่ีผู้บริโภคต่อสู้กับความชรา ไม่มียุคใดท่ีคนจะต่อสู้กับความชราเท่ากับยุคนี ้

สมยัก่อนผูบ้ริโภคจะปล่อยใหค้วามชราเป็นเรื่องตามธรรมชาติ แตส่มยันีไ้ม่มีใครยอมแพค้วามชรา
อีกตอ่ไป 

7.1 การพฒันาความสามารถเชิงกายภาพ เช่น การออกก าลงักาย การผ่าตดัตา การ
ท า Baby face  

7.2 การดแูลความงามของตนเองโดยเฉพาะสภุาพสตรี สมยัก่อนเครื่องส าอางย่ีหอ้มี
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิว (Skin care product) ซึ่งผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวนีจ้ะตอ้งมีครบ 

7.3 การทอ่งเท่ียว มีการทอ่งเท่ียวสงูขึน้ 
8. ผูบ้ริโภคสมยัใหม่นั้นไม่มีความจงรกัภักดีในตราย่ีหอ้ (Lack of brand loyalty) เพราะ

ผูบ้รโิภคมีการเปิดรบัสิ่งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
9. ผูบ้ริโภคยคุใหม่เป็นผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิต ธุรกิจจะเอาใจลกูคา้

ตอ้งหาทางเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้กับลูกคา้ เช่น ความเป็นอัตโนมัติ (Automatic) ของ
สินคา้ท่ีจะท าใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก 

10. การแสวงหาข่าวสารและความรูข้องผู้บริโภคมีมากขึน้ นอกจากส่ือวิทยุ โทรทัศน ์
นิตยสารท่ีจะชว่ยในการแสวงหาขอ้มลูในปัจจบุนัส่ือประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีกดว้ย
กบั Internet เป็นตน้ 



  25 

11. ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่ (Sense of belonging) 
12. ผูบ้ริโภคยุคใหม่จะซือ้ผลิตภัณฑแ์บบบูรณาการ (Integrated product) สินคา้บูรณา

การ คือ สินคา้ท่ีมีความพรอ้มทัง้ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการได ้มีคณุภาพดี มีรูปแบบท่ี
สวยงาม มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีบรกิารท่ีดี และมีภาพพจนท่ี์ดีอีกดว้ย 

13. ผูบ้รโิภคยคุใหมนี่เ้ป็นมนษุยย์คุเก็บกด ลกูคา้ตอ้งการการบริการท่ีเอาใจใส่และบริการ
ท่ีดี 

14. ผูบ้รโิภคตอ้งการการบรกิาร (Service) ท่ีเป็นเลิศ มีดงันี ้
- ตอ้งลดความลา่ชา้ของบรกิาร 
- การใหค้วามชว่ยเหลือกบัลกูคา้ใหล้กูคา้สะดวกสบายมากท่ีสดุ 
- การบรกิารท่ีดี คือ การใหข้า่วสารขอ้มลูแก่ลกูคา้อยา่งครบถว้น 
- ตอ้งรบัฟังลกูคา้ในเรื่องท่ีลกูคา้ตอ้งการตอ่ว่า 
- ตอ้งแสดงอาการยกยอ่งลกูคา้ดว้ยกิริยาและวาจาท่ีสภุาพออ่นนอ้ม 

15. ผูบ้รโิภคพอใจธุรกิจท่ีท าการตลาดดว้ยความซ่ือสตัย ์(Marketing with integrity) 
16. ผูบ้ริโภคซือ้แบบไม่ไดมี้การวางแผน (Unplaned shopping) ในปัจจุบันผู้บริโภคไป

หา้งสรรพสินคา้หรือศนูยก์ารคา้เพียงอยา่งเดียวท าใหไ้ดข้องท่ีตอ้งการทกุประเภท โดยไมต่อ้งมีการ
วางแผนลว่งหนา้ 

17. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายดว้ยบัตร (Pay 
with credit card) จา่ยดว้ยระบบเงินผอ่น (Credit concept or credit attitude) 

 
การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้และการ
ใชข้องผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความตอ้งการ พฤติกรรมการซือ้ และการใชข้องผูบ้ริโภค 
เพ่ือท่ีจะช่วยใหน้กัการตลาดสามารถจดักลยทุธท์างการตลาดท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสมค าถามท่ีใชเ้พ่ือคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้รโิภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือ
หาค าตอบ 7Os (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2554, 60-68) 
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ตาราง 2 แสดงค าถาม 6Ws และ 1H ค าตอบ 7Os และกลยทุธก์ารตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต่้องการทราบ (7 Os) กลยุทธก์ารตลาดที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย 
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย 
(Occupants) 
- ประชากรศาสตร ์
- ภมูิศาสตร ์
- จิตวิทยาหรอื จิตวเิคราะห ์
- พฤติกรรมศาสตร ์

กลยทุธก์ารตลาด (4P’s) ไดแ้ก่ 
- ผลติภณัฑ ์
- ราคา 
- การจดัจ าหนา่ย 
- การสง่เสรมิการตลาด 

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does the consumer buy?) 

สิง่ที่ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) 
สิง่ที่ผูบ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑ ์ 
- ตอ้งการคณุสมบตัิหรอื 
องคป์ระกอบ 
(Product Component)  
- ความแตกตา่งทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 
(Competitive Differentiation) 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์
(Product Strategies) ไดแ้ก่ 
- ผลติภณัฑห์ลกั 
- รูปลกัษณผ์ลติภณัฑ ์ 
- ผลติภณัฑค์วบ 
- ผลติภณัฑท์ี่คาดหวงั 
- ศกัยภาพผลติภณัฑค์วามแตกตา่ง
ทางการแขง่ขนั 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจึงซือ้ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ (Objectives) 
ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อสนองความ
ตอ้งการดา้นรา่งกายและดา้น
จิตวิทยา ตอ้งศกึษาถึงปัจจยัทีม่ี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ 
- ปัจจยัภายในหรอืปัจจยัจิตวิทยา 
- ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
- ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

1. กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์
(Product Strategies) 
2. กลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion Strategies)  
3. กลยทุธด์า้นราคา                        
(Price Strategies) 
4. กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
(Distribution Channel Strategies) 

4. ใครมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจซือ้ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่ง 
(Organizations) 
มีอิทธิพลในการตดัสนิใจซึง่
ประกอบดว้ย 
- ผูร้เิริม่                - ผูซ้ือ้ 
- ผูม้ีอิทธิพล         - ผูใ้ช ้
- ผูต้ดัสนิใจซือ้   
 

กลยทุธท์ี่ใชม้ากคือการโฆษณาและ 
(หรอื) กลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุม่อิทธิพล 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบทีต่้องการทราบ (7 Os) กลยุทธก์ารตลาดที่เกี่ยวขอ้ง 
5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี หรอืช่วงฤดใูด 
ของปี ช่วงวนัใดของเดือนช่วงเวลา 
ใดของโอกาสพิเศษหรอืเทศกาลวนั 
ส าคญัตา่งๆ 

กลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion Strategies)  
 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ที่ไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหลง่ (Outlets) 
ที่ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ซุปเปอรม์ารเ์กต 
รา้นขายของช า บางล าพ ูพาหรุดั 
สยามสแควรฯ์ลฯ 
 

กลยทุธช์่องทางการจดัจ าหนา่ย 
(Distribution Channel Strategies) 
บรษัิทน าผลติภณัฑส์ูต่ลาด 
เปา้หมายโดยพจิารณาวา่จะผา่นคน 
กลางอยา่งไร 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร 
(How does the consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ไดแ้ก่ 
- การรบัรูปั้ญหา 
- การคน้หาขอ้มลู 
- การประเมินผลทางการเลอืก 
- ตดัสนิใจซือ้ 
- ความรูส้กึหลงัการซือ้ 

กลยทุธก์ารสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion Strategies) 

ท่ีมา: ศริวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ. (2554). พฤตกิรรมผูบ้ริโภค. หนา้ 60-68. 

จากแนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัผูว้ิจยัเลือกแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ 
(2554) เรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงักลา่วพฤตกิรรมผูบ้ริโภค 6Ws และ 1H 

1. ใครอยูใ่นตลาดเปา้หมาย 
2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ 
4. ใครมีสว่นรว่มในการตดัสินใจซือ้ 
5. ผูบ้รโิภคซือ้เม่ือใด 
6. ผูบ้รโิภคซือ้ท่ีไหน 
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7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร 
ส าหรบังานวิจยัในครัง้นี  ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหัวขอ้ 6Ws และ 1H มาเป็นแนวทางในการสรา้ง

แบบสอบถาม  และในการค้นคว้าหาค าตอบ  เน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซือ้ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัินัน้
ทางผูข้ายไมไ่ดมี้ปฏิกิรยิาโตต้อบกบัผูบ้ริโภคโดยตรง การวิเคราะหต์ามทฤษฎี 6Ws และ1H ท่ีทาง
ผูว้ิจยัจึงเลือกหวัขอ้ดงักล่าว เหตผุลเน่ืองจากการวดัพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามทฤษฎี 6Ws และ 1H 
เป็นการวิเคราะห ์ตวัแปรท่ีครอบคลมุกบัตวัแปรตามท่ีตอ้งการศกึษามากท่ีสดุ 

 
โมเดลพฤตกิรรมผู้บริโภค 

การศกึษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้จ  าเป็นตอ้งมีการสรา้งตวัตน้แบบ (Model) 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างสาเหตตุา่งๆท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมของการซือ้ของผูบ้รโิภค
โดย 

ศริิวรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ (2554, 68-71) กล่าววา่ พฤติกรรมการซือ้เริ่มตน้จากมีสิ่งเรา้ 
(Stimulus) มากระตุน้ (Stimulate) ความรูส้ึกของผูซื้อ้ท าใหรู้ส้ึกถึงความตอ้งการจนตอ้งท าการหา
ขอ้มลูเก่ียวกับสิ่งท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการเพ่ือท าการตดัสินใจซือ้ และเกิดพฤติกรรม
การซือ้อันเป็นการตอบสนอง (Response) การศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการซื ้อของ
ผู้บริโภค จะต้องพิจารณา “กล่องด า (Black box)” ของผู้บริโภคด้วยโดยไดน้ิยามและอธิบาย
เก่ียวกับกล่องด าไว้ว่าเป็นระบบความรูส้ึกความต้องการ กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดขึน้จาก
ความคดิ และจิตใจของผูบ้รโิภคซึ่งเป็นสิ่งท่ียากท่ีจะเขา้ใจโดยไดอ้ธิบายตามแผนภาพดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ท่ีมา: ศริวิรรณ เสรีรตัน;์ และคณะ. (2554). พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้ริโภค. หนา้ 68. 

จากภาพมีปัจจยัหลายประการท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจของผูซื้อ้โดยศิรวิรรณ  เสรีรตัน;์ และ
คณะ (2554) แบง่ปัจจยัเหลา่นีอ้อกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เชน่ วฒันธรรมไทย วฒันธรรมของคนในองคก์ร 
2. ปัจจยัดา้นสงัคม เชน่ ครอบครวัเพ่ือน 
3. ปัจจยัส่วนบคุคล เช่น ลกัษณะส่วนบคุคลและลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุ

เชือ้ชาต ิการศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตความรูซ้ึ่งปัจเจกบคุคลมีแตกตา่งกนั 
4. ปัจจยัดา้นจิตวิทยา เชน่ ทศันคตผิูบ้รโิภคจะมีกระบวนการตดัสินใจซือ้ 
จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคของเสรี วงษ์มณฑา, 2542: 

12, อา้งถึงใน ศิริพร ฤกษ์พอดี (2560) ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้เพ่ือวิเคราะหถ์ึงแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือปรบัใชใ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
- ปัจจัยด้านสังคม 
- ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

การตอบสนอง (Response) 
- การเลือกผลิตภัณฑ ์
- การเลือกตราผลิตภัณฑ ์
- การเลือกผู้ขายเวลาในการ   

ซื้อและปรมิาณซื้อ 

สิ่งเร้า (Stimulus) 
- สิ่งเร้าทางการตลาด 
- สิ่งเร้าอื่นๆ 

 
 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
- การรับรู้ปญัหา 
- การค้นหาข้อมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตัดสินใจซื้อ 
- พฤติกรรมหลังการซื้อการใช้ 

กล่องด า 
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การวางแผนกลยุทธก์ารตลาด โดยน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม และอภิปราย
ผลงานวิจยันี ้

5. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิ
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ค าศัพทภ์าษาอังกฤษในปัจจุบนันิยมใช้ค  าว่า  Vending 

Machine ในวารสารวอลสตรีท (The Wall Street Journal, 2012) ให้ความหมายไวว้่า การขาย
และการสง่มอบสินคา้โดยผา่นเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิใหก้บัผูบ้ริโภค 

กรูโซ (Guelzo, 1986, 35-36) กล่าวว่า เป็นการใช้เหรียญหยอดซื ้อสินค้ากับเครื่อง
จ าหน่ายอัตโนมตัิดว้ยตนเอง เหมาะกับสินคา้ขนาดเล็กมีมาตรฐาน (Standardized product) มี
การซื ้อเป็นประจ า (Routinely purchased product) เช่น หมากฝรั่ง ขนม หนังสือพิมพ์ บุหรี่ 
น  า้อดัลม และกาแฟ 

คอทเลอร์ (Kotler, 1997, 484) กล่าวว่า เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  (Automatic 
Vending) จะนิยมใชใ้นการขายสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคไม่ไดต้ัง้ใจวางแผนซือ้มาก่อน เช่น บหุรี่ น า้อดัลม 
กาแฟ ลูกอม หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร และสินคา้ประเภทอ่ืนๆ เช่น ถุงน่อง เครื่องส าอาง อาหาร ถุง
ยางอยามัย ตัวอย่างเช่น บริษัท  Coinstar ตั้งขึน้โดยนักเรียนของ  Standford ได้ติดตั้งเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้จ านวน 8,500 เครื่อง ในซูเปอรม์ารเ์ก็ต บรษิัทบรกิารรบัเปล่ียนคืนและเปล่ียนสินคา้ 
โดยให้ผลตอบแทนแก่รา้นคา้  8.9% เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัตินิยมวางตามโรงงาน  ส านักงาน 
รา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ ป๊ัมน า้มนั โรงแรม ภัตรคาร ฯลฯ โดยใหบ้ริการตนเองตลอด 24 ชั่วโมงและ
สินคา้จะสดใหม่ตลอดเวลา ประเทศญ่ีปุ่ นมีจ านวนเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเฉล่ียต่อจ านวน
ประชากรสงูท่ีสดุ และก าลงัทดลองใชเ้ครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิรบัค าสั่งซือ้โดยตรงจากมือถือ 
DoCoMo โดยคดิคา่ใชจ้า่ยจากลกูคา้ผูใ้ชโ้ทรศพัท ์

เจททิโน (Jetinno, 2017) กล่าวว่า เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ (Vending Machine, 
VEM) คือ เครื่องท่ีสามารถช าระเงินโดยอัตโนมัติตามเหรียญท่ีลงทุน เครื่องหยอดเหรียญเป็น
อุปกรณท์ั่วไปของระบบอตัโนมตัิเชิงพาณิชยจ์ะไม่จ  ากัดดว้ยเวลาและสถานท่ี สามารถประหยัด
ก าลงัคนในการท าธุรกรรมท่ีสะดวก เป็นรูปแบบใหม่ของการคา้ปลีกในเชิงพาณิชยห์รือท่ีเรียกว่า 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดเล็กตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ เครื่องจ าหน่าย
เครื่องดื่ม, เครื่องจ าหน่ายอาหาร และเครื่องจ าหน่ายแบบครบวงจร เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ
เป็นรูปแบบใหมข่องการคา้ปลีกท่ีพฒันาขึน้จากประเทศญ่ีปุ่ นและยโุรปในปีพ.ศ. 2513 ซึ่งประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีรอ้ยละ 70 ของเครื่องด่ืมบรรจกุระป๋องจ าหน่ายผ่านเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ และใน
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ยโุรปท่ีมีเครื่องด่ืมระดบัโลกอย่างโคคา - โคล่ามีเครื่องจ าหนา่ยเครื่องดื่มอตัโนมตัิ 500,000 เครื่อง
ทั่วโลก 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2546, 532) ให้ความหมายของเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ  (Automatic vending machine) ไว้ว่าเป็นการขายผ่านเครื่องจักรไม่มีร้านค้า ไม่มี
พนกังานขาย จะไดร้บัสินคา้โดยวิธีการหยอดเหรียญในเครื่องจกัรอตัโนมตัิ เช่น การขายเครื่องด่ืม 
กระดาษช าระ ผา้อนามยั ลกูอม เป็นตน้ สามารถสรุปไดว้า่ เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ มีศพัทท่ี์
ใช้เรียกในภาษาอังกฤษ  “Vending machine” ท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่ือถึง
ความหมายคือ เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติท่ีวางในท่ีสาธารณะชุมชนเพ่ือขายสินคา้ให้กับ
ผูบ้รโิภค ซึ่งรอรบัผา่นเครื่องจ าหนา่ยอตัโนมตัิดว้ยตนเอง และสามารถใชบ้รกิารได ้24 ชั่วโมง 
 
