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ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้าในตูข้ ายสินค้า
อัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร
ชัชธนนันท์ ดวงชืน*1
จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพื อศึกษาปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ แ ละปั จ จัยส่ว นผสม
ทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การซื อสิ น ค้ า ในตู้ ข ายสิ น ค้ า อั ต โนมั ติ ใ นกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ทเคยซื
ี อสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนาและสถิติไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคซือนําเปล่า มากทีสุด โดยสถานทีทีบ่อยทีสุดคือ ออฟฟิ ต
สํานักงาน เหตุผลหลักทีซือคือ ไม่มีร้านค้ าใกล้ เคียง ยอมรับราคาสินค้ าทีเท่ากับร้ านค้ าทัวไป ส่วน
ใหญ่ชาํ ระด้ วยเงินสด/เหรียญ ผู้มีอทิ ธิพลในการซือสินค้ าคือ เพือน ยังคงใช้ เลือกใช้ บริการเครือง
ขายสินค้ าอัตโนมัติครังต่อไป และจะแนะนําบุคคลอืนมาใช้ บริการ
ปั จจัยประสมทางการตลาดมีความสํา คัญ ต่อ การเลือกซือสิน ค้ า ในตู้จํา หน่ า ยสิน ค้ า
อัตโนมัติโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า เกือบทุกมีระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้ วยเพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ทแตกต่
ี
างกันมีการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้
จํา หน่ า ยสิน ค้ า อัต โนมั ติ แ ตกต่ า งกัน 2) ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดประกอบด้ ว ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื อ
สินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนํา
ธุรกิจค้ าปลีก-ค้ าส่ง เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีสําคัญ มีสัดส่วนถึง 16% ของจีดีพี
โดยในช่วง 10 ปี ทีผ่านมา (2551-2561) เติบโตเฉลียกว่า 6.8% ต่อปี และมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ปี 2562 ธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่งจะเติบโต 5% โดยธุรกิจค้ าส่งคาดว่าเติบโตในระดับ
ตํา ในขณะทีธุรกิจค้ าปลีกคาดว่าจะพอเติบโตได้ แต่การเติบโตกระจุ กตัวอยู่ในช่ องทางผ่านร้ าน
โมเดิ ร์ น เทรดและช่ อ งทางออนไลน์ แนะหากต้ อ งการอยู่ ร อดอย่ า งยั งยื น ต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตัวนํา
เทคโนโลยี ม าใช้ (ศู น ย์ วิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิจ ทีเ อ็ม บี , 2562) เครื องจํา หน่ า ยสิน ค้ า อัต โนมั ติ
หรือ Vending Machine ก็เป็ นหนึงช่องทางซึงถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี เพือการกระจายสินค้ า
ให้ เข้ าถึงลูกค้ า และทําให้ ลูกค้ าสะดวกสบายในการซือสินค้ าได้ ตลอดเวลา 24 ชัวโมง เพือกระจาย
สินค้ าไปถึงมือผู้บริโภค ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ แต่ด้วยความเจริญก้ าวหน้ า
ของเทคโนโลยี ทํา ให้ ก ารกระจายสิน ค้ า จึ ง ไม่ ไ ด้ จํา กัด อยู่ เ พี ย งแค่ ร้ า นค้ า ทัวไปเท่า นั น แต่ มี
เครืองมือทางการตลาดใหม่ๆ ออกมาช่วยมากขึน
“เวนดิงแมชชีน ” หรื อตู้หยอดเหรี ยญอัต โนมัติ กําลังเป็ นเทรนด์มาแรงและได้ รั บ
ความสนใจจากสินค้ าต่าง ๆ ทีนํามาเป็ นช่องทางขาย เพือเสริมกับช่องทางหลัก สะท้ อนจากจํานวน
ตู้ทผุี ดขึนในหลายโลเกชันเพืออํานวยความสะดวกสบายให้ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นสถานี
รถไฟฟ้ า ห้ างสรรพสินค้ า อาคารสํานักงาน คอนโดฯ สถานศึกษา ปัมนํามัน ฯลฯ เช่นเดียวกับซัพ
พลายเออร์ทอาศั
ี ยช่องทางนีในการกระจายสินค้ าให้ ถึงมือผู้บริโภคได้ อย่างครอบคลุมมากขึน และ
เป็ นช่องทางทีใช้ ต้นทุนตําเมือเทียบกับการนําสินค้ าเข้ าไปวางจําหน่ายในร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
โดยปี 2561 ตลาดเวนดิงแมชชีน มีการเติบโตขึน 10.16% หรือประมาณ 68 ล้ าน
บาท เมือเทียบกับปี 2559 ทีมีรายได้ เพียง 23.16 ล้ านบาท (ประชาชาติธุรกิจ, 2562) ดังนันจึง
ทําให้ การแข่งขันธุรกิจเวนดิงแมชชีนมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวจึ งต่า ง
พยายามแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดด้ วยแนวทางวิธีการใหม่ๆ ในการแข่งขันของตลาด เพือ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จึงน่าศึกษาอย่างมากว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทีมีผล
