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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนผสม

ทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้าในตู้ ขายสินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ทเีคยซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติไคสแควร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคซือนาํเปล่ามากทสีุด โดยสถานททีบ่ีอยทสีุดคือ ออฟฟิต
สาํนักงาน เหตุผลหลักทซืีอคือ ไม่มีร้านค้าใกล้เคียง ยอมรับราคาสนิค้าทเีท่ากบัร้านค้าทวัไป ส่วน
ใหญ่ชาํระด้วยเงินสด/เหรียญ ผู้มีอทิธพิลในการซือสนิค้าคือ เพือน ยังคงใช้เลือกใช้บริการเครือง
ขายสนิค้าอตัโนมัติครังต่อไป และจะแนะนาํบุคคลอนืมาใช้บริการ  

 ปัจจัยประสมทางการตลาดมีความสาํคัญต่อการเลือกซือสินค้าในตู้จําหน่ายสินค้า
อัตโนมัติโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกือบทุกมีระดับความสาํคัญ
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดมีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ทแีตกต่างกนัมีการตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้
จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ
สนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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1. บทนาํ
ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจทสีาํคัญ มีสัดส่วนถึง 16% ของจีดีพี 

โดยในช่วง 10 ปีทผ่ีานมา (2551-2561) เติบโตเฉลียกว่า 6.8% ต่อปี และมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเรว็ ปี 2562 ธุรกจิค้าปลีกและค้าส่งจะเติบโต 5% โดยธุรกจิค้าส่งคาดว่าเติบโตในระดับ
ตาํ ในขณะทีธุรกิจค้าปลีกคาดว่าจะพอเติบโตได้ แต่การเติบโตกระจุกตัวอยู่ในช่องทางผ่านร้าน
โมเดิร์นเทรดและช่องทางออนไลน์ แนะหากต้องการอยู่รอดอย่างยังยืน ต้องเร่งปรับตัวนํา
เทคโนโลยีมาใช้ (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี, 2562) เครืองจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
หรือ Vending Machine กเ็ป็นหนึงช่องทางซึงถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยี เพือการกระจายสินค้า
ให้เข้าถึงลูกค้า และทาํให้ลูกค้าสะดวกสบายในการซือสนิค้าได้ตลอดเวลา 24 ชัวโมง เพือกระจาย
สินค้าไปถึงมือผู้บริโภค ซึงจะนาํไปสู่ความสาํเรจ็ของการดาํเนินธุรกิจ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ทาํให้การกระจายสินค้าจึงไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ร้านค้าทัวไปเท่านัน  แต่มี
เครืองมือทางการตลาดใหม่ๆ ออกมาช่วยมากขึน 

 “เวนดิงแมชชีน” หรือตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ กาํลังเป็นเทรนด์มาแรงและได้รับ
ความสนใจจากสนิค้าต่าง ๆ ทนีาํมาเป็นช่องทางขาย เพือเสริมกบัช่องทางหลัก สะท้อนจากจาํนวน
ตู้ทผุีดขึนในหลายโลเกชันเพืออาํนวยความสะดวกสบายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานี
รถไฟฟ้า ห้างสรรพสนิค้า อาคารสาํนักงาน คอนโดฯ สถานศึกษา ปัมนาํมัน ฯลฯ เช่นเดียวกับซัพ
พลายเออร์ทอีาศัยช่องทางนีในการกระจายสนิค้าให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากขนึ และ
เป็นช่องทางทใีช้ต้นทุนตาํเมือเทยีบกบัการนาํสนิค้าเข้าไปวางจาํหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่  

 โดยปี 2561 ตลาดเวนดิงแมชชีน มีการเติบโตขึน 10.16% หรือประมาณ 68 ล้าน
บาท เมือเทยีบกับปี 2559 ทมีีรายได้เพียง 23.16 ล้านบาท (ประชาชาติธุรกจิ, 2562) ดังนันจึง
ทาํให้การแข่งขันธุรกิจเวนดิงแมชชีนมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวจึงต่าง
พยายามแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยแนวทางวิธีการใหม่ๆ ในการแข่งขันของตลาด เพือ
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค จึงน่าศึกษาอย่างมากว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดทมีีผล
ต่อการซือสินค้าในตู้ จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ของคนในกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยอะไรทีเป็น
ผลกระทบหลักต่อยอดขายของจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีจะ
สามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกสินค้าทเีหมาะทจีะนาํมาวางจาํหน่ายอตัโนมัติเพือให้เกดิ
ยอดขายและเพิมความสามารถในการแข่งขัน ตลาดเครืองจาํหน่ายอตัโนมัติในกรุงเทพมหานคร 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพือเปรียบเทยีบการตัดสินใจซือสินค้าในตู้จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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 2.3 เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อการตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้ขาย
สค้ิาอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแีตกต่างกันมีการ

ตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติแตกต่างกนั 

 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้า
อตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
 4.1 ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีไปเป็น

แนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทเีหมาะสมกับตู้ขายสินค้าอัตโนมัติและสอดคล้องกบั
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม 

 4.2 ผู้ประกอบการสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนีไปเป็นแนวทางในการ
กาํหนดกลยุทธ ์ในการเลือกทาํเลทตีังทเีหมาะสมกบัตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติ 

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาครังนีศึกษาเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยศึกษา

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการซือสินค้าในตู้ขาย
สนิค้าอตัโนมัติในกรุงเทพมหานคร 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนทีอาศัยใน
กรุงเทพมหานครทเีคยซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติ  

5.3 ขอบเขตด้านตัวแปรทใีช้ในการศึกษา 
1) ตัวแปรอสิระ ประกอบด้วย

1.1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่  ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ 

  1.2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านการจัด
จาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติ
5.4 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยกาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาวิจัยครังนี ในช่วง

เวลา สงิหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั
6.1 กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่ ประชาชนทอีาศัยในกรุงเทพมหานคร

ทเีคยซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติ จาํนวน 400 ซึงได้จากการคาํนวณโดยใช้สูตรของ Cochran 
(1977) กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร  

 6.2 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือใน
การเกบ็รวบรวมข้อมูล นักทอ่งเทยีว ซึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content validity) 

จากอาจารย์ทปีรึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.886 โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนดังนี 

ส่วนที 1 คาํถามเกียวกับข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) มีจาํนวน 5 ข้อ 

ส่วนท ี3 คาํถามเกียวกับความสาํคัญของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกซือ
สินค้าในตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึงจําแนกออกเป็น 4 ด้าน แต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือก
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวทางของ Likert Rating Scale มีทงัหมด 18 ข้อ 

ส่วนท ี2 คาํถามเกียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือสินค้าในเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ 
ใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีจาํนวน 12 ข้อ 

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi-square 

7. ผลการศึกษา
ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ผลการศึกษาข้อมูลทวัไปของตัวอย่างจาํนวน 400 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ  53.00 ในขณะทีเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ซึงมี ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่มีอายุ 5 – 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ54.75 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.75 ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
คิดเป็นร้อยละ 44.25 และมีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.00 

ความสําคญัของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกซือสินคา้ในตูจํ้าหน่าย
สินคา้อตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร 

 ผู้บริโภคในให้ความสาํคัญกับปัจจัยประสมทางการตลาดในการเลือกซือสินค้าในตู้
จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า เกือบทุกด้านมีระดับความสาํคัญอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมการตลาดทอียู่ใน
ระดับปานกลาง โดยปัจจัยทผู้ีบริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญมากทสีุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาํหน่าย ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด ซึงแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดงันี 
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ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกับขันตอนในการซือสินค้าในเครือง
ขายสนิค้าอตัโนมัติ มีขันตอนทง่ีายและสะดวกรวดเรว็สงูกว่าปัจจัยอนื 

ด้านราคา ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกับราคามีความเหมาะสมเมือเปรียบเทียบ
กบัความสะดวกทไีด้รับสงูกว่าปัจจัยอนื 

ด้านการจัดจาํหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกบัความปลอดภัยของทตีังเครือง
ขายสนิค้าอตัโนมัติสงูกว่าปัจจัยอนื 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกบัโปรโมชันของผลิตภัณฑ์
ในเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติ เช่น โปรโมชันลดราคาสนิค้าสงูกว่าปัจจัยอนื 

การตดัสินใจซือสินคา้ในเครืองขายสินคา้อตัโนมติั 
 ผลการศึกษาพบว่า ตราสินค้าของเครืองขายสินค้าอัตโนมัติทีตัวอย่างเคยซือสินค้า