ทีม่าธุรกิจค้าปลีกด้วยเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  เป็นธุรกิจค้าปลีกประเภทไม่ มี ร้านค้า  (Nonstore 
Retailing) ซึ่งสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเริ่มเป็นท่ี
รูจ้ัก และน ามาใชใ้นเชิงพาณิชยใ์นตอนตน้ศตวรรษท่ี 18 ท่ีประเทศอังกฤษ โดยการขายยานัตถ ์
(Snuff) บุหรี่หรือยาสูบ (Tobacco) (Wikipedia, 2015) ต่อมาปีค.ศ.1888 บริษัทโทมัส อดัม กัม 
คอมพานี (Thomas Adams Gum Company) ไดส้รา้งเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัขิึน้เป็นท่ีแรก
ในประเทศสหรฐัอเมริกา เพ่ือขายหมากฝรั่งบนชานชาลารถไฟ การท าธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิในประเทศสหรฐัอเมริกาช่วงแรกยงัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งซือ้ดว้ยเหรียญเงินเพนนี จนกระทั่งใน
ปีค.ศ. 1962 นบัเป็นยุคใหม่ของการขายสินคา้ดว้ยเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ คือไดมี้การน า
บุหรี่ (Cigaratte) มาขายอย่างแพร่หลาย ตลอดจนมีการพัฒนาเครื่องจ าหน่ายบุหรี่อัตโนมัติท่ี
สามารถกันความชืน้ได้ (Cigar Humidified Vending Machine) เพ่ือคงความสดของกลิ่นเพราะ
รสชาติของบุหรี่ ส  าหรบัเครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืมอตัโนมตัิเริ่มมีการน ามาท าการคา้ในปีค .ศ.1937 
เป็นตน้มา 

ช่วงปีค.ศ. 1940 และ 1950 ในโรงงานการท างานของพนกังานตอ้งท างานอย่างต่อเน่ือง
ยาวนานเป็นเวลา 10-20 ชั่วโมงหรือมากกว่า หากการท างานท่ีไม่มีการหยดุพกัส่งผลใหพ้นกังาน
เกิดความเหน่ือยลา้ ไม่สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ผูจ้ดัการโรงงานจึงมีแนวคิด
โดยการน าเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเขา้มาติดตัง้ในโรงงาน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถซือ้สินคา้
ไดอ้ย่างสะดวกและยงัเป็นวิธีท่ีสามารถสรา้งความสดช่ืน ท าใหพ้นกังานไดผ้่อนคลายในระหว่าง
การท างานได ้ 
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ธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติจึงมุ่งท่ีสนใจติดตัง้ตามโรงงานอุตสาหกรรม จนใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้มีสินค้าหลากหลายประเภทและหลาย
รูปแบบมากขึน้ ซึ่งเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของความสะดวก  และ
สามารถตอบสนองความต้องการได้ตลอด  24 ชั่ วโมง ในปี ค.ศ.1946 ประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถสรา้งยอดขายโดยรวมของสินคา้ผ่านเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเติบโตจาก  600 ลา้น
ดอลลาห ์เป็น 41 พนัลา้นดอลลาร ์(Maria Faurell, 2007, 96) 

หากกลา่วถึงประเทศท่ีมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีของเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิและ
จ านวนเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอย่างประเทศญ่ีปุ่ น คือประเทศท่ีมีจ านวนเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิมากท่ีสุดในโลก ซึ่งในประเทศญ่ีปุ่ นตอนนีมี้เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิจ  านวน 
5,405,300 เครื่อง เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรแลว้พบว่า เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ 1 เครื่อง
ต่อประชากร 23 คน ถือว่าสูงท่ีสุดในโลก  ซึ่งครึ่งหนึ่งของเครื่องทั้งหมดเป็นกลุ่มเครื่องด่ืมไร้
แอลกอฮอลป์ระมาณ 118,000 เครื่อง และแบง่เป็นกลุ่มสินคา้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มีดโกนหนวด ถงุเทา้ ไข่
ไก่ และบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปแบบถว้ยประมาณ 5,500 เครื่อง จากการส ารวจพบว่า รอ้ยละ 22 ของ
ผูต้อบแบบส ารวจนัน้ใชเ้ครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอย่างนอ้ยวนัละครัง้  ท าใหร้ายไดข้องเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติทั้งหมดโดยรวมทัง้ปีมีมูลค่าถึง 7,000,000,000,000 เยน (ประมาณ 2.2 
ลา้นลา้นบาท) (Stefan Schauwecker, 2009)  

ส าหรบัในประเทศไทย จากการคน้ควา้ข้อมูลพบว่า บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทรายแรกท่ีน าเขา้เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัย่ีิหอ้ ฟจูิ อิเลคทรคิเขา้มา
ในปีพ.ศ.2535 เป็นเคร่ืองจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมีิ 3 ประเภท คือ  

ประเภทแรก เครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืมชนิดผสม (Post-mix Beverage) ซึ่งเครื่องจ าหน่าย
จะผสมเครื่องดื่มตา่ง ๆ ตามท่ีผูบ้รโิภคเลือก เชน่ น า้อดัลม ชาและกาแฟ เป็นตน้  

ประเภทท่ีสอง เครื่องจ าหน่ายเครื่องด่ืมท่ีมีบรรจุภัณฑ์ (Package Beverage) เช่น น า้
ผลไมก้ระป๋อง น า้อดัลมกระป๋อง นม และเครื่องดื่มชนิดกลอ่ง เป็นตน้ 

ประเภทท่ีสาม เครื่องจ าหนา่ยสินคา้กลุม่ขนมขบเคีย้ว (Snack Vending Machine)  
ในชว่งระยะแรกบรษิัท ไอ ซี ซี ไดค้รอบครองสว่นแบง่ตลาดของธุรกิจเครื่องจ าหนา่ยสินคา้

อตัโนมตัิมีเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีอตัราการเติบโตตลาดรอ้ยละ 100 ตอ่ปี (ศิริรตัน ์ภตัตา
ตัง้, 2539) จากแนวโนม้พฤติกรรมการด าเนินชีวิตผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีตอ้งการความสะดวก และ
ความรวดเร็ว จึงจะสามารถดึงดูดให้มีความน่าสนใจในธุรกิจนี ้ซึ่งในช่วงปี 2538 เป็นตน้มามี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจนีห้ลายราย ไดแ้ก่ บริษัท รอยลั เวนดิง้ แมชชีนส ์ผูแ้ทนจ าหน่าย
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เครื่องย่ีหอ้ โกลสตาร ์บริษัทไทย-โบนนัซ่า และรายเล็ก ๆ อีกหลายแห่ง ไดแ้ก่ บริษัทบางกอกเวน
ดิง้ และบริษัทยินเพรซิเดน้ท  ์ส่งผลใหธุ้รกิจนีเ้ริ่มมีการแข่งขันเพิ่มขึน้มา  จนกระทั่งในปัจจุบนัมี
บริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิรายส าคญั ไดแ้ก่ บริษัท ซนัรอ้ยแปด จ ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของสหพัฒน์ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี จ  ากัด และบริษัท มิกซเ์บอรร์ี่ จ  ากัด 
เป็นตน้ 

ตัง้แตอ่ดีตรอ้ยละ 90 ของเครื่องหยอดเหรียญในประเทศไทยยงัคงเป็นระบบแบบเก่า และ
ในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาไกลจนกลายเป็นเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีคณุสมบตัิท่ีทนัสมยัเป็น
มากกว่าเครื่องหยอดเหรียญ คือ เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสมัยใหม่จะนิยมใชแ้บบ Glass 
Front หรือแบบหนา้บานเป็นกระจกซึ่งสามารถมองเห็นสินคา้ดา้นในไดอ้ย่างชดัเจน สินคา้จะถูก
จดัเรียงอย่างสวยงาม ท าใหผู้บ้รโิภคสามารถตดัสินใจซือ้ไดอ้ยา่งมั่นใจมากขึน้ และเครื่องจ าหนา่ย
สินค้าอัตโนมัติสมัยใหม่จะนิยมใช้เป็นเกลียวดันสินค้า ซึ่งจะท าให้สามารถใส่สินค้าไดอ้ย่าง
หลากหลาย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นขวดน า้อีกต่อไป ในต่างประเทศจะนิยมใช้จ  าหน่ายเสือ้ยึด 
แว่นตา และเครื่องส าอาง แต่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมจ าหน่ายสินคา้กลุ่มเครื่องด่ืมและ
ขนมขบเคีย้ว ซึ่งเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิมีระบบปอ้งกนัการกินเงิน โดยมี Sensor ตรวจสอบ
สินคา้วา่ส่งถึงช่องจ าหนา่ยสินคา้หรือยงั หากไม่ไดร้บัสินคา้ระบบจะคืนเหรียญโดยอตัโนมตัิ สรา้ง
ความเช่ือมั่นใหผู้บ้รโิภคไม่ตอ้งระแวงในขัน้ตอนการช าระเงิน และยงัสามารถรบัไดท้ัง้ธนบตัร บตัร
เครดิต/เดบิต และระบบ Electronic Banking (E-Banking) เช่น mobile payment เป็นต้น ซึ่ง
ผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งหาท่ีแลกเหรียญในการซือ้สินคา้  และในยุคดิจิทัลเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมัติสามารถเช่ือมต่อกับ Internet เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลยอดขาย 
หรือสินค้าคงเหลือได้แบบ real-time อีกทั้งระบบการแจ้งเตือนต่างๆ ท่ีเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัสิามารถส่ือสารไดท้นัทีผา่นช่องทาง SMS หรือ e-mail 

 
ลักษณะเด่นของเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

การจ าหน่ายสินคา้ดว้ยเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นอตุสาหกรรมท่ีก าลงัเติบโตและ
กลายเป็นสญัลกัษณค์วามสะดวกของประเทศสหรฐัอเมริกา มาเรีย (Maria Faurell, 2007, 108)
และในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ซึ่งลกัษณะการด าเนินธุรกิจดว้ยเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมีิความ
โดดเดน่หลายประการ ดงันี ้
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1. สามารถท าเป็นธุรกิจท่ีบา้นได ้โดยไมต่อ้งลงเวลาตกบตัร ไม่ตอ้งจา่ยคา่เช่า ไมต่อ้งจา่ย
ค่าพนักงาน  ไม่มีค่าโฆษณา ไม่มีสิทธิทางการค้า และธุรกิจนี ้เป็นนายของตนเอง  สามารถ
ด าเนินการธุรกิจขายสินคา้ได ้24 ชั่วโมง 

2. สามารถด าเนินการธุรกิจขายสินค้าได้ 24 ชั่ วโมง ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดต้ลอด 

3. มีสภาพคล่องทางธุรกิจค่อนขา้งสูง เน่ืองจากรายรบัเป็นเงินสด ไม่มีลกูหนีท้างการคา้
ท าใหธุ้รกิจมีสภาพคลอ่ง 

4. เป็นธุรกิจท่ีสามารถสรา้งเงินสดไดท้นัทีท่ีมีการขายดว้ยเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ
จึงไม่มีลูกหนีแ้ละไม่มีตน้ทุนค่าโฆษณา เน่ืองจากผูผ้ลิตเครื่องด่ืมไดท้  าการโฆษณาใหก้ับสินคา้
เครื่องดื่มอยูแ่ลว้ 

5. สามารถขายสินคา้โดยไม่ใชพ้นักงานขาย ท างานตลอด 24 ชั่วโมง และ 365 วนัต่อปี 
ไมมี่ภาระเงินเดือน สวสัดกิารตา่งๆ 

 
สินค้าทีจ่ าหน่ายด้วยเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

สินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกได้เห็นว่า  การค้าปลีก 
สามารถตอบสนองลูกคา้ดว้ยผลิตภัณฑท่ี์แตกต่างกัน  ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Customer 
Oreiented) ใน  3 ลักษณะ แม็คคารท์รี (McCarthy, Jerome, Prerreault, และ William, 1984) 
คือ 

1. ตอบสนองความตอ้งการความหลากหลายทางดา้นแนวกวา้ง  (Width of Assortment 
Desire) 

2. ตอบสนองความต้องการด้านความหลากหลายแนวลึก  (Depth of Assortment 
Desire) 

3. ตอบสนองผสมผสานทัง้ราคาและการบรกิาร (A Price and Services Combination) 
โดยจ าหน่ายสินคา้ท่ีเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัินั่น ผูบ้รโิภคตอ้งการสินคา้เฉพาะบาง

รายการ (Specific Item) ไมไ่ดส้นใจในแนวกวา้ง ความหลากหลายแนวลกึ หรือราคา 
การจ าหน่ายสินค้าด้วยเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติจัดเป็นการค้าปลีก  โดยไม่ใช้

พนกังานขายเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีมีความส าคญั สินคา้ท่ีเหมาะสมส าหรบัการจดัจ าหน่ายดว้ยวิธีนี ้
ควรมีลกัษณะดงันี ้

1. มีขนาดเล็ก 
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2. เป็นสินคา้มาตรฐาน 
3. เป็นสินคา้ท่ีซือ้ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ส าหรบัประเภทสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายดว้ยเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในต่างประเทศ  มี

หลายชนิด เช่น เครื่องด่ืม บุหรี่ ขนมขบเคีย้ว ลูกอม หมากฝรั่ง ถุงยางอนามัย ผา้อนามัย เบียร ์
บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป ขา้วสาร หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร เครื่องเล่นไอ พอด (i-pod ) วิดิทศัน ์และของใช ้
เป็นตน้ ถือไดว้า่สามารถหาซือ้สินคา้เกือบทกุชนิดไดจ้ากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 
 

ตัวอย่างเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

 
 

 
 

บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด 
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิSUN108 Vending อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัท ซนั

รอ้ยแปด จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทหนึ่งท่ีอยูใ่นเครือสหกรุ๊ป และไดส้นบัสนนุกลยทุธข์องเครือสหพฒัน ์มี
การด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สรา้งสมความช านาญ และมี
ประสบการณใ์นธุรกิจมากวา่ 20 ปี พรอ้มกบัการบริการบ ารุงรกัษาเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิท่ี
เป็นระบบ SUN108 Vending ซึ่งเป็นผูน้  าตลาดเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิในประเทศไทย และ
มีความเขา้ใจธุรกิจคา้ปลีก เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอย่างดี ทางบริษัทสามารถ
ใหค้  าแนะน าประเภทเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิใหเ้หมาะสมกบัผูป้ระกอบการท่ีสนใจลงทนุได  ้
โดยมีการเนน้นโยบายควบคุมคณุภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูบ้ริโภคกว่า 
400,000 คนต่อวัน จะได้รบัความสะดวก ความสุข และความพึ่งพอใจเม่ือไดใ้ช้บริการเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติท่ีมีคุณภาพการให้บริการในระดบัสูงสุด ทางบริษัทไดจ้ัดเตรียมทีมงาน
บรกิารพรอ้มกบัเครือข่ายสาขาตา่งๆ เพ่ือใหค้รอบคลมุกบัการบรกิารกวา่ 21 จงัหวดั เพราะภารกิจ 
คือ “การบริการอย่างสุดความสามารถ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการท างานของเครื่อง พนักงานบริการ 
และระบบต่างๆ สมบูรณ์พรอ้มบริการทุกเมนูตลอดเวลาเพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกคา้” ได้
ด  าเนินธุรกิจบริการติดตัง้วางเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติในหลายประเภท  เช่น ธุรกิจเครื่อง
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จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ธุรกิจบริหารคลังสินคา้และการจัดส่งสินค้า  ธุรกิจน าเข้าและตัวแทน
จ าหน่าย ธุรกิจเคลือบผิววสัดุ (Cubic Printing) ซึ่งตอ้งค านึงถึงเรื่องท าเลสถานท่ีตัง้ การจ าหน่าย
สินคา้ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งในเรื่องของช่วงเวลาและปริมาณความตอ้งการซือ้ของ
ผูบ้ริโภค เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจนัน้มีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียค่าใชจ้่ายใหเ้กิดนอ้ยท่ีสุด  
ในปัจจุบันทางบริษัทมีเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติแบบซือ้ขาด และแบบวางบริการเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดงันี ้ 