ต่ อ การซื อสิน ค้ า ในตู้ จําหน่ ายสิน ค้ าอัตโนมั ติ ของคนในกรุ งเทพมหานคร มี ปั จ จั ยอะไรทีเป็ น
ผลกระทบหลักต่อยอดขายของจําหน่ ายสินค้ าอัตโนมัติ โดยข้ อมู ลทีได้ จากการวิ จัยในครั งนีจะ
สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการเลือกสินค้ าทีเหมาะทีจะนํามาวางจําหน่ายอัตโนมัติเพือให้ เกิด
ยอดขายและเพิมความสามารถในการแข่งขัน ตลาดเครืองจําหน่ายอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ า ในตู้ ข ายสิ น ค้ า อั ต โนมั ติ ข องผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพือเปรียบเทียบการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้จาํ หน่ายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริ โภค
ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
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2.3 เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขาย
สิค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแตกต่
ี
างกันมีการ
ตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติแตกต่างกัน
3.2 ปั จ จั ยส่วนประสมทางการตลาดมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื อสิน ค้ า ในตู้ข ายสิน ค้ า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ป ระกอบการสามารถนํา ข้ อ มู ล ทีได้ จ ากการวิ จั ย ในครั งนี ไปเป็ น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทีเหมาะสมกับตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม
4.2 ผู้ประกอบการสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครั งนีไปเป็ นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์ ในการเลือกทําเลทีตังทีเหมาะสมกับตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาครังนีศึกษาเป็ นการศึกษาเชิงปริมาณโดยศึกษา
ปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ และปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการซื อสินค้ าในตู้ขาย
สินค้ าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร
5.2 ขอบเขตด้ า นประชากร ประชากรทีใช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ประชาชนทีอาศั ย ใน
กรุงเทพมหานครทีเคยซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ
5.3 ขอบเขตด้ านตัวแปรทีใช้ ในการศึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้ วย
1.1) ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
1.2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัด
จําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด
2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ
5.4 ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัยครังนี ในช่วง
เวลา สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

122

6. ระเบียบวิธีวิจยั
6.1 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการศึกษาครังนี ได้ แก่ ประชาชนทีอาศัยในกรุงเทพมหานคร
ทีเคยซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ จํานวน 400 ซึงได้ จากการคํานวณโดยใช้ สูตรของ Cochran
(1977) กรณีไม่ทราบจํานวนประชากร
6.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิ จัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล นักท่องเทียว ซึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content validity)
จากอาจารย์ทปรึ
ี กษา โดยมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.886 โดยแบ่งออกเป็ น
3 ส่วนดังนี
ส่วนที 1 คําถามเกียวกับข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ แบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) มีจาํ นวน 5 ข้ อ
ส่วนที 3 คําถามเกียวกับความสําคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกซือ
สินค้ าในตู้จําหน่ า ยสิน ค้ าอัตโนมัติ ซึงจําแนกออกเป็ น 4 ด้ าน แต่ละคําถามมีคาํ ตอบให้ เลื อก
ั
18 ข้ อ
เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale มีทงหมด
ส่วนที 2 คําถามเกียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ
ใช้ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีจาํ นวน 12 ข้ อ
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Chi-square
7. ผลการศึกษา

ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้ อมูลทัวไปของตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศชาย คิ ด เป็ นร้ อยละ 53.00 ในขณะที เพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ 47.00 ซึ งมี ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่มีอายุ 5 – 34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 38.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้ อยละ54.75 สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 63.75 ประกอบอาชีพเป็ นพนั กงานบริษัทเอกชน
คิดเป็ นร้ อยละ 44.25 และมีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.00
ความสําคัญของปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกซื อสินค้าในตูจ้ ํ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร
ผู้บริ โภคในให้ ความสําคัญกับปั จจัยประสมทางการตลาดในการเลือกซือสินค้ าในตู้
จําหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า เกือบทุกด้ านมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านการส่งเสริมการตลาดทีอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปั จจัยทีผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญมากทีสุดคือ ด้ านราคา รองลงมาคือ
ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการจัดจําหน่าย ส่วนด้ านการส่งเสริมการตลาด ซึงแต่ละด้ านมีรายละเอียด
ดังนี
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ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ ขันตอนในการซือสินค้ าในเครือง
ขายสินค้ าอัตโนมัติ มีขันตอนทีง่ายและสะดวกรวดเร็วสูงกว่าปัจจัยอืน
ด้ านราคา ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ ราคามีความเหมาะสมเมือเปรียบเทียบ
กับความสะดวกทีได้ รับสูงกว่าปัจจัยอืน
ด้ านการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของทีตังเครือง
ขายสินค้ าอัตโนมัติสงู กว่าปัจจัยอืน
ด้ านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับโปรโมชันของผลิตภัณฑ์
ในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ เช่น โปรโมชันลดราคาสินค้ าสูงกว่าปัจจัยอืน
การตัดสินใจซือสินค้าในเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ
ผลการศึกษาพบว่า ตราสินค้ าของเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติทีตัวอย่างเคยซือสินค้ า
มากที สุ ด คื อ ตราสิ น ค้ า Farm Mee คิ ด เป็ นร้ อยละ 38.79 ซื อนําเปล่ า จากเครื องขายสิ น ค้ า
อัตโนมัติมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ 15.87 โดยสถานทีทีซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติบ่อย
ทีสุดคือ ออฟฟิ ตสํานักงาน คิดเป็ นร้ อยละ 28.25 สําหรับเหตุผลหลักทีทําให้ ซือสินค้ าจากเครือง
ขายอัตโนมัติส่วนใหญ่คือ ไม่มีร้านค้ าใกล้ เคียง คิดเป็ นร้ อยละ 65.25 ส่วนใหญ่ยอมรับในราคา
สินค้ าทีเท่ากับร้ านค้ าทัวไป คิดเป็ นร้ อยละ 67.25 ต้ องการให้ ติดตังเครืองจําหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ
ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า มากทีสุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.84 ส่ ว นใหญ่ ซื อสิน ค้ า จากเครื องขายสิน ค้ า
อัตโนมัติให้ คือ เพือตนเอง คิดเป็ นร้ อยละ 83.00 วิธีการชําระเงินซือสินค้ าในเครืองขายสิน ค้ า
อัตโนมัติอัตโนมัติมากทีสุด คือ ชําระด้ วยเงินสด/เหรียญ คิดเป็ นร้ อยละ 37.15 ผู้มีอิทธิพลต่อ
การซื อสิน ค้ า จากเครื องขายสิน ค้ าอัตโนมัติคือ เพื อน คิดเป็ นร้ อยละ 67.75 ยังคงใช้ เลื อกใช้
บริ การเครื องขายสิน ค้ า อัต โนมัติ ครั งต่ อไป คิดเป็ นร้ อยละ 95.75 ทังหมดเห็น ว่ า เครื องขาย
สินค้ าอัตโนมัเป็ นสิงทีดี คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 และจะแนะนําบุคคลอืนมาซือสินค้ าจากเครือง
ขายอัตโนมัติ คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที ทีว่ า ผู้ บ ริ โ ภคในกรุ งเทพมหานครทีมี ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ทแตกต่
ี
างกันมีการ
ตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติแตกต่างกัน พบว่า
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ มีอิทธิพลต่อ การซือ
สินค้ าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติแบรนด์ FARM MEE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ มีอิทธิพลต่อการซือนําเปล่า
จากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพลต่อ สถานทีที
ซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีอทิ ธิพลต่อเหตุผลหลัก
ทีซือสินค้ าจากเครืองขายอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพลต่อราคาสูงสุดทียอมรั บ
ได้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพลต่อบุคคลทีซือ
สินค้ าให้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
อายุ อาชี พ รายได้ มีอิทธิพ ลต่ อ การชํา ระเงิน ด้ ว ยเงิน สด/เหรี ยญของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพลต่อผู้มีอิทธิพล
ต่อการซือสินค้ าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ มีอิทธิพลต่อโอกาสในการ
เลือกใช้ บริการครังต่อไปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐานที ทีว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้ วย ด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื อ
สินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อสิ น ค้ า ในตู้ ข ายสิ น ค้ า อั ต โนมั ติ ข อง
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 8 ด้ านได้ แก่ การซือสินค้ าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติแบรนด์
FARM MEE สถานทีทีซื อสินค้ า เหตุผลหลั ก ทีซือสิน ค้ าจากเครื องขายอัต โนมัติ ราคาสูงสุดที
ยอมรับได้ บุคคลทีซือสินค้ าให้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชําระเงินด้ วยเงินสด/เหรียญ
ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ า และการเลือกใช้ บริการครังต่อไป
ปัจจัยด้ านราคามีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคใน
กรุ งเทพมหานครใน 8 ด้ านได้ แก่ การซื อสิน ค้ า จากเครื องขายสินค้ า อัตโนมัติแบรนด์ FARM
MEE การซือนําเปล่าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ สถานทีทีซือสินค้ า เหตุผลหลักทีซือสินค้ าจาก
เครืองขายอัตโนมัติ บุคคลทีซือสินค้ าให้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชําระเงินด้ วยเงิน
สด/เหรียญ ผู้มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ า และการเลือกใช้ บริการครังต่อไป
ปั จจัยด้ านการจัดจําหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 6 ด้ านได้ แก่ สถานทีทีซือสินค้ า เหตุผลหลักทีซือสินค้ าจากเครือง
ขายอัตโนมัติ ราคาสูงสุดทียอมรั บได้ บุคคลทีซือสินค้ าให้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้มี
อิทธิพลต่อการซือสินค้ า และการเลือกใช้ บริการครังต่อไป
ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 6 ด้ านได้ แก่ การซือนําเปล่าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ
สถานทีทีซื อสิ น ค้ า เหตุ ผ ลหลั ก ทีซื อสิ น ค้ า จากเครื องขายอั ต โนมั ติ บุ ค คลทีซื อสิน ค้ า ให้ ข อง
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชําระเงินด้ วยเงินสด/เหรียญ และผู้มีอทิ ธิพลต่อการซือสินค้ า
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยครังนีสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี
8.1 ความสํา คัญ ของปั จ จั ยประสมทางการตลาดทีมี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื อสิน ค้ า ในตู้
จําหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับปัจจัยประสมทาง
การตลาดในการเลือกซือสินค้ าในตู้จาํ หน่ายสินค้ าอัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา และด้ านการจัดจําหน่ายมี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับ ขันตอนในการซื อ
สินค้ าในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ มีขันตอนทีง่ายและสะดวกรวดเร็วสูงกว่าปัจจัยอืน ทังนีอาจเป็ น
เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปั จจุ บันทีชอบความสะดวกสบายในการซือสินค้ าไม่ชอบอะไรที
ซั บ ซ้ อ เข้ า ใจยาก สํา หรั บ ด้ า นราคา ผู้ บ ริ โ ภคให้ ค วามสํา คั ญ กั บ ราคามี ค วามเหมาะสมเมื อ
เปรียบเทียบกับความสะดวกทีได้ รับสูงกว่าปัจจัยอืน ทังนีเนืองจากตู้จาํ หน่ายสินค้ าอัตโนมัติส่วน
ใหญ่ จะจําหน่ ายสินค้ าในราคาทีสูงกว่ าราคาตามท้ องตลาด ซึงผู้บริ โภคยอมรั บได้ หากราคานันมี
ความเหมาะสม จึงทําให้ ผ้ ูบริโภคต้ องการสินค้ าในราคาทีเหมาะสมโดยไม่สูงจนเกินไปหากเทียบ
กับร้ านค้ าทัวไป ในขณะทีด้ านการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับความปลอดภัย
ของทีตังเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติสูงกว่าปัจจัยอืน ทังนีเพราะหากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติตงอยู
ั ่
ในสถานทีไม่ปลอดภัย อาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูบริโภคได้ ซึงผลการวิจัยข้ างต้ นสอดคล้ อง
กับ ผลการวิ จัยของ ร่ มธรรม วาสประสงค์ (2553) ทีพบว่ า ผู้ บ ริ โภคมีทัศนคติต่อกลยุ ทธ์ทาง
การตลาดของเครืองขายอัตโนมัติ ด้ าน ผลิตภัณฑ์โดยรวม และ ด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี
และสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ ศิริพร แสงอรุณ (
) ทีพบว่ า ปั จจัยทางการตลาดทีมี
อิทธิพลต่อความต้ องการใช้ บริการเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ คือ ด้ านราคา ด้ านผลิตภัณฑ์ และ
ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยด้ านผลิตภัณฑ์ให้ ความสําคัญกับความหลากหลายของเครืองขาย
สินค้ าอัตโนมัติ ด้ านราคาให้ ความสํา คัญกับราคามีความเหมาะสม เมือเปรี ยบเทียบกับ ความ
สะดวก และด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้ าถึงสถานทีตัง เครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติ ส่วนด้ านการส่งเสริ มการตลาดทีอยู่ ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเนืองจากเครื องขาย
สินค้ าอัตโนมัติโดยทัวไปส่วนใหญ่ มีการประสัมพันธ์และทําโปรโมชันน้ อย จึงทําให้ ผ้ ูบริโภคไม่
คาดหวังต่อการส่งเสริมการตลาดของเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ
8.2 การตัดสินใจซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ
ตราสินค้ าของเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติทตัี วอย่างเคยซือสินค้ ามากทีสุดคือ ตราสินค้ า
Farm Mee ทังนีอาจเนืองจาก Farm Mee มีสินค้ าให้ เลือกหลากหลาย นอกจากเครื องดืม ขนม
แล้ วยังอาหารสําเร็จรูป อาหารและเครื องดืมสุขภาพ และยังเป็ นตู้สามารถเติมเงินได้ จึงทําให้
ผู้ บริ โภคเลื อกใช้ บริ การมากทีสุด สําหรั บประเภทสินค้ าพบว่ าซือนําเปล่ า จากเครื องขายสิน ค้ า
อัตโนมัติมากทีสุด ทังนีเนืองจาก นําเปล่ าเป็ นปั จจัยหนึงในการดํารงชีวิตและเครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติส่วนใหญ่ต้องมีจาํ หน่ายนําเปล่าเป็ นสินค้ าพืนฐาน สถานทีทีซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ า
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อัตโนมัตบิ ่อยทีสุดคือ ออฟฟิ ตสํานักงาน โดยเหตุผลหลักทีทําให้ ซือสินค้ าคือ ไม่มีร้านค้ าใกล้ เคียง
ทังนีเนื องจากการวิ จัยครั งนีตัวอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นพนั ก งานบริ ษัทเอกชนจึ งเลื อกซือทีออฟฟิ ต
สํานักงาน และการวิจัยครังนีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงร้ านค้ าส่วนใหญ่อยู่ในห้ างหรือปั ม
นํามัน ซึงหายากในแหล่ งทีมีออฟฟิ ตสํานักงาน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยอมรับในราคาสินค้ าทีเท่ากับ
ร้ านค้ าทัวไป ต้ องการให้ ติดตังเครืองจําหน่ายสินค้ าอัตโนมัติ ในห้ างสรรพสินค้ ามากทีสุด เพรา
ปั จจุ บันผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมไปห้ างสรรพสินค้ า วิธีการชําระเงินซือสินค้ าในเครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติอัตโนมัติมากทีสุด คือ ชําระด้ วยเงินสด/เหรียญ ทังนีเพราะวิธีดังกล่าวเป็ นวิธีทง่ี ายทีสุด
ผู้มีอิทธิพลต่อการซือสินค้ าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติคือ เพือน อาจเป็ นเพราะการได้ รับฟัง
ประสบการของเพือนทีเคยใช้ บริการทําให้ ผ้ ูบริโภคคล้ อยตามได้ ยังคงใช้ เลือกใช้ บริการเครืองขาย
สินค้ าอัตโนมัติครังต่อไป เพราะผู้บริโภคเห็นว่าเครืองขายสินค้ าอัตโนมัตเิ ป็ นสิงทีดี และจะแนะนํา
บุคคลอืนมาซือสินค้ าจากเครืองขายอัตโนมัติ ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ศิริพร แสงอรุณ
(2556) ที พบว่า ผู้บริโภคชําระเงินในการซือสินค้ าด้ วยเหรียญ สถานทีใช้ บริการเครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติใกล้ ทีพั กอาศั ยหรื อ ทีทํางาน โดยปั จจั ยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่ อ ความต้ อ งการใช้
บริการเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคคือ ความหลากหลายของเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ
ราคามีความเหมาะสม เมือเปรียบเทียบกับความสะดวก ความสะดวกในการเข้ าถึงสถานทีตัง
8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที ผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครทีมี ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ที
แตกต่ า งกัน มีก ารตัดสิน ใจซื อสิน ค้ าในตู้ขายสิน ค้ า อัตโนมัติแตกต่ างกัน มีร ายละเอียดในการ
อภิปรายดังนี
เพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ แตกต่างกันใน 7 ด้ าน
ทังนี อาจเป็ นเพราะเพศหญิ ง มี ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลทีละเอีย ดรอบคอบ ชอบหาข้ อ มู ล ข่ า วสาร
มากกว่าเพศชายจึงมีการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ ทหลากหลายกว่
ี
า ซึงสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทีกล่ าวไว้ ว่า การตัดสินใจซือของผู้ซือได้ รั บอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้ านต่างๆ
อายุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ แต กต่างกันใน 9 ด้ าน
ทังนีเนืองจากทัศนคติและวิถีการดําเนินชีวิตของผู้บริ โภคในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน ซึง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทีกล่าวว่า วัยก็มีผลในการตัดสินใจเลือกซือ
คือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือเมือสินค้ าและบริการชนิดนันอาจจะดูความเหมาะสมจากวัยของตน
และสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแกว (2558) ทีพบว่า ปั จจัยด้ านอายุทแตกต่
ี
าง
กันส่งผลต่อการใช้ บริการซํา ตู้เติมเงินอัตโนมัติแตกต่างกัน
ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติแตกต่างกัน
ใน 8 ด้ าน ทังนีเนืองจากความรู้ และการศึกษาหาข้ อมูลทีแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา จึงทํา
ให้ ทัศนคติ และความรู้ ทีได้ รับแตกต่ างกันส่งผลให้ การตัดสินใจซือแตกต่างกัน ซึงสอดคล้ องกับ
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แนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทีกล่ าวว่ า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือสินค้ าและบริการโดย
จะพิ จารณาจากความรู้ ของตนทีได้ ศึกษามา เช่น คนทีมีระดับการศึกษาสูงมักจะมีการพิ จารณา
อย่ างถีถ้ วนการเลื อกซื อสินค้ า และมักจะเลื อกสินค้ าและบริ การทีมีคุณภาพดี ซึงสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแกว (2558) ทีพบว่า ปั จจัยด้ านการศึกษาทีแตกต่างกันส่งผลต่อ
การใช้ บริการซํา ตู้เติมเงินอัตโนมัติแตกต่างกัน
สถานภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ แตกต่างกันใน 8
ด้ า น ซึ งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ Kotler (2003) ทีกล่ า วว่ า การตั ด สิ น ใจซื อของผู้ ซื อได้ รั บ
อิทธิพลจากวงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) โดยการดํารงชีวิตในแต่ละขันตอน
เป็ นสิงทีมี อิทธิพลต่ อความต้ อ งการทัศนคติและค่ านิ ยมของบุ คคลทํา ให้ เ กิดความต้ อ งการใน
ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการซือทีแตกต่างกัน
อาชีพมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติแตกต่างกันใน 8 ด้ าน
ทังนีอาจเป็ นเพราะการแลกเปลียนความคิดเห็นและประสบการณ์จากเพือนร่ วมงาน รวมถึงวิถีการ
ดําเนินชีวิตของแต่ละอาชีพทีแตกต่างกันจึงทําให้ มีทศั นคติ ความต้ องการและความจําเป็ นในการซือ
สินค้ าแตกต่างกัน ดังเช่นผลการวิจัยทีพบว่า นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่ซือสินค้ าทีมหาวิทยาลัย,
โรงเรี ยน ในขณะทีข้ าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ พนักงานบริ ษัทเอกชนส่วนใหญ่ ซือสินค้ าทีออฟฟิ ต
สํานักงาน ส่วนอาชีพ รั บจ้ าง/เจ้ าของกิจการส่วนใหญ่ ซือสินค้ าทีโรงพยาบาล ซึงสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Kotler (2003) ทีกล่ าวว่ า อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นและความ
ต้ องการสินค้ าและบริการทีแตกต่างกัน
รายได้ มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอัตโนมัติ แตกต่า งกันใน 9
ด้ าน ทังนีอาจเป็ นเพราะผู้ทมีี รายได้ มากกว่ามีความสามารถและมีกาํ ลังในการซือจึงมีการตัดสินใจ
ซื อสิน ค้ า ในตู้ ข ายสิน ค้ า อัต โนมั ติ ไ ด้ ห ลากหลายมากกว่ า ซึ งสอดคล้ องกับแนวคิ ดของ Kotler