มากทีสุดคือ ตราสินค้า Farm Mee คิดเป็นร้อยละ 38.79 ซือนําเปล่าจากเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติมากทสีุด คิดเป็นร้อยละ 15.87 โดยสถานททีซืีอสินค้าในเครืองขายสินค้าอัตโนมัติบ่อย
ทสีุดคือ ออฟฟิตสาํนักงาน คิดเป็นร้อยละ 28.25 สาํหรับเหตุผลหลักททีาํให้ซือสินค้าจากเครือง
ขายอัตโนมัติส่วนใหญ่คือ ไม่มีร้านค้าใกล้เคียง คิดเป็นร้อยละ 65.25 ส่วนใหญ่ยอมรับในราคา
สนิค้าทเีทา่กบัร้านค้าทวัไป คิดเป็นร้อยละ 67.25 ต้องการให้ติดตังเครืองจาํหน่ายสนิค้าอตัโนมัติ
ในห้างสรรพสินค้ามากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.84 ส่วนใหญ่ซือสินค้าจากเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติให้คือ เพือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 83.00 วิธีการชาํระเงินซือสินค้าในเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติอัตโนมัติมากทสีุด คือ ชาํระด้วยเงินสด/เหรียญ คิดเป็นร้อยละ 37.15 ผู้มีอิทธิพลต่อ
การซือสินค้าจากเครืองขายสินค้าอัตโนมัติคือ เพือน คิดเป็นร้อยละ 67.75 ยังคงใช้เลือกใช้
บริการเครืองขายสินค้าอัตโนมัติครังต่อไป คิดเป็นร้อยละ 95.75 ทังหมดเห็นว่าเครืองขาย
สินค้าอัตโนมัเป็นสิงทดีี คิดเป็นร้อยละ 100.00 และจะแนะนาํบุคคลอืนมาซือสินค้าจากเครือง
ขายอตัโนมัติ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที  ทีว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ทแีตกต่างกันมีการ
ตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติแตกต่างกนั พบว่า 

 เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้มีอิทธิพลต่อการซือ
สนิค้าจากเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติแบรนด์ FARM MEE ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้มีอิทธิพลต่อการซือนาํเปล่า
จากเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีอิทธิพลต่อสถานททีี
ซือสนิค้าในเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีอทิธพิลต่อเหตุผลหลัก
ทซืีอสนิค้าจากเครืองขายอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีอิทธิพลต่อราคาสูงสุดทยีอมรับ
ได้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีอิทธพิลต่อบุคคลทซืีอ
สนิค้าให้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

อายุ อาชีพ รายได้มีอิทธิพลต่อการชําระเงินด้วยเงินสด/เหรียญของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้มีอิทธพิลต่อผู้มีอิทธิพล
ต่อการซือสนิค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้มีอิทธิพลต่อโอกาสในการ
เลือกใช้บริการครังต่อไปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท ี  ทว่ีา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซือ
สนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 8 ด้านได้แก่ การซือสินค้าจากเครืองขายสินค้าอัตโนมัติแบรนด์ 
FARM MEE สถานทีทีซือสินค้า เหตุผลหลักทีซือสินค้าจากเครืองขายอัตโนมัติ ราคาสูงสุดที
ยอมรับได้ บุคคลทซืีอสินค้าให้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชาํระเงินด้วยเงินสด/เหรียญ 
ผู้มีอทิธพิลต่อการซือสนิค้า และการเลือกใช้บริการครังต่อไป  

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสนิค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครใน 8 ด้านได้แก่ การซือสินค้าจากเครืองขายสินค้าอัตโนมัติแบรนด์ FARM 

MEE การซือนาํเปล่าจากเครืองขายสินค้าอตัโนมัติ สถานททีซืีอสินค้า เหตุผลหลักทซืีอสินค้าจาก
เครืองขายอัตโนมัติ บุคคลทีซือสินค้าให้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชาํระเงินด้วยเงิน
สด/เหรียญ ผู้มีอทิธพิลต่อการซือสนิค้า และการเลือกใช้บริการครังต่อไป 

ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 6 ด้านได้แก่ สถานททีซืีอสนิค้า เหตุผลหลักทซืีอสนิค้าจากเครือง
ขายอัตโนมัติ ราคาสูงสุดทียอมรับได้ บุคคลทีซือสินค้าให้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้มี
อทิธพิลต่อการซือสนิค้า และการเลือกใช้บริการครังต่อไป 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครใน 6 ด้านได้แก่ การซือนาํเปล่าจากเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ 
สถานทีทีซือสินค้า เหตุผลหลักทีซือสินค้าจากเครืองขายอัตโนมัติ บุคคลทีซือสินค้าให้ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การชาํระเงินด้วยเงินสด/เหรียญ และผู้มีอทิธพิลต่อการซือสนิค้า 
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัยครังนีสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี 
8.1 ความสาํคัญของปัจจัยประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกซือสินค้าในตู้

จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับปัจจัยประสมทาง
การตลาดในการเลือกซือสินค้าในตู้จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติในกรุงเทพมหานครโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัดจาํหน่ายมี
ความสาํคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับขันตอนในการซือ
สนิค้าในเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติ มีขันตอนทง่ีายและสะดวกรวดเรว็สงูกว่าปัจจัยอนื ทงันีอาจเป็น
เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันทชีอบความสะดวกสบายในการซือสินค้าไม่ชอบอะไรที
ซับซ้อเข้าใจยาก สําหรับด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคามีความเหมาะสมเมือ
เปรียบเทยีบกับความสะดวกทไีด้รับสูงกว่าปัจจัยอนื ทงันีเนืองจากตู้จาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติส่วน
ใหญ่จะจาํหน่ายสินค้าในราคาทีสูงกว่าราคาตามท้องตลาด ซึงผู้บริโภคยอมรับได้หากราคานันมี
ความเหมาะสม จึงทาํให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าในราคาทเีหมาะสมโดยไม่สูงจนเกินไปหากเทียบ
กับร้านค้าทวัไป ในขณะทด้ีานการจัดจาํหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกับความปลอดภัย
ของทตีังเครืองขายสินค้าอัตโนมัติสูงกว่าปัจจัยอนื ทงันีเพราะหากเครืองขายสินค้าอตัโนมัติตงัอยู่
ในสถานทไีม่ปลอดภัย อาจทาํให้เกดิความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ ซึงผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ร่มธรรม วาสประสงค์ (2553) ทีพบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเครืองขายอัตโนมัติ ด้าน ผลิตภัณฑ์โดยรวม และ ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร แสงอรุณ ( ) ทีพบว่า ปัจจัยทางการตลาดทีมี
อิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย โดยด้านผลิตภัณฑ์ให้ความสาํคัญกบัความหลากหลายของเครืองขาย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านราคาให้ความสาํคัญกับราคามีความเหมาะสม เมือเปรียบเทียบกับความ
สะดวก และด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสถานทตัีง เครืองขายสนิค้า
อัตโนมัติ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดทีอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเนืองจากเครืองขาย
สินค้าอัตโนมัติโดยทัวไปส่วนใหญ่มีการประสัมพันธ์และทาํโปรโมชันน้อย จึงทาํให้ผู้บริโภคไม่
คาดหวังต่อการส่งเสริมการตลาดของเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติ  

8.2 การตัดสนิใจซือสนิค้าในเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติ 
ตราสินค้าของเครืองขายสินค้าอตัโนมัติทตีัวอย่างเคยซือสินค้ามากทสีุดคือ ตราสินค้า 