 
เคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัตแิบบซือ้ขาด 

ผูป้ระกอบการท่ีสนใจเป็นเจา้ของเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแบบซือ้ขาด โดยสิทธ์ิท่ีจะ
ไดร้บั คือ 

1. บริการหลงัการขาย ทางบริษัทใหค้  าแนะน ากบัผูป้ระกอบการ ซึ่งสามารถเขา้ใจการใช้
งาน และขอ้มูลรายละเอียดไดท้ัง้หมดครบทุกเครื่อง ไดรู้จ้ักวิธีการแก้ไขปัญหา การดูแลรกัษา
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิโดยทางบรษิัทจะคอยสนบัสนนุตลอดการใชง้าน 

2. มีบริการหลากหลายประเภทครบวงจรธรุกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเครื่อง
ให้บริการตามความเหมาะสมไดใ้นประเภทเครื่องตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประเภทเครื่องด่ืม 
ประเภทขนมขบเคีย้ว และประเภทกาแฟสด เป็นตน้ 

3. ใหค้  าปรกึษาพฒันาระบบและนวฒักรรมใหม่ เพ่ือการช าระเงินในเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิมีการใหบ้ริการช าระเงินครบทุกรูปแบบทัง้เงินสดและในระบบออนไลน ์ทางบริษัทจะให้
ค  าแนะน า และขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัระบบและการพฒันานวตักรรมใหม่ตลอดจนการใชง้าน  

4. รองรบัการใชเ้หรียญ ธนบตัร ไดทุ้กรุ่น เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสามารถรองรบั
การช าระเงินไดท้ัง้เหรียญ ธนบตัรไดทุ้กรุ่น โดยผู้ประกอบการไม่ตอ้งกังวลเก่ียวกับธุรกรรมทาง
การเงินได ้

5. ท าเงินได ้24 ชั่วโมง ไม่ตอ้งจา้งพนักงานขาย เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสามารถ
สรา้งรายไดต้ลอดทุกช่วงเวลา โดยไม่ตอ้งเสียค่าจา้งพนกังานขาย และสามารถเพิ่มช่องทางการ
จ าหนา่ยสินคา้เป็นอีกหนึ่งชอ่งทาง 

6. การรบัประกัน 6 หรือ 12 เดือนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด ทางบริษัทรบัประกันการ
ให้บริการตลอดจนการใช้งานตามท่ีผู้ประกอบการได้เลือกการประกันเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัติามขอ้เง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไว ้
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เคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัตแิบบวางบริการ 
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิบบวางบริการ โดยสิทธ์ิท่ีจะไดร้บั คือ 
1. ตดิตัง้ฟรี ไม่มีคา่ใชจ้า่ย ทางบริษัทใหบ้รกิารจดัตดิตัง้เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิโดย

ไมมี่คา่ใชจ้า่ยใดๆ  
2. มีเจ้าหน้าท่ีบริการเติมสินค้า ดูแลท าความสะอาดอย่างต่อเน่ือง โดยทางบริษัทจะ

ด าเนินธุรกิจใหผู้ป้ระกอบการครบทุกกระบวนการตลอดจนการดูแล รกัษาเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตั ิ

3. ให้ค  าปรึกษาพัฒนาระบบและนวัฒกรรมใหม่ เพ่ือการช าระเงิน ในเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิมีการใหบ้ริการช าระเงินครบทกุรูปแบบทัง้เงินสดและในระบบออนไลน ์ทางบริษัท
จะใหค้  าแนะน า และขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับระบบและการพฒันานวตักรรมใหม่ตลอดจนการ
ใชง้าน  

4. มีบริการหลากหลายประเภทครบวงจรธรุกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกเครื่อง
ให้บริการตามความเหมาะสมไดใ้นประเภทเครื่องตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประเภทเครื่องด่ืม 
ประเภทขนมขบเคีย้ว และประเภทกาแฟสด เป็นตน้ 

5. ไม่ตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด หากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติเกิดเสียหายทางบริษัทจะรบัผิดชอบตามขอ้ก าหนด สรา้งความเช่ือมั่น 
และรองรบัความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการท่ีเลือกลงทนุการบรกิารไดต้ลอดการใชง้าน  

ซึ่งทางบรษิัทมีเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ตา่งๆ เชน่ 
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ 6 G                                                                             

ประเภท  : เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ขวด และขนมขบเคีย้วประเภทกลอ่ง ถงุ                                                                           

ขนาดเครื่อง   : สงู 194 cm. กวา้ง 79 cm. หนา้ 88.2 cm.                     

น า้หนกั   : 260 กิโลกรมั         

ชอ่งบรรจ ุ   : 39 ชอ่ง, 267 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้)                          

ระบบไฟฟ้า  240V 50Hz / 60Hz                                                                                                     

มีชัน้วางสินคา้ 6 ชัน้วาง                                                  

มีระบบทอนเงิน รองรบัการช าระเงินทกุรูปแบบ       

เปิดบรกิารขายได ้24 ชั่วโมง 
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ภาพประกอบ 6 เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัรุิน่ 6 G                                                                              

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ 10 G                                                                             

ประเภท  : เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ขวด และขนมขบเคีย้วประเภทกลอ่ง ถงุ                                                                           

ขนาดเครื่อง   : สงู 194 cm. กวา้ง 105 cm. หนา้ 80 cm.                      

น า้หนกั   : 340 กิโลกรมั                            

ชอ่งบรรจ ุ   : 45 ชอ่ง, 440 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้)                        

ระบบไฟฟ้า  240V 50Hz / 60Hz                                                                                            

มีชัน้วางสินคา้ 6 ชัน้วาง                                                  

มีระบบทอนเงิน รองรบัการช าระเงินทกุรูปแบบ                   

เปิดบรกิารขายได ้24 ชั่วโมง 

 
 
 
  

 

 

 

ภาพประกอบ 7 เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัรุิน่ 10 G 
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เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CAN & BOTTLE                                                                          

ประเภท  : เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ขวด                                                                          

ขนาดเครื่อง   : สงู 183 cm. กวา้ง 118 cm. หนา้ 73 cm.                      

น า้หนกั   : 298 กิโลกรมั                            

ชอ่งบรรจ ุ   : 30 ชอ่ง, 500 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้)                                             

ระบบไฟฟ้า  220V 50Hz                                                                                                              

มีชัน้วางสินคา้ 3 ชัน้วาง                                                  

มีระบบทอนเงิน                                                                                              

เปิดบรกิารขายได ้24 ชั่วโมง 

 
 

ภาพประกอบ 8 เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CAN & BOTTLE   

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CAN & BOTTLE                                                                          

ประเภท  : เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ขวด                                                                          

ขนาดเครื่อง   : สงู 183 cm. กวา้ง 99.9 cm. หนา้ 63.9 cm.                      

น า้หนกั   : 298 กิโลกรมั                            

ชอ่งบรรจ ุ   : 30 ชอ่ง, 648 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้)                                             

ระบบไฟฟ้า  220V 50Hz                                                                                                              
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มีชัน้วางสินคา้ 3 ชัน้วาง                                         

มีระบบทอนเงิน                                                                

เปิดบรกิารขายได ้24 ชั่วโมง 

 
 

ภาพประกอบ 9 เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CAN & BOTTLE   

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ NEW CAN V/M – FAA                                                             

ประเภท  : เครื่องดื่มประเภทกระป๋อง ขวด                                                                          

ขนาดเครื่อง   : สงู 183 cm. กวา้ง 118 cm. หนา้ 73 cm.                      

น า้หนกั   : 298 กิโลกรมั                            

ชอ่งบรรจ ุ   : Slim cans 595 ชิน้, Wide cans 450 ชิน้, PET bottles 270 ชิน้                                            

ระบบไฟฟ้า  220V +/-10V, 50/60Hz                                                                                                         

มีชัน้วางสินคา้ 3 ชัน้วาง                                                  

มีระบบทอนเงิน  รองรบัการช าระเงินทกุรูปแบบ       

เปิดบรกิารขายได ้24 ชั่วโมง 
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ภาพประกอบ 10 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ NEW CAN V/M – FAA                                                      

 

บริษัท ไฮ-ทอ็ป เทคโนโลย ีจ ากัด  
บริษัทก่อตั้งมากว่า 13 ปีอย่างมั่ นคง เป็นตัวแทนจ าหน่าย (Distributor) สินค้าจาก

ตา่งประเทศหลายประเทศ ซึ่งปัจจุบนัมีลูกคา้ระดบัองคก์รกว่า 700 รายในประเทศไทย หลงัจาก
นัน้ไดก้่อตัง้เป็นบรษิัท ไฮ-ท็อป ไลท้ต์ิง้ จ  ากดั เป็นบรษิัทในเครือท่ีจ  าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัหลอดไฟ
ประเภท หลอดผอม T5 หลอดไฟ Induction Lamp และหลอด LED ทกุประเภท ซึ่งสินคา้ทกุชนิด
มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)รับรอง  นอกจากนี้ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี จ  ากัดยังมี
โรงงานผลิตเครื่องแบบโลหะเป็นของตวัเองเพ่ือรบัผลิต และออกแบบเครื่อง Kiosk ตา่งๆ ซึ่งบริษัท
อยูเ่บือ้งหลงัความส าเร็จของหลายๆ โครงการในเรื่องการผลิตเครื่อง Kiosk ในประเทศไทยปัจจบุนั
ตลาดธุรกิจหยอดเหรียญมีการเติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมเงินมือถือออนไลน ์ 
เครื่องน า้มนัอตัโนมตัแิละเครื่องหยอดเหรียญอ่ืนๆ ทางบรษิัทจงึไดศ้กึษาตลาดในธุรกิจนีป้รากฏว่า 
ราคาของสินคา้ยงัสงูอยู่มาก จงึท าใหเ้ราไดเ้ล็งเห็นช่องทางในการท าธุรกิจในตลาดหยอดเหรียญนี ้
โดยการท าใหร้าคาสินคา้ถกูลง แตค่ณุภาพตอ้งดี เพ่ือดงึดดูลกูคา้ท่ีสนใจลงทนุในธุรกิจนี ้หลงัจาก
นัน้บริษัทไดส้รา้งทีมงานวิศวกร เพ่ือวิจัยและพัฒนาสินคา้ขึน้มาดว้ยตวัเอง ทีมออกแบบเครื่อง
ใหบ้ริการ ซึ่งทางบริษัทมีโรงงานท าใหไ้ดส้ินคา้ท่ีมีตน้ทุนต ่า เน่ืองจากทีมวิจัยพัฒนา Controller 
Board (สมองกล) ดว้ยตวัเอง บริษัทผลิตเครื่องจากโรงงานเป็นของตวัเอง ปัจจุบนับริษัทไดอ้อก
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สินคา้ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ๆท่ีไม่เหมือนใครในตลาด ท าใหเ้ป็นผูน้  าตลาดเจา้แรกๆ  ในราคาท่ีไม่
แพง  

บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี จ  ากดัเขา้มาลงทนุในธุรกิจหยอดเหรียญ เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ และใหทุ้กสายอาชีพไดมี้โอกาสเป็นเจา้ของธุรกิจหยอดเหรียญได ้
โดยสินคา้นัน้ตอ้งราคาไม่สงูจนเกินไป และสินคา้นัน้ตอ้งมีคณุภาพท่ีดี นอกจากนีเ้พ่ือใหล้กูคา้ของ
บริษัทมีความสบายใจในเรื่องการบริการหลังการขาย ในปัจจุบันบริษัทมีศูนย์บริการอยู่ 10 
ศูนย์บริการ โดยกระจายตามหัวเมืองต่างๆ ในแต่ละภาคของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ , 
พิษณโุลก, นครสวรรค,์ นครราชสีมา, อดุรธานี, อบุลราชธานี, ชลบรุี, หาดใหญ่, สรุาษฎรธ์านี และ
ภเูก็ต.  

ซึ่งทางบริษัทมีเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ (Vending Machine) น าเข้าจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น ดงันี ้ 

1.เปิดเป็นรา้นโชวห์ว่ยไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ไมต่อ้งจา้งพนกังานขาย  
2.จ าหนา่ยสินคา้ไดท้กุชนิด ทกุประเภท เชน่ ขวด กระป๋อง กลอ่ง ถว้ย และซอง เป็นตน้ 
3.เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสามารถรบัช าระเงินไดท้ั้งเหรียญและแบงคไ์ด ้มีระบบ

ทอนเหรียญ 
4.ตัง้อณุหภมูิได ้2 ระบบ คือ 0-10 องศา และ13-23 องศา 
5.ระบบรบั-จ่ายสินคา้เป็นแบบระบบลิฟท ์ท าใหก้ารจ่ายสินคา้ไดนุ้่มนวล และสินคา้ไม่

เสียหาย 
6.การตดิตัง้ง่าย ใชท้  าเลท่ีตัง้พืน้ท่ีท่ีจ  ากดัได ้ 
7.เจา้ของเครื่องบรกิารมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 2 อยา่ง คือ เก็บเงิน และคอยเตมิสินคา้  
8.ทางบรษิัทรบัประกนัสินคา้ 1 ปี 
มีคณุสมบตัขิองเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิดงันี ้                                                                           

ขนาดของเครื่อง : กวา้ง 85 ซม. ยาว 85 ซม. สงู 183 ซม.             
น า้หนกัของเครื่อง : 240 กิโลกรมั 
ชอ่งบรรจสุินคา้  : บรรจไุดส้งูสดุ 219 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้) 
จ าหนา่ยสินคา้  : ทกุประเภทและทกุชนิด เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง ถว้ย และซอง  
ชอ่งรบัช าระ  : เหรียญและธนบตัร มีชอ่งทอนเงิน 
ระบบแสงสวา่ง  : ภายในเคร่ืองบรกิารมีหลอดไฟ LED lamp ใหค้วามสว่างยามค ่าคืน 
ระบบไฟฟ้า  : 220V / 50Hz. 
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ภาพประกอบ 11 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CV0900 
ขนาดของเครื่อง  : กวา้ง 77 ซม. ยาว 63 ซม. สงู 183 ซม.             
น า้หนกัของเครื่อง : 192 กิโลกรมั 
จ าหนา่ยสินคา้  : ทกุประเภทและทกุชนิด เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง ถว้ย และซอง  
ระบบไฟฟ้า  : 220V +/-10V, 50/60Hz. 

 
 

ภาพประกอบ 12 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CV0900 

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CV1000 
ขนาดของเครื่อง  : กวา้ง 92 ซม. ยาว 82 ซม. สงู 183 ซม.             
น า้หนกัของเครื่อง : 258 กิโลกรมั 
จ าหนา่ยสินคา้  : ทกุประเภทและทกุชนิด เช่น ขวด กระป๋อง กล่อง ถว้ย และซอง  
ก าลงัไฟฟ้า : 345W 
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ระบบไฟฟ้า  : AC 220V-240V 50HZ/AC 110V-130V 60HZ 

 
 

ภาพประกอบ 13 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ CV1000 

 

บริษัท มิกซเ์บอรร่ี์ จ ากัด 
บริษัทน าเข้า ผลิต จัดจ าหน่าย และให้เช่าเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท  

สามารถรบัรูปแบบการช าระเงินไดท้ัง้เหรียญและธนบตัร นอกจากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ
บริษัทยงัรบัท าเครื่องจ าหน่ายสินคา้และเครื่องหยอดเหรียญอตัโนมตัิตามความตอ้งการของลกูคา้ 
รวมไปถึงการออกแบบ ใหค้  าปรกึษาและติดตัง้ พรอ้มดว้ยการดแูล และซอ่มบ ารุงรกัษาเครื่องหลงั
การขาย และการรบัประกนัสินคา้ ตลอดจนใหบ้ริการความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติแก่ลูกคา้ทุกท่าน เพ่ือประโยชนแ์ก่นักลงทุน ผูป้ระกอบการ บุคคลท่ีตอ้งการหารายได้
เสริม หรือตอ้งการเป็นเจา้ของกิจการ และบคุคลทั่วไปท่ีสนใจในธุรกิจหยอดเหรียญอตัโนมัต ิเพียง
มีพืน้ท่ีแค ่1 ตารางเมตร ไม่ตอ้งมีหนา้รา้นและไม่ตอ้งจา้งพนกังาน ก็สามารถมีรายไดท้กุเดือน ท า
เงินไดต้ลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนีย้งัมีรูปแบบแฟรนไชส ์ส าหรบัผูท่ี้ไม่สะดวกในการดแูลหรือเติม
สินคา้เองอีกดว้ย ซึ่งบริษัทมีเปา้หมายวา่ในอนาคตจะขึน้เป็นผูน้  าดา้นการผลิตและจ าหน่ายเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิอนัดบั 1 ในอาเซียน      
 ซึ่งทางบรษิัทมีเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ตา่งๆ เชน่  
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เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่โชวส์ินคา้ 30 ชนิด                            
ขนาดของเครื่อง : กวา้ง 115 ซม. ยาว 70 ซม. สงู 185 ซม.                            
จ  าหนา่ยสินคา้  : ขวด และกระป๋อง                                                           
ชนิดสินคา้บรรจ ุ : 30 ชนิด                                                     
ชอ่งบรรจ ุ   : 520-670 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัประเภทสินคา้)                               
ระบบไฟฟ้า  : 220V/50Hz. 