(2003) ทีกล่าวว่า รายได้ และอํานาจการซือและทัศนคติเกียวกับการจ่ายเงิน สิงเหล่านีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือสินค้ าทังสิน
สมมติฐานที ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขาย
สินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดการอภิปรายดังนี
ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นช่ อ งทางการจํา หน่ า ย และด้ า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้ าในตู้ขายสินค้ าอั ตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ทังนีเนืองจากผู้บริโภคต่างก็ต้องการสินค้ าทีตรงกับความต้ องการและทัศนคติของตนเอง ต้ องการ
สินค้ าทีคุ้มค่ากับราคา ความสะดวกในการหาซือและการส่งเสริ มการตลาดทีแตกต่างกันไป ซึง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของศิริ พร แสงอรุณ (2556) ทีพบว่ า อิทธิพลต่อความต้ อ งการใช้
บริการเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติของปั จจัยด้ านราคา คือ ราคามีความเหมาะสม ปั จจัยด้ านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้ าถึงสถานทีตัง เมือเปรียบเทียบกับความสะดวก
สอดคล้ องกับแนวคิดของ เสรีวงษ์มณฑา (2554) ทีกล่ าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด คือ การมี
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สินค้ าทีตอบสนองความต้ องการ ของลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายในราคาทีผู้บริโภคยอมรับได้ และ
ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 จากการศึกษาพบว่าผู้บริ โภคให้ ความสําคัญกับปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
และด้ านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ดังนันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเป็ นรายด้ านดังนี ผู้ผลิตและ
ผู้จัดจําหน่ายควรให้ สาํ คัญกับสามปัจจัยดังกล่าว โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็ นรายด้ านดังนี
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็น ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคตัวอย่า งให้
ความสําคัญกับขันตอนในการซือสินค้ าในเครื องขายสินค้ าอัตโนมัติ มีขันตอนทีง่ายและสะดวก
รวดเร็วสูงกว่าปัจจัยอืน ดังนัน ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายควรวางแผนการผลิตสินค้ าให้ มีระบบการ
ทํางานทีง่าย มีขันตอนทีเข้ าใจง่ายไม่ซับซ้ อน และเพือความสะดวกของผู้บริโภคเครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติควรมีช่องทางการชําระเงินทีหลากหลาย เช่น สามารถชําระโดยใช้ เหรียญหรือธนบัตรได้
โดยมีระบบการทอนเงิน การจ่ายเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ หรือวอลเลต เป็ นต้ น
2) ด้ า นราคา ผู้ บ ริ โ ภคตั ว อย่ า งให้ ความสํา คั ญ กั บ ราคามี ค วามเหมาะสมเมื อ
เปรียบเทียบกับความสะดวกทีได้ รับสูงกว่าปัจจัยอืน ดังนัน การตังราคาสินค้ าในเครืองขายสินค้ า
อัตโนมัติควรตังให้ มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ า โดยราคาสินค้ าควรเท่ากับร้ านค้ าทัวไป
หรื อหากต้ องการกําไรทีเพิ มขึนควรกําหนดราคาสินค้ าไม่เกิน 1-2 บาทเมือเทียบกับราคาตาม
ท้องตลาด เนืองจากในการศึกษาครังนีพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับ ในราคาเท่ากับร้ านค้ าทัวไป
รองลงมาคือ ยอมรับในราคาทีไม่เกิน1-2 บาท
3) ด้ านการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ ความปลอดภัยของทีตัง
เครืองขายสินค้ าอัตโนมัติสูงกว่าปั จจัยอืน ดังนัน ผู้จัดจําหน่ายควรเลือกทําเลทีตังของเครืองขาย
สิน ค้ า อัต โนมั ติ อ ยู่ ใ นทํา เลทีปลอดภั ยมี คนพลุ ก พล่ าน นอกจากนีควรตั งอยู่ ใ นตํา แหน่ งทีไม่มี
ร้ านค้ าใกล้ เคียง เช่นในห้ างสรรพสินค้ า
9.2 จากผลการวิจัยครังนีแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคในเพศหญิง เพศชาย ทุกช่วงอายุ
ทุกระดับการศึกษา ทุกช่วงรายได้ ส่วนใหญ่ซือสินค้ าจากเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติประเภทนําเปล่า
มากทีสุด ดังนัน ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายควรมีนาเปล่
ํ าเป็ นสินค้ าสําคัญอันดับแรกทีมีจาํ หน่ ายใน
เครืองขายสินค้ าอัตโนมัติ

10. กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี สํา เร็จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ า จากท่ า นอาจารย์ ทีปรึ ก ษา ผศ.