 

ภาพประกอบ 14 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่โชวส์ินคา้ 30 ชนิด 

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ชนิดใส สายพาน                                          
ขนาดของเครื่อง  : กวา้ง 80 ซม. ยาว 80 ซม. สงู 185 ซม.                            
จ  าหนา่ยสินคา้  : ขวด กระป๋อง และกลอ่ง                                                        
ชนิดสินคา้บรรจ ุ : 21 ชนิด                                                     
ชอ่งบรรจ ุ   : 420 ชิน้                                                       
ระบบไฟฟ้า  : 220V/50Hz.  

 

ภาพประกอบ 15 เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัรุิน่ชนิดใส สายพาน  
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

เกศสิรี แตศ้ิลป์สาธิต (2545) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อการซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่อง
ขายอตัโนมตัิ (Vending Machine) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ15-24 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท มีรายได้
ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ชอบด่ืม
น า้อดัลมในส านกังานปริมาณวนัละ 2-3 กล่อง/กระป๋อง/ถ้วย มีอตัราการด่ืมสัปดาหล์ะ 1-3 ครัง้ 
สว่นใหญ่มีประสบการณเ์คยซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอตัโนมตัิ และผูบ้รโิภคมีทศันคติตอ่การซือ้
เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติโดยรวมอยู่ท่ีระดับไม่ค่อยดี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีซือ้เครื่องด่ืมในดา้นสถานท่ีท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติโดยรวมต่อการซือ้เครื่องด่ืมจาก
เครื่องขายอัตโนมัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และผู้บริโภคท่ีมี
ประสบการณ์ซือ้ และผูบ้ริโภคท่ีไม่มีประสบการณ์ซือ้ มีทศันคติโดยรวมต่อการซือ้เครื่องด่ืมจาก
เครื่องขายอตัโนมตัแิตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

มุกดา อารีย ์(2549) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อการซือ้น า้ด่ืมจากเครื่องขายน า้ด่ืม
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 25-34 ปี มีอาชีพเป็นลกูจา้ง/พนกังานเอกชน 
มีรายไดต้อ่เดือน 5,001-10,000 บาท มีลกัษณะการอยูอ่าศยัเป็นอพารท์เมนท ์มีจ  านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 1-3 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังคงซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวด และเคยซือ้น า้ด่ืม
อตัโนมตัิแบบหยอดเหรียญท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ในระบบอารโ์อ (RO: Reverse Osmosis) โดยระบบ
ฆ่าเชือ้ท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ระบบอารโ์อและยูวี  (RO & UV) เพราะสะอาดบริสุทธ์ิ และคุณภาพ
ดีกว่าระบบอ่ืน ความถ่ีในการซือ้ตอ่สปัดาหคื์อ 1-3 ครัง้ ระยะเวลาท่ีซือ้คือ นอ้ยกว่า 6 เดือน บรรจุ
ภณัฑท่ี์ไปซือ้บ่อยท่ีสุดคือ ขนาด 1.5 ลิตร ค่าใชจ้่ายต่อครัง้คือ 6-10 บาท สาเหตหุลกัท่ีซือ้คือ หา
ซือ้ง่าย และสถานท่ีท่ีซือ้คือ รา้นคา้ใกลบ้า้น โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติตอ่การซือ้น า้ด่ืมจากเครื่องขาย
น า้ด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคาโดยรวมอยู่ท่ีระดับดี ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อาย ุและอาชีพแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการซือ้น า้ด่ืม
จากเครื่องขายน ้าด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญแตกต่างกัน ผู้บริโภคท่ีมีสาเหตุหลักท่ีซือ้ท่ี
แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการซือ้น า้ด่ืมจากเครื่องขายน ้าด่ืมอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญด้าน
ผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

กนก วิมาลา (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เครื่องซักผ้า
อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีขึน้ไป ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน มีรายไดต้อ่เดือน 15,000-30,000 บาท พกั
อาศยัอยู่อพารท์เมน้ท /์คอนโดมิเนียม มีความถ่ีเฉล่ียในการใชบ้ริการ 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์ส่วนใหญ่
น าเสือ้ผา้มาซักและนั่งคุยกับผูท่ี้มาใช้บริการระหว่างท่ีรอบริการ  มีทัศนคติต่อส่วนประสมทาง
การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้รโิภคมีทศันคติดา้นสว่นประสมการ
ทางตลาดในดา้นช่องทางจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเครื่องซักผ้า
อตัโนมตัแิบบหยอดเหรียญ ในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการตอ่สปัดาห ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ปรียารชั สายเพ็ชร ์(2545) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเครื่อง
จ าหน่ายน า้ด่ืมบริสุทธ์ิแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพารท์เมน้ทใ์นเขตจตจุกัร โดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-25 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี มีรายได  ้5,001-
7,500 บาทตอ่เดือน โดยรูจ้กัเครื่องจ าหน่ายจากการไดเ้ห็น ใชบ้รกิาร 1-2 ครัง้ตอ่สปัดาห ์มีการใช้
บริการซือ้น า้  1-2 ลิตร และมีทศันคติตอ่ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย อยู่
ในระดบัดีมาก ในเรื่องการใชบ้รกิารเครื่องท่ีตัง้อยู่ในอาคารท่ีพกัอาศยัเพราะตอ้งการความสะดวก 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติดา้นส่วนประสมการทางตลาดโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ด่ืมบริสุทธ์ิแบบหยอดเหรียญ ในดา้น
ความถ่ีในการใชบ้รกิารตอ่สปัดาห ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05   

รม่ธรรม วาสประสงค ์(2553) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมจาก
เครื่องขายอัตโนมัติ (Vending Machine) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-30 ปี มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือต ่า
กว่า โดยผูบ้ริโภคมีทศันคติต่อกลยุทธท์างการตลาดของเครื่องขายอตัโนมตัิดา้นผลิตภัณฑแ์ละ
ดา้นราคาโดยรวมอยู่ท่ีระดบัดี ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณซื์อ้สินคา้จากเครื่องขายอตัโนมตัิ โดย
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องด่ืมประเภทน ้าอัดลมและซือ้ท่ีย่านศูนย์การค้า และมีแนวโน้มการซือ้ซ  า้
เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ มีเหตุผลในการซือ้เพราะความสะดวก รวดเร็ว และจะซือ้
เครื่องด่ืมประเภทน า้อัดลม ส่วนราคาท่ีจะซือ้ของเครื่องด่ืมควรสูงกว่า 1-2 บาทเม่ือเทียบกับ
รา้นคา้ทั่วไป สถานท่ีจัดจ าหน่ายท่ีจะซือ้คือสถานท่ีท่องเท่ียว ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
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ทศันคติท่ีมีต่อกลยุทธท์างการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นผลิตภัณฑ ์และดา้นการจดัจ าหน่าย มี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอตัโนมตัิในดา้นเหตผุลท่ีจะซือ้ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

จนัทรุ์จี มาศโอสถ (2560) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมมุมองของลกูคา้ท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านส่ือเว็บไซด ์LAZADA Thailand ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพรายไดป้ระจ า และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-25,000 
บาท ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้ ด้านความ
ตอ้งการของลูกคา้ ด้านตน้ทุนของผู้บริโภค และดา้นการส่ือสารอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความตอ้งการของลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านส่ือ
เว็บไซด ์LAZADA Thailand อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

ศศิธร นันดี (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้ทางเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-32 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดต้อ่เดือนระหวา่ง 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัดีทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสบาย ดา้นความสะดวก
ในการซือ้ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการดแูลผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นความส าเร็จ
ในการตอบสนองความตอ้งการ และดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ในด้านความส าเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซือ้สินค้าทางเฟซบุ๊ก ในด้านจ านวนครัง้โดยเฉล่ียท่ีซือ้สินคา้ทาง        
เฟซบุ๊กตอ่เดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

ปณยา อกัษร (2560) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง กลยุทธก์ารตลาด 4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต 
และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ชดุท างานผ่านเว็บไซตข์อง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     
มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-
30,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเว็บไซต ์ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ ท่ี
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แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กลยทุธท์างการตลาด ดา้นความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุน และดา้นความสะดวกในการซือ้ มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้
ชดุท างานผ่านเว็บไซต ์ในดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบั
ต ่า และการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
และดา้นทศันคติต่อการใชง้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างาน
ผา่นเว็บไซต ์ในดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า  

เกวรินทร ์ละเอียดดีนนัท ์(2557) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง    
20-29 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ความ
ตัง้ใจท่ีจะใชง้าน ความง่ายในการใช้งาน และการน ามาใชจ้ริง มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน  ์ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทาง
ออนไลน ์และดา้นทศันคตท่ีิมีตอ่ส่ือออนไลน ์มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

สทุธิพร บินอารีย ์(2560) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมี
อิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบรษิัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนระหว่าง 15,000-35,000 
บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้แอพพลิเคชั่น ท่ีไม่
แตกต่างกัน การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูป้ระโยชนจ์าการใชง้าน และดา้นการรบัรู ้
ความง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่น อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

นฑัรตัน ์เป่ียมสุวรรณ (2559) ไดท้  าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 
4C’s ท่ีมีความสัมพันธต์่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 
ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นลูกจา้ง/พนกังานบริษัทเอกชน และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,000-24,999 บาท ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s 
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โดยรวมอยูใ่นระดบัดี และมีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
ในเรื่องมีการออกรสชาติใหม่ มีแนวโนม้ท่ีจะซือ้ซ  า้อีก และจะแนะน าและชกัชวนใหผู้อ่ื้นด่ืมเบียร์
ชา้งคลาสสิค ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุละระดบัการศึกษาแตกตา่งกนั มี
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน และทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผู้บริโภค 
ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการส่ือสาร มีความสมัพนัธต์่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัคอ่นขา้งสงูและมี
ทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

พัชณีกร พิศพานต์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑไ์หมพรมโครเชทผ์่านออนไลนข์องผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 
21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-
30,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคท่ีมี
ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑไ์หม
พรมโครเชทผ์่านออนไลนแ์ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นผูด้แูลเว็ปไซด ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธก์ับ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ไหมพรมโครเชท์ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว ้ 

ธนิตา เวสารชักิตติ (2557) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด 24 ชั่ วโมงย่ีห้อหนึ่ งของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง    
21-30 ปี มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายไดต้อ่เดือนระหว่าง 15,001-25,000 
บาท และมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อบุคคล
แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้ริการรา้นกาแฟสด 24 ชั่วโมงย่ีหอ้หนึ่งในดา้นแนะน า
บุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการแตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์และดา้น
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ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย มีอิทธิพลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟสด 24 ชั่วโมงย่ีหอ้
หนึ่งในดา้นแนะน าบคุคลอ่ืนใหม้าใชบ้รกิาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

พิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลป (2558) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเสือ้ผา้ออนไลนข์องพนกังานบริษัทในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้
โดยรวม อยู่ในระดบัดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส และ
ระดบัการศึกษาแตกตา่งกัน มีพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนกังานบริษัทในดา้นความถ่ี
ในการซือ้แตกตา่งกนั ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลกูคา้ ดา้นคณุคา่ท่ีลูกคา้จะไดร้บั 
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนกังานบริษัทในดา้นความถ่ีในการซือ้ มี
ความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้น
ความสะดวก และดา้นการติดตอ่ส่ือสาร มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลนข์อง
พนกังานบริษัทในดา้นความถ่ีในการซือ้และปริมาณในการซือ้ มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน
ในระดบัต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  52 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้แนวความคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการท างาน โดยการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ด  าเนินการตามขั้นตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากร และวิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากร และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย

สินคา้อตัโนมตัใินเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมท่ราบจ านวนท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย

สินคา้อัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้น
ผูว้ิจัยจึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554, 26) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
และค่าความผิดพลาดท่ียอมรบัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ  5 ท าให้ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และ
เพ่ือใหข้อ้มลูมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ จึงเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 15 คน ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน โดยใชส้ตูรการค านวณไดด้งันี ้

 

n = 
𝑍2 𝑝𝑞

𝑒2  
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เม่ือ n แทน จ านวนของขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
Z แทน คา่สถิตท่ีิระดบัความเช่ือมั่นท่ีก าหนดไว ้ในท่ีนีก้  าหนดไวท่ี้ 95% ไดด้งันี ้

Z1-α / 2 = Z.975 
Z = 1.96 

p แทน สดัส่วนของประชากรหรือความน่าจะเป็นของประชากรในท่ีนีก้  าหนดความ
นา่จะเป็นของประชากร เทา่กบั 0.5  

q แทน สดัสว่นของประชากรท่ีไมไ่ดส้นใจศกึษา = 1 - p 
e แทน คา่ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ท่ียอมใหเ้กิดขึน้ไดใ้นท่ีนี ้

ก าหนด e = 0.05 
จากสตูรขา้งตน้แทนคา่ในสตูรไดด้งันี ้

     n = 
(1.96)2 (0.5)(1−0.5)

(0.05)2  

        = 384.16  
        = 385 คน 

ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีค  านวณได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษา โดยแบง่การสุม่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
ข้ันตอนที่ 1 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก

แบบไม่ใส่คืน ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยจบัฉลากมา 4 เขต ประกอบดว้ย เขตดิน
แดง เขตปทมุวนั เขตบางรกั และเขตจตจุกัร 

ข้ันตอนที ่2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยในการสุม่ตวัอย่างแต่
ละเขตกรุงเทพมหานคร จะแบง่การสุม่ตวัอยา่งออกเป็นสดัส่วนท่ีเท่ากนั เขตละ 100 ตวัอย่าง รวม
ทัง้สิน้จ  านวน 400 ตวัอยา่ง  

ข้ันตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือก
สถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จากบริเวณเขตท่ีสุ่มไดใ้นวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
ซึ่งสถานท่ีท่ีเก็บแบบสอบถาม จะเก็บบริเวณแหลง่ธุรกิจการคา้ และหา้งสรรพสินคา้ เน่ืองจากเป็น
ศนูยก์ลางในการจบัจ่ายใชส้อยและใหบ้ริการธุรกิจต่างๆ  อีกทัง้ยงัมีผูค้นจ านวนมากและมีความ
หลากหลายของกลุม่ตวัอยา่ง  
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ตาราง 3 แสดงจ านวนตวัอย่างและสถานท่ีท่ีเก็บขอ้มลูในแตล่ะเขต 

เขตท่ีท าการส ารวจ จ านวนตวัอยา่ง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 
เขตดนิแดง 100 หา้งสรรพสินคา้เอสพลานาดรชัดาภิเษก 
เขตปทมุวนั 100 หา้งสรรพสินคา้สยามเซ็นเตอร ์
เขตบางรกั 100 หา้งสรรพสินคา้สีลมคอมเพล็กซ ์
เขตจตจุกัร 100 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว 
รวมทัง้สิน้ 400  

 
ข้ันตอนที่ 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะมีการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ท่ีใหค้วาม
รว่มมือและสะดวกในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัครัง้นี ้จนครบตามจ านวนขนาดตวัอย่าง  
400 คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบั

การรวบรวมขอ้มูล ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือศึกษาคน้ควา้เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคและการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิ (Vending Machine) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามลกัษณะ
ค าถามปลายปิด (Close – End Response Questions) จ  านวน 5 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัด
ขอ้มลูดงันี ้

ขอ้ท่ี 1 เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ 
1. เพศชาย 
2. เพศหญิง 

ข้อท่ี 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) ซึ่งการ
ก าหนดช่วงอายุ ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลแบ่งช่วงอายุ ตามขอ้มูลรายงานผลส ารวจภาวะการท างานของ
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ประชากร พ.ศ.2544 จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดช่วงอาย ุ
ออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้

1. อาย ุ15 – 24 ปี 
2. อาย ุ25 – 34 ปี 
3. อาย ุ35 – 44 ปี 
4. อาย ุ45 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
มีค  าตอบใหเ้ลือกดงันี ้

1. ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตร ี
3. สงูกวา่ปรญิญาตรี 

ขอ้ท่ี 4 อาชีพ ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัต ิ(Nominal Scale) มีค  าตอบให้
เลือกดงันี ้

1. นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา 
2. ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
3. พนกังานบรษิัทเอกชน 
4. ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 
5. อ่ืนๆ  

ขอ้ท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) ซึ่งการก าหนดช่วงรายได ้ผูว้ิจัยใช้ขอ้มูลแบ่งช่วงรายได ้ตามการส า รวจรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนตอ่คนของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ สามารถแบ่ง
ชว่งรายไดเ้ฉล่ีย ออกเป็น 4 ชว่ง ดงันี ้

1. ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
2. 15,001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 45,000 บาท 
4. 45,001 บาทขึน้ไป 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
แบง่เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวก
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ในการซือ้ และดา้นการส่ือสารโดยใชแ้บบสอบถามมาตราวดัส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความคิดเห็นของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ –  ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                 จ  านวนชัน้ 

        = 5 – 4 = 0.80 
             4 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้รโิภคมีดงันี ้

คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบัดีมาก 

คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบัดี 

คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบัปานกลาง 

คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบัไมดี่ 

คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค ในระดบัไมดี่อยา่งมาก 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีแบง่เป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้
ถึงความง่ายในการใช้งาน  และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วน
ประมาณคา่ (Likert Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดการ
ใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนักระดบัความคิดเห็นของแต่ละ
ระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ –  ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                 จ  านวนชัน้ 

        = 5 – 4 = 0.80 
             4 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีมีดงันี ้
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี ในระดบัดี

มาก 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคดิเห็นตอ่การยอมรบัเทคโนโลยี ในระดบัดี 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ในระดบั

ปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ในระดบั

ไมดี่ 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี ในระดบั

ไมดี่อยา่งมาก 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ 
(Semantic Differential Scale) เป็นค าถามท่ีมีความหมายตรงกันข้าม ก าหนดการให้คะแนน
ระดบัความคดิเห็นออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดน า้หนกัระดบัความคดิเห็นของแตล่ะระดบั ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง ซือ้แนน่อน/แนะน าแนน่อน 
คะแนน 4 หมายถึง ซือ้/แนะน า 
คะแนน 3 หมายถึง ไมแ่นใ่จ/ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 2 หมายถึง ไมซื่อ้/ไมแ่นะน า 
คะแนน 1 หมายถึง ไมซื่อ้แนน่อน/ไมแ่นะน าแนน่อน 

การก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลค านวณ โดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของ
อนัตรภาคชัน้ ดงันี ้(ศริวิรรณ เสรีรตัน ์และ คณะ, 2548, 149) 
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูท่ีมีคา่สงูสดุ –  ขอ้มลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
                 จ  านวนชัน้ 

        = 5 – 4 = 0.80 
             4 

ดงันัน้เกณฑก์ารแปลผลระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีมีดงันี ้
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง

จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในระดบัซือ้แนน่อน/แนะน าแนน่อน 
คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง

จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในระดบัซือ้/แนะน า 
คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง

จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในระดบัไมแ่นใ่จ/ไมแ่นใ่จ 
คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง

จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในระดบัไมซื่อ้/ไมแ่นะน า 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง

จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในระดบัไมซื่อ้แนน่อน/ไมแ่นะน าแนน่อน 
ข้ันตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือวิจยัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต าราเอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจยั 

2. ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามจากเอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตและเนื ้อหาของ
แบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุง่หมายของการวิจยั 

3. น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรา้งเครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความ
มุง่หมายของการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดเ้สนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง และเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือน ามาแกไ้ข 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รบัปรุงแก้ไขในขัน้ท่ี 4 เสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) 

6. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ตวัอย่าง แลว้น าผลท่ีไดไ้ป
วิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) คา่อลัฟาท่ีไดจ้ะแสดง

ถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < 𝛼 < 1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกับ 1 มาก 
แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยในงานวิจัยนีค้่าความเช่ือมั่นจะตอ้งมีค่าตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป (เกียรติ
สดุา ศรีสขุ, 2552) 

7. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการหาคา่ความเช่ือมั่นไปเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 
คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค     เทา่กบั  0.863  
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค      เทา่กบั  0.909 
ดา้นความสะดวกในการซือ้    เทา่กบั  0.909 
ดา้นการส่ือสาร      เทา่กบั  0.854 
การยอมรบัเทคโนโลยี  
ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน   เทา่กบั  0.922  
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์    เทา่กบั  0.891 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลง่ขอ้มลูประกอบดว้ย 2 สว่น 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) เป็นการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีมีผู้

รวบรวมไว ้ดงันี ้
1.1 หนังสือทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง 
1.2 ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เป็นการน าเสนอข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีตอบ
แบบสอบถามมาวดัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ (Vending 
Machine) ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. การจัดท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
1. การจดัท าขอ้มลูการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าขอ้มลูโดยด าเนินการตามล าดบัดงันี  ้

1.1 รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดร้บักลบัมาจากนัน้ตรวจสอบความถกูตอ้งและความ 
สมบรูณข์องแบบสอบถาม 

1.2 ด  าเนินการลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลมาบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประมวลผล 

1.3 ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิตดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
2. การวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตดิงันี  ้

2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยสามารถวิเคราะหแ์บบสอบถามดงันี ้

2.1.1 แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาแสดงผลเป็นความถ่ี 
(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  

2.1.2 แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และ
ดา้นการส่ือสาร ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาแสดงผลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
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2.1.3 แบบสอบถามส่วนท่ี 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาแสดงผลโดยการ
หาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.1.4 แบบสอบถามส่วนท่ี 4 แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาแสดงผลโดย
การหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานดงันี ้
2.2.1 ส ถิติวิ เคราะห์ค่าที  ( Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่าง

ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์เฉพาะตวัแปรเพศ 

2.2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of 
variance) ใชท้ดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 

2.2.3 ส ถิติการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรตามท่ีมีความสมัพันธก์ับตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปร
อิสระแต่ละตวัไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเสน้กับตวัแปรตาม (กัลยา วา
นิชยบ์ัญชา, 2546) เพ่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนท่ี 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้น
ความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อส่ือสาร มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพ่ือทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติส่วนท่ี 3 คือ การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และ
ด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลกัษณะขอ้มลูกลุ่มตวัอย่าง โดย

การหาค่าความถ่ี (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
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1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
 

P = 
𝑓 𝑥 100

𝑛
 

 
เม่ือ P  แทน รอ้ยละหรือเปอรเ์ซ็นต ์

 f  แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 
 n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 การหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใชแ้ปลความหมายของข้อมูล โดยน ามา

วิเคราะหข์อ้มลูสว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 3 โดยใชส้ตูรดงัตอ่ไปนี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541, 40)  
  

𝑥 = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ 𝑥 แทน คา่เฉล่ียของคะแนนของขอ้มลู 

             ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 การหาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยใชก้ารแปล   

ความหมายของขอ้มลูสว่นท่ี 2 และสว่นท่ี 3 โดยใชส้ตูรดงัตอ่ไปนี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541, 40)  
 

S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เม่ือ S.D.  แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                ∑ 𝑥2แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

            (∑ 𝑥)
2แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

       n แทน คา่ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2. สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามการวดัความเช่ือถือได้

ของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมั่ นใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (α Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) โดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2554, 50) 
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 𝛼 = 
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 √𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

เม่ือ α แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
K  แทน จ านวนค าถาม 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒  แทน คา่เฉล่ียของความแปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่ง ๆ 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 

 
3. การวิเคราะหส์ถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

3.1 สถิติ Independent Samples t Test เพ่ือการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียกลุ่ม ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระตอ่กนั มีสูตรและหลกัเกณฑก์ารใชด้งันี ้(สรุินทร ์นิยมาง
กรู, 2548, 275) 

การทดสอบหาคา่ความแปรปรวนของขอ้มลูโดย Levene’s Test ในกรณีท่ีความแปรปรวน
เท่ากันทุกกลุ่มให้พิจารณาค่า Equal variances assumed แต่ถ้าหากค่าความแปรปรวนของ
ขอ้มลูไมเ่ทา่กนัทกุกลุม่ใหพ้ิจารณาคา่ Equal variances not assumed มีสตูรดงันี ้

 

𝑭 =  
(𝒏 − 𝒌) ∑ 𝒏𝟏 

𝒌
𝒊=𝟏 (�̅�𝒊 − �̅�)𝟐

(𝒌 − 𝟏) ∑ ∑ (�̅�𝒊𝒋 − �̅�𝒊)
𝟐𝒏𝒊

𝒋=𝟏
𝒌
𝒊=𝟏

 

 
เม่ือ F แทน คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณา Levene 

             𝑍𝑖𝑗  แทน  �̅�𝑖𝑗 −  �̅�𝑖  ดงันี ้

            �̅�𝑖𝑗  แทน คา่เฉล่ียของตวัอยา่งท่ี i 

            �̅�𝑖     แทน คา่สงัเกตท่ี j ของตวัอยา่งท่ี i 
 df คือ ชัน้ของความอิสระ ดงันี ้ 

ระหวา่งกลุม่  =  k – 1 
ในกลุม่         =  n – k 

เม่ือ n แทน จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 
 k แทน จ านวนกลุม่ 

กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั (𝑆1
2 =  𝑆2

2) 
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       𝒕 =  
�̅�𝟏 − �̅�𝟐

√
𝟏

𝒏𝟏
+

𝟏

𝒏𝟐

𝒔𝒑
 
 

 
เม่ือ t แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

             �̅�1  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

             �̅�2  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

             𝑆1
2  แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

             𝑆2
2  แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 

             𝑛1  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

                 𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (𝑆1
2 ≠  𝑆2

2) 

   𝒕 =  
�̅�𝟏 − �̅�𝟐

√[
𝑺𝟏

𝟐

𝒏𝟏
+

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
]

𝟐

 

 

 

 Degree of Freedom (df)   =  
[

𝑺𝟏
𝟐

𝒏𝟏
+

𝑺𝟐
𝟐

𝒏𝟐
]

𝟐

[
𝑺𝟏

𝟐

𝒏𝟏
]

𝟐

𝒏𝟏
+

[
𝑺𝟐

𝟐

𝒏𝟐
]

𝟐

𝒏𝟐

  

 
เม่ือ t แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

              �̅�1 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

              �̅�2 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

              𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

              𝑆2
2 แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

              𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 

              𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

       df   แทน  𝑛1 + 𝑛2 − 2 
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3.2 สถิติทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระหว่างกลุ่มตวัอย่างตัง้แต ่2 กลุ่มขึน้ไป 
เพ่ือวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance (ANOVA) (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2546) มีสตูรดงันี ้

 

         𝑭 =  
𝑴𝑺𝒃

𝑴𝑺𝒘
 

   
 𝑴𝑺𝒃 = 𝑺𝑺𝒃/ (𝒌 − 𝟏)  

  𝑴𝑺𝒘 = 𝑺𝑺𝒘/ (𝒏 − 𝒌) 
 

โดยท่ี  k-1 แทน Degree of Freedom ส าหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุม่ dfb 
n-k แทน Degree of Freedom ส าหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุม่ dfw 

เม่ือ   F    แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา f-distribution 
    MSb แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
    MSwแทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
    SSb แทน ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
    SSw แทน ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
      k   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
      n   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
    dfb  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
    dfw  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

3.2.1 กรณีพบว่าผลลพัธท่ี์ไดมี้ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจะน า
ผลลัพธนี์ม้าทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความ
เช่ือมั่ น 95% เพ่ือตรวจสอบว่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธี Fisher’s Least – Significant 
Difference (LSD) ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546, 258) 

 

𝑳𝑺𝑫 =  𝒕
(𝟏

𝒂

𝟐
;𝒏−𝒌)√𝑴𝑬𝑺(

𝟏

𝒏𝒊
+

𝟏

𝒏𝒋
)

   ; เม่ือ ni  ≠  nj 

  

  𝑳𝑺𝑫 =  𝒕
(𝟏

𝒂

𝟐
;𝒏−𝒌)√(

𝟐𝑴𝑺𝑬

𝒏𝒊
)
     ; เม่ือ ni  =  nj   
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โดยท่ี dfw  =   n-k 
เม่ือ LSD แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอย่างกลุม่ท่ี i และ j 
      MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) (Mean square error) 

k     แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 
n     แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

α    แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
ni    แทน จ านวนตวัอยา่งในกลุม่ท่ี i 
nj    แทน จ านวนตวัอยา่งในกลุม่ท่ี j 

3.2.2 กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน จะตอ้งทดสอบดว้ยค่า 
Brown-Forsythe ใชส้ตูรดงันี ้
 

𝜷 =  
𝑴𝑺𝑩

𝑴𝑺𝒘
 

 

โดยคา่   MSw = ∑ (𝟏 −
𝒏𝒋

𝑵
) 𝑺𝟏

𝟐𝒌
𝒊=𝟏  

เม่ือ  β    แทน คา่สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 
MSB แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square  between 

groups) 
        MSWแทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean square within 

group) 
ส าหรบัสถิต ิBrown-Forsythe 

k   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง  
ni    แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี ii       
n   แทน ขนาดของประชากร 

𝑆1
2 แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 
3.2.3 กรณีผลการทดสอบค่าความแปรปรวนมีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ  จะน ามาทดสอบต่อเป็นรายคู่เพ่ือตรวจสอบว่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกัน โดยใชว้ิธี 
Dunnett’s T3 ใชส้ตูรดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543, 116) 
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    𝐭 =  
�̅�𝒊−�̅�𝒋

𝑴𝑺𝒘(
𝟏

𝒏𝒊
+

𝟏

𝒏𝒋
)

 

 
เม่ือ  t  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา t-distribution  
     MSW แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean square within 

group) 
ส าหรบัสถิต ิDunnett’s T3 

�̅�𝑖   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i 

�̅�𝑗   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี j 
Ni     แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 
Nj     แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี j   
3.3 สถิติวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) เป็น

การศกึษาถึงความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอิสระ k ตวั (X1,X2 … Xk) ท่ีมีความสมัพนัธก์ับตวัแปร Y 
โดยท่ีความสมัพนัธอ์ยู่ในรูปเชิงเสน้ จะไดส้มการถดถอยเชิงซอ้น ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Y 
และ X1,X2 … Xk ดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) 

 
 สมการถดถอยเชิงซอ้น 

  Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βKXK 
 

 โดยท่ี 

 β0 = สว่นตดัแกน Y เม่ือก าหนดให ้X1 = X2 = … XK = 0 

 β1 ,β2 ,…βK = เป็นสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน (Partial Regression 
Coefficient) 

 βi = เป็นค่าท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม Y เม่ือตัวแปรอิสระ X 
เปล่ียนไป 1 หนว่ย โดยท่ีตวัแปรอิสระ X ตวัอ่ืนๆมีคา่คงท่ี 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ในการศึกษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์และอกัษรยอ่ตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
n  แทน จ านวนของขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅�  แทน คา่เฉล่ียกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D.  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df  แทน ระดบัชัน้ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t  แทน คา่สถิตท่ีิพิจารณาใน t-Distribution 
MS  แทน คา่เฉล่ียของผลรวมยกก าลงัสอง (Mean of Square) 
SS  แทน ผลรวมคะแนนยกก าลงัสอง (Sum of Square) 
F  แทน คา่สถิตท่ีิพิจารณาใน F-Distribution 
r   แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
LSD  แทน วิธีผลตา่งมีนยัส าคญันอ้ยท่ีสดุ (Least-Significant Difference) 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิตจิากการทดสอบดว้ยโปรแกรม SPSS 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
B  แทน สมัประสิทธ์ิความถดถอย 
Beta  แทน สมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 
R2  แทน สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงซอ้น 
Std.Error แทน  คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสมัประสิทธ์ิความถดถอย 
Std.Error of Estimate แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณคา่ 
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Adjusted R Square แทน คา่ R2
  ท่ีไดป้รบัแลว้ 

a   แทน คา่คงท่ีของการพยากรณ ์
b   แทน คา่ความลาดชนัของการพยากรณ ์

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย โดย
น าเสนอแบง่ออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการส่ือสาร 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร  ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

สมมตฐิานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ดา้น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้  และดา้นการ
ส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ
ใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน  ์มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

ตาราง 4 แสดงความถ่ี และรอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ ความถี ่(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 182 45.50 
หญิง 218 54.50 
รวม 400 100.00 

2. อายุ   
อาย ุ15 – 24 ปี 34 8.50 
อาย ุ25 – 34 ปี 115 28.70 
อาย ุ35 – 44 ปี 128 32.00 
อาย ุ45 ปีขึน้ไป 123 30.80 
รวม 400 100.00 

3. ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 51 12.80 
ปรญิญาตรี 255 63.70 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 94 23.50 
รวม 400 100.00 

4. อาชีพ   
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 42 10.50 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 36 9.00 
พนกังานบรษิัทเอกชน 235 58.75 
ธุรกิจสว่นตวั/เจา้ของกิจการ 87 21.75 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์ ความถี ่(คน) ร้อยละ 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน   

ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 45 11.25 
15,001 - 30,000 บาท 149 37.25 
30,001 - 45,000 บาท 93 23.25 
45,001 บาทขึน้ไป 113 28.25 
รวม 400 100.00 

   
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คน พบวา่ 
เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.50  

และเพศชาย จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50  
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35 – 44 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

32.00 รองลงมาคือ อายุ 45 ปีขึน้ไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 อายุ 25 – 34 ปี 
จ  านวน 115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.70 และอายุ 15 – 24 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 
ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 255 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.70 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 94 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
23.50 และระดบัต ่ากวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.80 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 235 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 58.75 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จ านวน 87 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
21.75 อาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.50 และอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 149 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.25 รองลงมาคือ รายได ้45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 113 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 28.25 รายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.25 และรายได้
ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามล าดบั 
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ตอนที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการส่ือสาร 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 4.06 0.64 ดี 
2. ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 3.70 0.74 ดี 
3. ดา้นความสะดวกในการซือ้ 4.12 0.68 ดี 
4. ดา้นการส่ือสาร 3.64 0.84 ดี 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวม 3.88 0.58 ด ี

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.88 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบัดีทุก
ดา้น โดยดา้นความสะดวกในการซือ้ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.12 รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นการส่ือสาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 3.70 และ 
3.64 ตามล าดบั 
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ มีสินคา้ใหท้่านเลือกซือ้
อยา่งหลากหลายประเภท 

3.81 0.93 ดี 

2. เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมีิคณุภาพ นา่เช่ือถือ 3.98 0.81 ดี 
3. การเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ
ชว่ยใหท้า่นมีความสะดวก รวดเรว็ 

4.39 0.68 ดีมาก 

ความต้องการของผู้บริโภคโดยรวม 4.06 0.64 ด ี

  
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.06 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้
การเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัชิ่วยใหท้า่นมีความสะดวก รวดเรว็อยูใ่นระดบั
ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติมีคุณภาพ 
นา่เช่ือถือ และเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีสินคา้ใหท้่านเลือกซือ้อย่างหลากหลายประเภทอยู่
ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 และ 3.81 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมีิความ
คุม้คา่เม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่ายไป 

3.82 0.87 ดี 

2. มีสว่นลดราคา เชน่ โปรโมชั่น และอ่ืน ๆ  3.33 1.07 ดี 
3. ราคาสินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ
เหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของท่าน 

3.95 0.77 ดี 

ต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวม 3.70 0.74 ด ี
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสม
ทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุก
ขอ้ โดยขอ้ราคาสินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของท่าน มีคา่เฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 3.95 รองลงมาคือ การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมีความคุม้คา่เม่ือ
เทียบกบัเงินท่ีจา่ยไป และมีส่วนลดราคา เช่น โปรโมชั่น และอ่ืน ๆ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.82 และ 
3.33 ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

ด้านความสะดวกในการซือ้ �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัไิดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

4.54 0.67 ดีมาก 

2. ทา่นสามารถเขา้ถึงสถานท่ีตัง้ของเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัไิดอ้ย่างสะดวก 

3.76 1.00 ดี 

3. รูปแบบการบริการช าระเงินมีความสะดวก รวดเร็ว 4.07 0.89 ดี 
ความสะดวกในการซือ้โดยรวม 4.12 0.68 ด ี

  
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผู้บริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้ท่าน
สามารถเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติไดต้ลอด 24 ชั่วโมงอยู่ในระดบัดีมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียสูงสดุเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ รูปแบบการบริการช าระเงินมีความสะดวก รวดเร็ว 
และท่านสามารถเขา้ถึงสถานท่ีตัง้ของเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไดอ้ย่างสะดวกอยู่ในระดบัดี 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 และ 3.76 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภค ดา้นการส่ือสาร 

ด้านการส่ือสาร �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. มีการแจง้รายละเอียดขัน้ตอนการซือ้สินคา้ชดัเจน  4.03 0.78 ดี 
2. มีระบบรบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะและขอ้
รอ้งเรียนท่ีชดัเจน 

3.39 1.11 ดี 

3. การโฆษณาประชาสมัพนัธมี์การจงูใจ ท าใหเ้กิดความ
ตอ้งการซือ้มากย่ิงขึน้ 

3.51 1.06 ดี 

การส่ือสารโดยรวม 3.64 0.84 ด ี

  
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผู้บริโภค ดา้นการส่ือสาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.64 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้มี
การแจง้รายละเอียดขัน้ตอนการซือ้สินคา้ชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ การ
โฆษณาประชาสมัพนัธมี์การจูงใจ ท าใหเ้กิดความตอ้งการซือ้มากยิ่งขึน้ และมีระบบรบัฟังความ
คดิเห็น ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนท่ีชดัเจน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 และ 3.39 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลยี �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 4.27 0.62 ดีมาก 
2. ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ 4.31 0.58 ดีมาก 

การยอมรับเทคโนโลยโีดยรวม 4.29 0.53 ดมีาก 
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัดีมากทกุดา้น โดยดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 4.31 และดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.27  

ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน 

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัเิป็น
เรื่องง่ายท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง 

4.29 0.65 ดีมาก 

2. ทา่นเขา้ใจทกุขัน้ตอนในการสั่งซือ้สินคา้ 4.28 0.69 ดีมาก 
3. ชอ่งทางวิธีการช าระสินคา้ สามารถด าเนินการไดง้่าย
และมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก 

4.25 0.75 ดีมาก 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ง่ายโดยรวม 4.27 0.62 ดมีาก 
  

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้น
การรับรูถ้ึงความง่ายในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทกุขอ้ โดยขอ้การ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นเรื่องง่ายท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง  มีคา่เฉล่ีย
สงูสดุเท่ากบั 4.29 รองลงมาคือ ท่านเขา้ใจทกุขัน้ตอนในการสั่งซือ้สินคา้ และชอ่งทางวิธีการช าระ
สินคา้ สามารถด าเนินการไดง้่ายและมีขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 และ 4.25 
ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน ์ �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 
1. ทา่นคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัมีิสว่นชว่ยหรือท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย 

4.39 0.67 ดีมาก 

2. ทา่นคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ ชว่ยใหล้ดเวลาในการซือ้สินคา้ เชน่ การตอ่ควิ 

4.36 0.64 ดีมาก 

3. ทา่นคิดว่าเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัเิพิ่มชอ่งทาง
ในการเลือกซือ้สินคา้ไดม้ากขึน้ 

4.18 0.75 ดี 

การรับรู้ถึงประโยชนโ์ดยรวม 4.31 0.58 ดมีาก 

  
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ึง

ประโยชน ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้ท่านคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมี
ส่วนช่วยหรือท าให้เกิดความสะดวกสบายอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.39 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ช่วยใหล้ดเวลาในการซือ้
สินคา้ เช่น การตอ่คิว อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 และท่านคิดว่าเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิเพิ่มช่องทางในการเลือกซือ้สินคา้ไดม้ากขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

4.10 0.96 ซือ้ 

2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

3.97 0.96 แนะน า 

  
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง

จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติอีกอยู่ใน
ระดบัซือ้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และดา้นจะแนะน าและชกัชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอยูใ่นระดบัแนะน า โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร  ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชส้ถิติวิเคราะหค์า่ที (Independent sample t-test) 
โดยใชก้ลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกนั ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 0.05 โดย
ท าการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่โดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมตฐิาน ดงันี ้
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H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Levene’s test for Equality of 
Variances 

F Sig 
ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

0.940 0.333 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

0.223 0.637 

 
จากตาราง 14 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test พบว่า ดา้นในอนาคตจะซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ มีค่า Sig เท่ากับ 0.333 และ 0.637 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่า
ความแปรปรวนไม่แตกตา่งกนั จงึใชก้ารทดสอบคา่ t ดว้ย t-test กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะ
กลุม่เทา่กนั (Equal Variances Assumed) ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามเพศ 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ือง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

เพศ 
t-test of Equality of Means 

�̅� S.D. T df Sig. 
ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิอีก 

ชาย 
หญิง 

4.16 
4.04 

0.966 
0.961 

1.277 398 0.202 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

ชาย 
หญิง 

3.89 
4.02 

0.954 
0.966 

-1.319 398 0.188 

  
จากตาราง 15 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิจ  าแนกตามเพศ พบวา่  
ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.202 

ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.188 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่ นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินค้าอัตโนมัติไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานที ่1.2 ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิไมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะ
กลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันในระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

1.010 3 396 0.388 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

2.695* 3 396 0.046 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test พบวา่ 
ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.388 

ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
test ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิก จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้สินค้าจากเคร่ือง

จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.575 
360.622 
371.197 

3 
396 
399 

3.525 
0.911 

3.871** 0.009 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จากตาราง 17 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
จ าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติอีกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดย
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียรายคู่ท่ี
แตกตา่งกนั ดงัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิก จ าแนก
ตามอายเุป็นรายคู ่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

อาย ุ �̅� 
15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

4.32 4.02 3.92 4.28 

15 - 24 ปี 4.32 - 
0.297 
(0.111) 

0.401* 
(0.030) 

0.038 
(0.833) 

25 - 34 ปี 4.02 - - 
0.104 
(0.396) 

-0.258* 
(0.037) 

35 - 44 ปี 3.92 - - - 
-0.362** 
(0.003) 

45 ปีขึน้ไป 4.28 - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่  ด้วยวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 35 – 44 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
แตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 35 – 44 ปี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  ด้านใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มากกว่าผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ35 – 44 ปี โดย
มีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.401 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 25 - 34 ปี กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 25 - 34 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
แตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 45 ปีขึน้ไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ดา้นใน
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อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ25 - 34 ปี โดย
มีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.258 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 35 - 44 ปี กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 35 - 44 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมตัิอีก 
แตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุ 45 ปีขึน้ไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ดา้นใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ35 - 44 ปี โดย
มีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.362  

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งเป็นรายคู่ 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

2.898* 3 342.498 0.035 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอายุ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกัน 
มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดน้  าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดย
ใชว้ิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียรายคูท่ี่แตกตา่งกนั ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู ่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

อาย ุ �̅� 
15 - 24 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 45 ปีขึน้ไป 

4.14 3.92 3.81 4.11 

15 - 24 ปี 4.14 - 
0.225 
(0.585) 

0.334 
(0.176) 

0.033** 
(0.001) 

25 - 34 ปี 3.92 - - 
-0.225 
(0.956) 

0.109 
(0.498) 

35 - 44 ปี 3.81 - - - 
-0.301 
(0.086) 

45 ปีขึน้ไป 4.11 - - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตั ิจ  าแนกตามอายเุป็นรายคู ่ดว้ยวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่ง
นอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อัตโนมัติ แตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 45 ปีขึน้ไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ45 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งเฉล่ียเทา่กบั 0.033 

สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งเป็นรายคู่ 
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สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกัน มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัไิมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะ
กลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันในระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

4.769** 2 397 0.009 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

7.432* 2 397 0.020 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s test พบวา่ 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนั้น จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิก และดา้น
จะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามระดบั
การศกึษา โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

1.365 2 195.419 0.258 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

3.051 2 198.729 0.050 

 
จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ จ  าแนก
ตามระดบัการศกึษา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.258 และ 0.050 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กั
มาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

H0 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัไิมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะ
กลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันในระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

2.396 3 396 0.068 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

3.856* 3 396 0.010 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test พบวา่ 
ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก  มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.068 

ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
วา่ มีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั ดงันัน้ จงึใชส้ถิต ิF-test ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
test ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิก จ าแนก
ตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิF-test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ซือ้สินค้าจากเคร่ือง

จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

Between Groups 
Within Groups 

Total 

1.678 
369.519 
371.198 

3 
396 
399 

0.559 
0.933 

0.600 0.616 

 
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.616 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

0.819 3 144.888 0.485 
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จากตาราง 25 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.485 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั 
มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

H0 : ผู้บริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัไิมแ่ตกตา่งกนั 

H1 : ผู้บริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เม่ือคา่ระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มก่อน ถา้ความแปรปรวนแตล่ะ
กลุ่มเท่ากันใหท้ดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบั
สมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกันในระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมตฐิานดงันี ้

H0 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1 : คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ตาราง 26 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

4.408** 3 396 0.005 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

3.090* 3 396 0.027 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 26 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s test พบวา่ 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกัน ดังนั้น จึงใช้สถิติ Brown-Forsythe test ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.027 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนแตกต่างกนั ดงันัน้ จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
test ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิก และดา้น
จะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ จ  าแนกตามรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe test 

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิอีก 

0.503 3 231.399 0.681 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ 

0.625 3 271.783 0.599 

  
จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก

เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ จ  าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั 0.681 และ 0.599 ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
 

สมมตฐิานที่ 2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ดา้น
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการ
ส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี ้

สมมติฐานที่  2.1 ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บ ริ โภค 
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการส่ือสาร มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  
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ด้านในอนาคตจะซื ้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ อีก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติ ท่ี ใช้ส  าหรับการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95 ดงันัน้ จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 28 

ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูบ้รโิภค มีผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 49.871 4 12.468 15.326** 0.000 
Residual 321.326 395 0.813   
Total 371.198 395    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 29 
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีผลตอ่แนวโนม้
พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วาม
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ตัวพยากรณ ์
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสนิค้าอตัโนมัติ
ด้านในอนาคตจะซือ้สนิค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอตัโนมัติอกี 

B Beta t Sig. 
คา่คงที่ (Constant) 1.624  4.872** 0.000 

ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค (X1) 0.172 0.113        1.853 0.065 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (X2) 0.229 0.175 2.856** 0.005 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) 0.216 0.151        2.395* 0.017 

ดา้นการสือ่สาร (X4) 0.011 0.010        0.153 0.878 

                                    r                         = 0.367 

                                   R2                       = 0.134 

                                   Adjusted R2       = 0.126 

                                   SE                      = 0.901 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ มีตวัแปรท่ีสามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤตกิรรมการ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภค (X2) และดา้น
ความสะดวกในการซือ้ (X3) โดยตัวแปรทั้ง 2 ด้าน มีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 12.6 
(Adjusted R2 = 0.126) แสดงว่า มีตัวแปรตวัอ่ืนๆ ท่ีสามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัอีิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดอี้กรอ้ยละ 87.4 

สามารถเขียนเป็นสมการส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งันี ้

Y1 = 1.624+0.229 (X2) + 0.216 (X3)  
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ผลการศกึษา สรุปไดว้า่  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) และดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 
0.229 และ 0.216 ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้นตน้ทุน
ของผู้บริโภค (X2) และด้านความสะดวกในการซื ้อ  (X3) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ซึ่งจากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่ว
สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคทุกดา้น มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) จะพบว่า แนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 1.624 หนว่ย 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) หาก
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ 
ด้านในอนาคตจะซื ้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ อีก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1) เพิ่มขึน้ 0.229 หน่วย ทั้งนี ้เม่ือก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค อีก 3 ดา้นมีคา่คงท่ี  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้  (X3) หาก
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ 
ด้านในอนาคตจะซื ้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ อีก ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1) เพิ่มขึน้ 0.216 หน่วย ทั้งนี ้เม่ือก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค อีก 3 ดา้นมีคา่คงท่ี  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผู้บริโภค (X1)  
และดา้นการส่ือสาร (X4) ไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y1) 
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สมมติฐานที่  2.2 ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บ ริ โภค 
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการส่ือสาร มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติ ท่ี ใช้ส  าหรับการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95 ดงันัน้ จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 30 

ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ของผูบ้รโิภค มีผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 68.884 4 17.22 22.627** 0.000 

Residual 300.626 395 0.761   

Total 369.510 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการ
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วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณู ไดด้งัตาราง 
31 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค มีผลตอ่แนวโนม้
พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

ตัวพยากรณ ์

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสนิค้า
อัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชกัชวนให้คนรู้จักมาซือ้สินค้าจาก

เคร่ืองจ าหน่ายสนิค้าอัตโนมัต ิ
B Beta t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 1.362  4.226** 0.000 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค (X1) 0.085 0.056 0.948 0.344 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (X2) 0.320 0.245 4.130** 0.000 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) 0.123 0.086 1.414 0.158 
ดา้นการสือ่สาร (X4) 0.155 0.136 2.157* 0.032 
                                     r                         = 0.432 