ดร.จรั ญ ญา ปานเจริ ญ ท่า นได้ ส ละเวลาให้ ค วามความรู้ แนวคิ ด และคํา แนะนํา ในการการ
ตรวจทาน แก้ ไข รวมถึงข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่องานวิจัยในครังนี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
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ผู้ วิจัยขอขอบพระคุ ณ คุ ณครู อาจารย์ทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้ แก่
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้ าของงานวิชาการต่าง ๆ ทีผู้ศึกษาได้ อ้างถึง และผู้มีส่วนเกียวข้ องทุกท่าน
ทีได้ ให้ ความอนุ เคราะห์ อาํ นวยความสะดวกและให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างยิงในการเก็บข้ อมู ล
แบบสอบถามเป็ นอย่างดี
สุดท้ ายผู้วิจัยขอให้ งานวิจัยนีได้ เป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ทเกี
ี ยวข้ อง และองค์กรทีสนใจ
คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยเล่มนี ผู้ วิจัยขอมอบให้ บิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณ
รวมถึงอาจารย์ทุกท่าน ด้ วยรักและเคารพ

บรรณานุ กรม
ภาษาไทย
หนังสือ
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสาหรับการบริหารและวิจัย (พิ มพ์ ครั งที
13). กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าสถิ ติ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, และศุภร เสรีรัตน์. (2552). การบริหารตลาดยุคใหม่.
กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
เอกสารอืนๆ
ศิริพร แสงอรุณ. (
). ความต้ องการใช้ บริการธุรกิจเครืองขายสินค้ าอัตโนมัติของผู้บริโภค
ในอําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ค้ นคว้ าอิสระบริการธุรกิจมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาบริการธุรกิจ. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
วิทยานิพนธ์
ร่ มธรรม วาสประสงค์. (2553). แนวโน้ มพฤติกรรมการซือเครืองดืมจากเครื องขายอัตโนมัติ
(Vending Machine) ของผู้ บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ์บ ริ ก ารธุร กิจ
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริการธุรกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อาภาภรณ์ เกตุแกว (2558). การใช้ บริการซํากับตู้เติมเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือ ง จั งหวั ดชลบุ รี . วิ ทยานิ พ นธ์บริ การธุรกิจมหาบัณ ฑิต. สาขาวิ ชาบริ การธุรกิจ .
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
สารสนเทศจากสืออิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี. (2562). ทิศทางค้ าปลีก-ค้ าส่งไทย... ในวันทีไม่เหมือนเดิม.
สืบค้ นเมือวันที 10 สิงหาคม 2562. จากhttp://www.intvthai.com/index.php?lay=
show&ac=article&Id=2147581068&Ntype=12

130

ประชาชาติธุรกิจ. (2562). “เวนดิงแมชีน” บูมแข่งค้ าปลีก ทะลุ หมืนตู้/ธุรกิจดาหน้ าบุกซีพี
ร่ ว มวง. สื บ ค้ น เมื อ วั น ที 10 สิ ง หาคม 2562. จาก https://www.prachachat.net/
marketing/news-343634
ภาษาต่างประเทศ
Book
Cochran, W.G. (1977) Sampling Techniques. 3rd Edition, John Wiley & Sons, New York.
Kotler, P. (2003). Marketing management (11th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing management (14th ed.). New Jersey: Prentice
Hall.