                                     R2                      = 0.186 

                                     Adjusted R2       = 0.178 

                                    SE                       = 0.872 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ มีตวัแปรท่ีสามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤตกิรรมการ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค 
(X2) และดา้นการส่ือสาร (X4) โดยตัวแปรทั้ง 2 ดา้น มีอิทธิพลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 17.8 
(Adjusted R2 = 0.178) แสดงว่า มีตัวแปรตวัอ่ืนๆ ท่ีสามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดอี้กรอ้ยละ 82.2 
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สามารถเขียนเป็นสมการส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  ดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดด้งันี ้

Y2 = 1.362+0.320 (X2) + 0.155 (X4) 
 

ผลการศกึษา สรุปไดว้า่  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) และดา้นการส่ือสาร (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.320 และ 0.155 ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) และด้านการส่ือสาร (X4) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

เม่ือพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคทุกดา้น มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) จะพบว่า 
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  ดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้ักมาซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
คา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 1.362 หนว่ย 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) หาก
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ 
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร (Y2) เพิ่มขึน้ 0.320 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค อีก 3 ดา้นมีคา่คงท่ี  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ดา้นการส่ือสาร (X4) หากเพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ด้านจะ
แนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติของผูบ้ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร (Y2) เพิ่มขึน้ 0.155 หน่วย ทั้งนี ้เม่ือก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของผูบ้รโิภค อีก 3 ดา้นมีคา่คงท่ี  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผู้บริโภค  (X1)  
และด้านความสะดวกในการซือ้  (X3) ไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) 

 
สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ

ใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน  ์มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ยไดด้งันี ้

สมมติฐานที่ 3.1 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย
ในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : การยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีผลแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : การยอมรบัเทคโนโลยี มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติ ท่ี ใช้ส  าหรับการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95 ดงันัน้ จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 32 
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ตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของการยอมรบัเทคโนโลยี มีผลตอ่
แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวิเคราะหค์วาม
ถดถอยพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 84.547 2 42.273 58.547** 0.000 

Residual 286.651 397 0.722   

Total 371.198 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 33 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี มีผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) 

ตัวพยากรณ ์

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากเคร่ืองจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซือ้สนิค้าจากเคร่ือง

จ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิอกี 
B Beta t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 0.604  1.722 0.086 

ดา้นการรบัรูถ้ึงความงา่ยในการใชง้าน (X1) 0.043 0.027 0.523 0.601 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) 0.769 0.462 8.832** 0.000 

                                           r                       = 0.477 

                                           R2                     = 0.228 

                                           Adjusted R2     = 0.224 

                                           SE                    = 0.849 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ มีตวัแปรท่ีสามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤตกิรรมการ

ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) โดยตวัแปร 

มีอิทธิพลในการพยากรณ์ไดร้อ้ยละ 22.4 (Adjusted R2 = 0.224) แสดงว่า มีตัวแปรตัวอ่ืนๆ ท่ี
สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ดา้นใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดอี้ก
รอ้ยละ 77.6 

สามารถเขียนเป็นสมการการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ
อีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไดด้งันี ้

Y1 = 0.769 (X2) 
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ผลการศกึษา สรุปไดว้า่  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิอีกของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ไดแ้ก่ 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.769 ซึ่งหมายความว่า การยอมรบั
เทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวสามารถ
อภิปรายผลได ้ดงันี ้

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) หากเพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) เพิ่มขึน้ 0.769 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหก้ารยอมรบัเทคโนโลยี อีกดา้นมีคา่คงท่ี  

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (X1) ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) 

 
สมมติฐานที่ 3.2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่าย

ในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H0 : การยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : การยอมรบัเทคโนโลยี มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติ ท่ี ใช้ส  าหรับการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอย เชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
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ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95 ดงันัน้ จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 34 

ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณูของการยอมรบัเทคโนโลยี มีผลตอ่
แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 60.383 2 30.191 38.774** 0.000 
Residual 309.127 397 0.779   

Total 369.510 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย

สินคา้อตัโนมตั ิดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได ้ซึ่งจากการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณู ไดด้งัตาราง 
35 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี มีผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) 

ตัวพยากรณ ์

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสนิค้า
อัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชกัชวนให้คนรู้จักมาซือ้

สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสนิคา้อัตโนมัติ 
B Beta t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 1.083  2.973** 0.003 
ดา้นการรบัรูถ้ึงความงา่ยในการใชง้าน (X1) -0.005 -0.003 -0.061 0.952 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) 0.674 0.406 7.458** 0.000 
                                             r                      = 0.404 

                                             R2                   = 0.163 

                                             Adjusted R2    = 0.159 

                                            SE                   = 0.882 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ มีตวัแปรท่ีสามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤตกิรรมการ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
(X2) โดยตวัแปร มีอิทธิพลในการพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 15.9 (Adjusted R2 = 0.159) แสดงว่า มีตวั
แปรตวัอ่ืนๆ ท่ีสามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตั ิ
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ไดอี้กรอ้ยละ 84.1 

สามารถเขียนเป็นสมการการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดด้งันี ้

Y2 = 1.083+0.674 (X2) 
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ผลการศกึษา สรุปไดว้า่  
ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่  ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.674 ซึ่ง
หมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนด
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  ดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) ซึ่ง
จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

เม่ือพิจารณาการยอมรบัเทคโนโลยีทุกดา้น มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) จะพบวา่ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีคา่คงท่ีอยูท่ี่ระดบั 1.083 หนว่ย 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X2) ท่ีเพิ่มขึน้ 1 หน่วย มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) เพิ่มขึน้ 
0.674 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหก้ารยอมรบัเทคโนโลยี อีกดา้นมีคา่คงท่ี  

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (X1) ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y2) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 36 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร  ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 
สมมตฐิานที ่1.1 ผูบ้รโิภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก 
2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
 

Independent t-test 
 

Independent t-test 
 

สมมตฐิานที ่1.2 ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก 
2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

F-test 
 

Brown-Forsythe test 
 

สมมตฐิานที ่1.3 ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 
1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก 
2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 

Brown-Forsythe test 
 

Brown-Forsythe test 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1.4 ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก 
2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 

 

F-test 
 

Brown-Forsythe test 
 

สมมตฐิานที ่1.5 ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั 

1. ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีก 
2. ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 

 

Brown-Forsythe test 
 

Brown-Forsythe test 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสาร มี

ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ย
สินคา้อตัโนมตัอีิกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

ดา้นการส่ือสาร 
 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 

Multiple Regression 
Analysis 

 

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

 
ดา้นการส่ือสาร 

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

Multiple Regression 
Analysis 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

สมมตฐิาน 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และ

ด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า

อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นใน
อนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

Multiple Regression 
Analysis 

สมมติฐานที่ 3.2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะ
แนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน 
 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

ไมส่อดคลอ้งกบั
สมมตฐิาน 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

Multiple Regression 
Analysis 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค
และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดจ้ากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ท าใหส้ามารถทราบ
ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ และเป็น
แนวทางในการออกแบบ คิดคน้ พัฒนา น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
ส าหรบัผูป้ระกอบการ ชว่ยเพิ่มโอกาสเตบิโตทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน     

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่  ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสารท่ีมี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่  ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้งาน 
และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติสามารถน าผลการวิจัยไปใช้

ประกอบการวางแผน และพฒันาปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดโดยการกระจายสินคา้ใหต้รงกับ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากท่ีสดุ 

2. ผูท่ี้ก าลงัสนใจเขา้มาลงทุนประกอบธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิสามารถ
น าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางวางแผนกลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค 
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3. งานวิจัยนีส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้ับผูท่ี้มีความสนใจศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  และการยอมรบัเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการอ้างอิง
งานวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย  ด้านความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการส่ือสาร มี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน และ
ด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการ

ยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลู และอธิบายไดด้งันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 มี
อายุ 35 – 44 ปี จ  านวน 128 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.00 มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 255 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.70 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 235 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.75 
และมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ประกอบดว้ย ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และดา้นการส่ือสาร พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ผูบ้รโิภคโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.88 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้การเลือกซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิช่วยใหท้่านมีความสะดวก รวดเร็วอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 4.39 รองลงมาคือ เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมีคณุภาพ น่าเช่ือถือ และเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อัตโนมัติ มีสินคา้ให้ท่านเลือกซือ้อย่างหลากหลายประเภทอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.98 และ 3.81 ตามล าดบั 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้ราคาสินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเหมาะสมกับก าลังซื ้อของท่าน  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.95 
รองลงมาคือ การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมีความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัเงินท่ีจ่าย
ไป และมีสว่นลดราคา เชน่ โปรโมชั่น และอ่ืน ๆ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.82 และ 3.33 ตามล าดบั 

ด้านความสะดวกในการซือ้  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื ้อโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติไดต้ลอด 24 ชั่วโมงอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.54 รองลงมาคือ รูปแบบการบริการช าระเงินมีความสะดวก  รวดเร็ว และท่านสามารถเขา้ถึง
สถานท่ีตัง้ของเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติไดอ้ย่างสะดวกอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.07 และ 3.75 ตามล าดบั 
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ด้านการส่ือสาร  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ

ผูบ้รโิภค ดา้นการส่ือสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีทกุขอ้ โดยขอ้มีการแจง้รายละเอียดขัน้ตอน
การซือ้สินคา้ชดัเจน มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.03 รองลงมาคือ การโฆษณาประชาสมัพนัธมี์การจงู
ใจ ท าให้เกิดความตอ้งการซือ้มากยิ่งขึน้  และมีระบบรบัฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อ
รอ้งเรียนท่ีชดัเจน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 และ 3.39 ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใชง้าน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง

ความง่ายในการใชง้านโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.27 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมากทุกขอ้ โดยขอ้การซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นเรื่องง่ายท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 
4.29 รองลงมาคือ ท่านเข้าใจทุกขั้นตอนในการสั่ งซือ้สินค้า และช่องทางวิธีการช าระสินค้า 
สามารถด าเนินการไดง้่ายและมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.28 และ 4.24 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง

ประโยชนโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นขอ้ท่านคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมี
ส่วนช่วยหรือท าให้เกิดความสะดวกสบายอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.39 
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ช่วยใหล้ดเวลาในการซือ้
สินคา้ เช่น การตอ่คิว อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 และท่านคิดว่าเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิเพิ่มช่องทางในการเลือกซือ้สินคา้ไดม้ากขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกอยู่ในระดบัซือ้ โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.10 และดา้นจะแนะน าและชกัชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัอิยูใ่นระดบัแนะน า โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.97 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั  

สมมตฐิานที ่1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั พบวา่  

ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิแตกต่างกนั  ท่ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

โดยผู้บริโภคท่ีมีอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้น
จะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมิากท่ีสดุ  

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั พบวา่ 

ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้น
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จะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัแิตกตา่งกนั พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิแตกตา่งกนั พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบดว้ย ดา้น

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการ
ส่ือสาร มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของ
ผู้บริโภค และด้านความสะดวกในการซือ้ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติอีกของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 12.6 

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค และดา้นการส่ือสาร มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 17.8 
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สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใช้
งาน และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

สมมติฐานที่ 3.1 การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 22.4 

สมมติฐานที่ 3.2 การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 15.9 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีสามารถอภิปรายผล ดงันี ้

1. ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอตัโนมตัิไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากทัง้เพศชายและ
หญิงมีความตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการซือ้สินคา้ ซึ่งเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ
สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว และสินคา้ในเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิตอบสนอง
ตามความตอ้งการไดท้ัง้เพศชายและหญิง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกศสิรี แตศ้ลิป์สาธิต (2545) 
ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ทศันคติต่อการซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอตัโนมตัิ (Vending Machine) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีทศันคติตอ่การซือ้เครื่องด่ืม
จากเครื่องขายอตัโนมตัไิมแ่ตกตา่งกนั  

2. ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15 – 24 ปี 
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มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มนี ้จะมีความสนใจเทคโนโลยี
สมยัใหม่อยู่เสมอ สามารถปรบัตวัไดเ้ร็วกว่า มีความเขา้ใจในการใชง้านเทคโนโลยีมากกว่า และมี
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากระบบออนไลนเ์ป็นประจ า จึงท าใหก้ารใชง้านเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ซึ่งในแต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีท่ีไม่เหมือนกนั และส่งผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิแตกต่างกัน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พิชชานนัท ์ฐิติอกัษรศิลป (2558) ไดท้  าการวิจยั
เรื่อง สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์
ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้
เสือ้ผา้ออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

3. ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก และดา้น
จะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากในปัจจบุนัมี
การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีการใชบ้ริการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิใน
หลากหลายช่องทาง ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอน และการใชง้าน ผูบ้ริโภคทุกระดบัการศึกษาสามารถ
เรียนรูก้ารใชง้านเทคโนโลยีไดด้ว้ยตวัเอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สทุธิพร บินอารีย ์(2560) ได้
ท าการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการบวั
หลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษา
แตกตา่งกนั มีความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่นไมแ่ตกตา่งกนั  

4. ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก  และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากสินคา้ท่ีมีจ  าหน่าย
ในเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติมีความหลากหลายและราคาจับตอ้งได ้ซึ่งในแต่ละอาชีพนั้น
ผูบ้ริโภคทุกระดบัสามารถซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิได ้มีความตอ้งการสินคา้ท่ี
แตกตา่งกนั การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิชว่ยใหผู้บ้รโิภคในแตล่ะอาชีพเลือกซือ้
สินคา้ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็มากยิ่งขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนก วิมาลา (2548) ไดท้  า
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การวิจยัเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมการใชเ้ครื่องซกัผา้อตัโนมตัิแบบหยอดเหรียญของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใชเ้ครื่องซกัผา้อตัโนมตัิ
แบบหยอดเหรียญ ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการต่อสปัดาห ์ดา้นปริมาณผา้ท่ีน ามาซกัตอ่ครัง้ และ
ดา้นคา่บรกิารตอ่ครัง้ไมแ่ตกตา่งกนั  

5. ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก 
และดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัไิม่แตกตา่ง
กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัินัน้ สินคา้ราคาไม่สูงมาก จึงท าใหผู้บ้ริโภคท่ีมีรายไดทุ้ก
ระดับสามารถซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ตามความต้องการและสถานะ
ทางการเงินของผูบ้ริโภคแตล่ะคน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ร่มธรรม วาสประสงค ์(2553) ไดท้  า
การวิจัยเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมจากเครื่องขายอัตโนมัติ  (Vending Machine) 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีแนวโนม้
พฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มจากเครื่องขายอตัโนมตัิ (Vending Machine) ไมแ่ตกตา่งกนั  

6. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภค มีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติส่วนใหญ่
เป็นสินคา้ท่ีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทั่วไป ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัตน้ทนุในการซือ้สินคา้ หาก
ตน้ทุนสินคา้มีราคาสงูเกินกว่าก าลงัซือ้ อาจท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซือ้ไดย้าก ดงันัน้ ราคาสินคา้ท่ี
อยู่ในเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติต้องมีความเหมาะสมกับก าลังซือ้ของผู้บริโภค ส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ในอนาคตจะซือ้สินคา้อีก 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จนัทรุ์จี มาศโอสถ (2560) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ของผู้บริโภคผ่านส่ือเว็บไซด ์LAZADA 
Thailand พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ดา้นความสะดวกในการซือ้ ด้าน
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความตอ้งการของลูกคา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านส่ือ
เว็บไซด ์LAZADA Thailand 

7. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้  มีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จาก
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เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบันใหค้วามส าคญักับ
ความสะดวก ในการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิท่ีสามารถเลือกซือ้สินคา้ไดแ้บบ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชีวิตประจ าวันท่ีตอ้งการความ
สะดวก รวดเร็ว จึงท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตั ิในอนาคตจะซือ้สินคา้อีก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทรุ์จี มาศโอสถ (2560) ไดท้  าการ
วิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภคผ่านส่ือเว็บไซด ์LAZADA Thailand พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความตอ้งการของลูกคา้ มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นส่ือเว็บไซด ์LAZADA Thailand 

8. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค ไม่มี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ดา้นในอนาคตจะซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้รโิภคไมไ่ดใ้หค้วามส าคญั
กบัความตอ้งการ ในปัจจบุนัเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิเป็นท่ียอมรบักนัทั่วโลก มีมาตรฐานการ
รบัรอง น่าเช่ือถือ และมีเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้เลือกหลากหลายประเภท ผู้บริโภค
สามารถเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติไม่มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ในอนาคตจะซือ้สินคา้อีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศศิธร นนัดี (2560) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้ทางเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการของลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้สินคา้ทางเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร ไม่มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่ือสาร 
ผูบ้ริโภคในยคุสมยัใหม่ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัตลอดเวลา ท าใหส่ื้อประชาสมัพนัธ์
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิไม่มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตั ิในอนาคตจะซือ้สินคา้อีก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จนัทรุ์จี มาศโอสถ (2560) ไดท้  าการ
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วิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ของ
ผูบ้ริโภคผ่านส่ือเว็บไซด ์LAZADA Thailand พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ 
ดา้นการส่ือสาร ไมมี่อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นส่ือเว็บไซด ์LAZADA Thailand 

10. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค มีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  ดา้นจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง ไว้ เน่ืองจากผู้บริโภคให้
ความส าคญักบัตน้ทุนสินคา้ เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิมีการก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสม
กับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื ้อสินค้าได้ตามความต้องการ ส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ผูบ้ริโภคอาจจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นฑัรตัน ์เป่ียม
สุวรรณ (2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิคของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ สว่นประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ความ
สะดวกในการซือ้ และการส่ือสาร มีความสมัพนัธต์่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค
ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัคอ่นขา้งสงูและมีทิศทางเดียวกนั 

11. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นการส่ือสาร มีผลต่อแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการ
ส่ือสาร เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ ท่ี ใช้ความ
เจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ตอ้งมีการแจง้รายละเอียดขัน้ตอนการซือ้สินคา้ชดัเจน และสามารถ
ประชาสมัพนัธใ์นส่ือโซเชียลมีเดียเขา้ถึงไดง้่าย ส่งผลตอ่แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ อาจจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ (2559) ไดท้  าการวิจยัเรื่อง ทัศนคติต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมีความสมัพนัธต์่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค
ของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทนุของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการส่ือสาร มีความสมัพันธ์
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ตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เบียรช์า้งคลาสสิคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ระดบัคอ่นขา้งสงูและมีทิศทางเดียวกนั 

12. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่
มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนให้คน รู้จักมาซื ้อสินค้าจ ากเครื่องจ าหน่ ายสินค้าอัตโนมัติ ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับความตอ้งการ เพราะสินคา้ส่วนใหญ่ในเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัิมีอยู่ทั่วไปในทอ้งตลาด ซึ่งไม่ไดเ้ป็นสิ่งแปลกใหม่ท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ไม่ไดต้อบสนองตอ่ความตอ้งการ จึงไม่มีผลตอ่แนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ในการจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ศศิธร นนัดี (2560) ไดท้  าการวิจัย
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้
สินคา้ทางเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้น
ความตอ้งการของลกูคา้ ไม่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้สินคา้ทางเฟซบุ๊กในเขต
กรุงเทพมหานคร  

13. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ไม่มีผล
ตอ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ  ดา้นจะแนะน าและชกัชวน
ใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักับความสะดวกในการซือ้สินคา้ ในปัจจุบนัมีระบบการซือ้สินคา้ในรูปแบบออนไลน์
จ  านวนมาก จึงท าให้เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอาจจะไม่สะดวกในการเลือกซือ้สินคา้ จึงไม่มี
ผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ในการจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฑั
รตัน ์เป่ียมสุวรรณ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุน
ของผูบ้ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการส่ือสาร มีความสมัพนัธต์อ่แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เบียรช์า้งคลาสสิคของผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัคอ่นขา้งสงูและมีทิศทาง
เดียวกนั 
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14. การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับการรบัรูถ้ึงประโยชน ์เครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัเิป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ สามารถชว่ยอ านวยความสะดวก รวดเรว็ในการใช้
บริการของผูบ้ริโภคในการหาซือ้สินคา้บริโภคไดแ้บบตลอด 24 ชั่วโมง หาซือ้สินคา้บริโภคไดง้่าย 
เป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคอยา่งมาก ท าใหใ้นอนาคตผูบ้รโิภคมีแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุทธิพร บินอารีย ์(2560) ไดท้  าการ
วิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็ม
แบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการ
รบัรูป้ระโยชนจ์าการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้
บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่น 

15. การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิอีกของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคไมไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัการรบัรูถ้ึงความ
ง่ายในการใชง้าน เพราะเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างสากล ท าใหก้ารรบัรูถ้ึง
ความง่ายในการใช้งานไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อตัโนมตัิ ในอนาคตจะซือ้สินคา้อีก ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุทธิพร บินอารีย ์(2560) ไดท้  า
การวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและความไวว้างใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใชบ้รกิารบวัหลวง 
เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่นของผูใ้ชบ้ริการในประเทศไทย พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้น
การรบัรูป้ระโยชนจ์าการใชง้าน และดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ใชบ้รกิารบวัหลวง เอ็มแบงกกิ์ง้แอพพลิเคชั่น 

16. การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักับการรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นประโยชนต์่อผู้บริโภคอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีส่วนช่วยท าให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซือ้สินค้า ส่งผลต่อ
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แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ อาจจะแนะน าและชกัชวนให้
คนรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปณยา อกัษร 
(2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาด 4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ชดุท างานผ่านเว็บไซตข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชน ์และดา้นทศันคติตอ่การใชง้านเทคโนโลยี มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้
ชดุท างานผ่านเว็บไซต ์ในดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบั
ต ่า 

17. การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน ไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญั
กบัการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เพราะเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิเป็นเรื่องง่ายท่ีสามารถ
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเองสามารถด าเนินการซือ้สินคา้ไดง้่าย และมีขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก ท าใหไ้ม่มีผลต่อ
แนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ ในการแนะน าและชกัชวนใหค้น
รูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ  ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปณยา อักษร 
(2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาด 4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ชดุท างานผ่านเว็บไซตข์องผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชน ์และดา้นทศันคติตอ่การใชง้านเทคโนโลยี มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้
ชดุท างานผ่านเว็บไซต ์ในดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบั
ต ่า 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
จากการศกึษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยั ดงัน้ี 

1. ลักษณะประชากรศาสตร ์ 
ฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ15 – 24 ปี เป็นกลุ่มเปา้หมายหลกั 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้การใชบ้ริการเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ เพ่ือน าไปวางกลยุทธ์
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ทางการตลาดและวางแผนธุรกิจให้มีความเหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด เป็นแรงกระตุน้
ใหเ้กิดความตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการอีกในอนาคต และแนะน า ชกัชวนบอกต่อกับผูบ้ริโภคคนท่ี
รูจ้ักมาใช้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  จากผลการวิจัย พบว่า เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมัติ ดา้นในอนาคตจะซือ้สินคา้จากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้สินค้าจากเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิมากท่ีสดุ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อสินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเคร่ือง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัตอิีก  

2.1 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค  
ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคัญกับราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับผู้ท่ีใช้

บริการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ โดยการก าหนดราคาตอ้งเป็นมาตรฐาน เม่ือ
เทียบกับราคาสินคา้ในทอ้งตลาด และคุณภาพของสินคา้เทียบกับความคุม้ค่าท่ีจ่ายเงินไป ตอ้ง
สรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูบ้ริโภค จะท าใหผู้บ้ริโภคมาใชบ้ริการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัอีิกในอนาคต 

2.2 ด้านความสะดวกในการซือ้  
ผูป้ระกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการซือ้ ควร

ส ารวจท าเลสถานท่ีตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่าย 
สะดวกสบายต่อการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ และสามารถเลือกซือ้สินคา้ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับผูบ้ริโภค จะท าใหผู้บ้ริโภคมาใชบ้ริการซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกในอนาคต 

3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมา
ซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิ 

3.1 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
ผูป้ระกอบการ ควรใหค้วามส าคญักบัราคาสินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ

ใหมี้ความเหมาะสมกบัก าลงัซือ้ เน่ืองจากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายเป็นสินคา้ตามทอ้งตลาดทั่วไป ดงันัน้
ราคาสินคา้ตอ้งเป็นท่ีน่าพึงพอใจเหมาะสมกบัผูบ้รโิภค และเป็นท่ีดงึดดูผูบ้รโิภคใหเ้ลือกซือ้สินคา้
จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ จะส่งผลท าใหผู้บ้ริโภคมีการแนะน า ชักชวนใหค้นรูจ้ักมาใช้
บรกิารเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ  
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3.2 ด้านการส่ือสาร  
ฝ่ายการตลาด ควรใหค้วามส าคญักับการส่ือสาร ควรมีการพฒันาระบบใหท้นัสมยั 

ขัน้ตอนการซือ้ไม่ซับซอ้น ตอ้งท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจในรายละเอียดขัน้ตอนการซือ้ไดง้่าย ชดัเจน 
ตอ้งสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการไดร้ับความสะดวกเข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน ใน
ปัจจุบัน จะส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคมีการแนะน า ชักชวนใหค้นรูจ้ักมาใชบ้ริการเลือกซือ้สินคา้จาก
เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ  

4. การยอมรับเทคโนโลย ี 
ผูป้ระกอบการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ควรใหค้วามส าคญักับการรบัรูถ้ึงประโยชน์ ควรมี

การพฒันาระบบเทคโนโลยีใหท้นัสมยั โดยมีระบบท่ีช่วยท าใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้หาสินคา้ท่ีตรง
กบัความตอ้งการของตวัเองไดง้่าย เชน่ การแบง่หมวดสินคา้ จะช่วยท าใหส้ะดวก รวดเรว็ สามารถ
ลดระยะเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ และการใชง้านเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมัติ ผูบ้ริโภคตอ้ง
เข้าใจไดง้่าย ระบบไม่ซับซ้อน ใช้บริการไม่ติดขัด ท าให้มีส่วนช่วยหรือเกิดความสะดวกสบาย 
สามารถสรา้งประสบการณท่ี์ดีในการใชง้านเทคโนโลยีของผูบ้ริโภค ส่งผลใหผู้บ้ริโภครูส้ึกอยาก
กลบัมาใชบ้รกิารซ า้อยา่งตอ่เน่ือง และการแนะน า ชกัชวนใหใ้ชบ้รกิารกบัผูบ้รโิภคคนอ่ืนๆ ตอ่เน่ือง  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
1. ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค

และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึ่งในปัจจบุนัมีจ าหนา่ยแลว้ทั่วทกุจงัหวดัและ
ทั่วทกุภมูิภาคของประเทศไทย อีกทัง้ยงัมีเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิหลากหลายประเภท ท าให้
ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้มากยิ่งขึน้ ต่อไปจึงควรเป็นการวิจัยท่ีไม่ได้เจาะจงแค่กลุ่ม
ผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครเพียงเท่านัน้ แตค่วรก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการวิจยัท่ีเป็น
วงกวา้งมากขึน้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดใหม่มีจ  านวน
มากขึน้และเป็นกลุม่เปา้หมายท่ีกวา้งขึน้ 

2. ควรท าการศกึษาวิจยั มีการใชต้วัแปรตน้บางตวัเพิ่มกว่านี ้เน่ืองจากการวิจัยในครัง้นีมี้
ตวัแปรตน้คือ ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี 
และขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งตวัแปรอ่ืนๆ นอกจากท่ีผูว้ิจัยน ามาวิจยัครัง้นี ้ น่าจะมีความสมัพนัธก์าร
ตดัสินใจซือ้ เช่น ดา้นการตลาด กลยทุธก์ารตลาด การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ การส่ือสาร
แบบปากตอ่ปาก ซึ่งอาจจะใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้ 
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3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูล  ในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากการใช้
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์กับผู้ซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่ายสินคา้
อตัโนมตัิ หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ ในเรื่องเครื่องจ าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ และผูป้ระกอบการธุรกิจ 
เพ่ือท่ีจะไดน้  าขอ้มูลขอ้เท็จจริงจากประสบการณ์ตรงต่างๆ มาเป็นแนวทางในการท าให้เครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ สามารถตอบโจทยก์บัผูบ้รโิภคไดต้รงจดุมากขึน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยทีีม่ีผล
ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัตขิองผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง           

 แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้ เพ่ือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการท าสารนิพนธข์องนิสิตปริญญา

โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและการยอมรบั

เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงขอ้มูล
และความคิดเห็นของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั และน าไปใชเ้พ่ือประโยชนท์างการศกึษาเท่านัน้ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ท่ีกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ  
แบบสอบถามในครัง้นี ้

 
แบบสอบถามมี 4 สว่นประกอบดว้ย 
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผูบ้รโิภค  
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี  
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้พฤตกิรรมการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ                         
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ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์

ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในชอ่ง หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่น  
 
1. เพศ 

1.ชาย     2.หญิง 
 
2. อายุ 

1.อาย ุ15 - 24 ปี    อาย ุ25 - 34 ปี 
3.อาย ุ35 - 44 ปี    4.อาย ุ45 ปีขึน้ไป 

 
3. ระดับการศึกษา 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี    2.ปรญิญาตรี 
3.สงูกวา่ปรญิญาตรี 

 
4. อาชีพ 

นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา   ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
3.พนกังานบริษัทเอกชน   4.ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 
5.อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ......................... 

 
5. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

1.ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท   2.15,001 - 30,000 บาท 
3.30,001 - 45,000 บาท   4.45,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(5) 
เห็นดว้ย 

(4) 
ไมแ่นใ่จ 

(3) 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(1) 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค 
1. เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ มีสินคา้ใหท้่าน
เลือกซือ้อยา่งหลากหลายประเภท           
2. เครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัมีิคณุภาพ 
นา่เช่ือถือ           
3. การเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัชิว่ยใหท้า่นมีความสะดวก รวดเร็ว           
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
1. การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัมีิความคุม้คา่เม่ือเทียบกบัเงินท่ีจา่ยไป           
2. มีสว่นลดราคา เชน่ โปรโมชั่น และอ่ืนๆ เป็น
อยา่งไร 

          

3. ราคาสินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิ
เหมาะสมกบัก าลงัซือ้ของท่าน           
ด้านความสะดวกในการซือ้ 
1. ทา่นสามารถเลือกซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหน่าย
สินคา้อตัโนมตัไิดต้ลอด 24 ชั่วโมง           
2. ทา่นสามารถเขา้ถึงสถานท่ีตัง้ของเครื่อง
จ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัไิดอ้ยา่งสะดวก 

          

3. รูปแบบการบริการช าระเงินมีความสะดวก 
รวดเรว็           
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(5) 
เห็นดว้ย 

(4) 
ไมแ่นใ่จ 

(3) 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(1) 

ด้านการส่ือสาร 
1. มีการแจง้รายละเอียดขัน้ตอนการซือ้สินคา้
ชดัเจน            
2. มีระบบรบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ               
และขอ้รอ้งเรียนท่ีชดัเจน           
3. การโฆษณาประชาสมัพนัธมี์การจงูใจ ท าให้
เกิดความตอ้งการซือ้มากยิ่งขึน้           
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ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(5) 
เห็นดว้ย 

(4) 
ไมแ่นใ่จ 

(3) 

ไมเ่ห็น
ดว้ย 
(2) 

ไมเ่ห็นดว้ย
อยา่งยิ่ง 

(1) 

ด้านการรับรู้ถงึความง่ายในการใช้งาน 

1. การซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัเิป็น
เรื่องง่ายท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง           

2. ทา่นเขา้ใจทกุขัน้ตอนในการสั่งซือ้สินคา้           
3. ชอ่งทางวิธีการช าระสินคา้ สามารถด าเนินการไดง้่าย
และมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก           

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน ์

1. ทา่นคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัมีิสว่นชว่ยหรือท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย           

2. ทา่นคิดว่าการซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้
อตัโนมตัิ ชว่ยใหล้ดเวลาในการซือ้สินคา้ เชน่ การตอ่ควิ           

3. ทา่นคิดว่าเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัเิพิ่มชอ่งทาง
ในการเลือกซือ้สินคา้ไดม้ากขึน้           
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ส่วนที่ 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่ง ( ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของทา่นมาก
ท่ีสดุ 
 
1.ในอนาคตทา่นจะซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิอีกหรือไม่ 
 
 ซือ้แนน่อน  ไมซื่อ้แนน่อน 

5 4 3 2 1 
 

2.ทา่นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้สินคา้จากเครื่องจ าหนา่ยสินคา้อตัโนมตัิหรือไม่ 
 
      แนะน าแนน่อน  ไมแ่นะน าแนน่อน 

5 4 3 2 1 
 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ดษุณี แจง้พงษ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 7 มิถนุายน 2537 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2558  

วิทยาการจดัการบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ    
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
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