Farm Mee ทังนีอาจเนืองจาก Farm Mee มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย นอกจากเครืองดืม ขนม 
แล้วยังอาหารสาํเร็จรูป อาหารและเครืองดืมสุขภาพ และยังเป็นตู้สามารถเติมเงินได้ จึงทาํให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการมากทีสุด สาํหรับประเภทสินค้าพบว่าซือนําเปล่าจากเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติมากทีสุด ทังนีเนืองจาก นําเปล่าเป็นปัจจัยหนึงในการดาํรงชีวิตและเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติส่วนใหญ่ต้องมีจาํหน่ายนาํเปล่าเป็นสินค้าพืนฐาน สถานททีซืีอสินค้าในเครืองขายสินค้า
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อตัโนมัตบ่ิอยทสีดุคือ ออฟฟิตสาํนักงาน โดยเหตุผลหลักททีาํให้ซือสนิค้าคือ ไม่มีร้านค้าใกล้เคียง 
ทังนีเนืองจากการวิจัยครังนีตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนจึงเลือกซือทีออฟฟิต
สาํนักงาน และการวิจัยครังนีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในห้างหรือปัม
นาํมัน ซึงหายากในแหล่งทีมีออฟฟิตสาํนักงาน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในราคาสินค้าทีเท่ากับ
ร้านค้าทวัไป ต้องการให้ติดตังเครืองจาํหน่ายสินค้าอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้ามากทีสุด เพรา
ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมไปห้างสรรพสินค้า วิธีการชําระเงินซือสินค้าในเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติอัตโนมัติมากทสีุด คือ ชาํระด้วยเงินสด/เหรียญ ทงันีเพราะวิธีดังกล่าวเป็นวิธีทง่ีายทสีุด 
ผู้มีอิทธิพลต่อการซือสินค้าจากเครืองขายสินค้าอัตโนมัติคือ เพือน อาจเป็นเพราะการได้รับฟัง
ประสบการของเพือนทเีคยใช้บริการทาํให้ผู้บริโภคคล้อยตามได้ ยังคงใช้เลือกใช้บริการเครืองขาย
สนิค้าอตัโนมัติครังต่อไป เพราะผู้บริโภคเหน็ว่าเครืองขายสนิค้าอตัโนมัติเป็นสงิทดีี และจะแนะนาํ
บุคคลอนืมาซือสินค้าจากเครืองขายอัตโนมัติ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร แสงอรุณ 
(2556) ท ีพบว่า ผู้บริโภคชาํระเงินในการซือสนิค้าด้วยเหรียญ สถานทใีช้บริการเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติใกล้ทีพักอาศัยหรือทีทาํงาน โดยปัจจัยทางการตลาดทีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้
บริการเครืองขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคคือ ความหลากหลายของเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ 
ราคามีความเหมาะสม เมือเปรียบเทยีบกบัความสะดวก ความสะดวกในการเข้าถึงสถานทตีัง   

8.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที  ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที
แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ ขายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน  มีรายละเอียดในการ
อภิปรายดังนี 

เพศมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกันใน 7 ด้าน 
ทังนีอาจเป็นเพราะเพศหญิงมีลักษณะส่วนบุคคลทีละเอียดรอบคอบ ชอบหาข้อมูลข่าวสาร
มากกว่าเพศชายจึงมีการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติทหีลากหลายกว่า ซึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทีกล่าวไว้ว่า การตัดสินใจซือของผู้ซือได้รับอิทธิพล
จากลักษณะส่วนบุคคลของคนในด้านต่างๆ 

 อายุมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอตัโนมัติแต กต่างกันใน 9 ด้าน
ทงันีเนืองจากทัศนคติและวิถีการดาํเนินชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน ซึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทกีล่าวว่า วัยกม็ีผลในการตัดสินใจเลือกซือ 

คือ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือเมือสินค้าและบริการชนิดนันอาจจะดูความเหมาะสมจากวัยของตน  
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแกว (2558) ทพีบว่า ปัจจัยด้านอายุทแีตกต่าง
กนัส่งผลต่อการใช้บริการซาํ ตู้เติมเงินอตัโนมัติแตกต่างกนั  

 ระดับการศึกษามีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอตัโนมัติแตกต่างกัน
ใน 8 ด้าน ทงันีเนืองจากความรู้ และการศึกษาหาข้อมูลทแีตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา จึงทาํ
ให้ทัศนคติ และความรู้ทีได้รับแตกต่างกันส่งผลให้การตัดสินใจซือแตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับ
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แนวคิดของ Kotler and Keller (2012) ทีกล่าวว่า ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือสินค้าและบริการโดย
จะพิจารณาจากความรู้ของตนทไีด้ศึกษามา เช่น คนทีมีระดับการศึกษาสูงมักจะมีการพิจารณา
อย่างถีถ้วนการเลือกซือสินค้า และมักจะเลือกสินค้าและบริการทีมีคุณภาพดี ซึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อาภาภรณ์ เกตุแกว (2558) ทพีบว่า ปัจจัยด้านการศึกษาทแีตกต่างกันส่งผลต่อ
การใช้บริการซาํ ตู้เติมเงินอตัโนมัติแตกต่างกนั 

สถานภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกันใน 8 

ด้าน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ทีกล่าวว่า การตัดสินใจซือของผู้ซือได้รับ
อิทธิพลจากวงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) โดยการดาํรงชีวิตในแต่ละขันตอน
เป็นสิงทีมีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทาํให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ ์และพฤติกรรมการซือทแีตกต่างกนั 

อาชีพมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซือสนิค้าในตู้ขายสนิค้าอัตโนมัติแตกต่างกนัใน 8 ด้าน 
ทงันีอาจเป็นเพราะการแลกเปลียนความคิดเหน็และประสบการณ์จากเพือนร่วมงาน รวมถึงวิถีการ
ดาํเนินชีวิตของแต่ละอาชีพทแีตกต่างกนัจึงทาํให้มีทศันคติ ความต้องการและความจาํเป็นในการซือ
สนิค้าแตกต่างกนั ดังเช่นผลการวิจัยทพีบว่า นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่ซือสนิค้าทมีหาวิทยาลัย, 
โรงเรียน ในขณะทีข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ซือสินค้าทีออฟฟิต
สาํนักงาน ส่วนอาชีพ รับจ้าง/เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ซือสินค้าทีโรงพยาบาล ซึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2003) ทีกล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความ
ต้องการสนิค้าและบริการทแีตกต่างกนั  

รายได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกันใน 9 

ด้าน ทงันีอาจเป็นเพราะผู้ทมีีรายได้มากกว่ามีความสามารถและมีกาํลังในการซือจึงมีการตัดสินใจ
ซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติได้หลากหลายมากกว่า ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler 

(2003) ทกีล่าวว่า รายได้และอาํนาจการซือและทศันคติเกยีวกับการจ่ายเงิน สิงเหล่านีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสนิใจซือสนิค้าทงัสนิ 

สมมติฐานที  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจซือสินค้าในตู้ขาย
สนิค้าอตัโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีรายละเอยีดการอภิปรายดังนี 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าในตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ทงันีเนืองจากผู้บริโภคต่างกต้็องการสนิค้าทตีรงกบัความต้องการและทศันคติของตนเอง ต้องการ
สินค้าทีคุ้มค่ากับราคา ความสะดวกในการหาซือและการส่งเสริมการตลาดทแีตกต่างกันไป ซึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร แสงอรุณ (2556) ทีพบว่า อิทธิพลต่อความต้องการใช้
บริการเครืองขายสินค้าอัตโนมัติของปัจจัยด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสม ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาํหน่าย คือ ความสะดวกในการเข้าถึงสถานทีตัง เมือเปรียบเทียบกับความสะดวก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรีวงษ์มณฑา (2554) ทีกล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด คือ การมี
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สนิค้าทตีอบสนองความต้องการ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาทผู้ีบริโภคยอมรับได้และ
ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเหน็ว่าคุ้ม 

9. ขอ้เสนอแนะ
 9.1 จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

และด้านส่งเสริมการตลาดในระดับมาก ดังนันผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านดังนี ผู้ผลิตและ
ผู้จัดจาํหน่ายควรให้สาํคัญกบัสามปัจจัยดังกล่าว โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นรายด้านดังนี 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เหน็ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคตัวอย่างให้
ความสาํคัญกับขันตอนในการซือสินค้าในเครืองขายสินค้าอัตโนมัติ มีขันตอนทง่ีายและสะดวก
รวดเรว็สูงกว่าปัจจัยอนื ดังนัน ผู้ผลิตและผู้จัดจาํหน่ายควรวางแผนการผลิตสินค้าให้มีระบบการ
ทาํงานทง่ีาย มีขันตอนทเีข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และเพือความสะดวกของผู้บริโภคเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติควรมีช่องทางการชาํระเงินทหีลากหลาย เช่น สามารถชาํระโดยใช้เหรียญหรือธนบัตรได้
โดยมีระบบการทอนเงิน การจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือวอลเลต เป็นต้น 

2) ด้านราคา  ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสําคัญกับราคามีความเหมาะสมเมือ
เปรียบเทยีบกับความสะดวกทไีด้รับสูงกว่าปัจจัยอนื ดังนัน การตังราคาสินค้าในเครืองขายสินค้า
อัตโนมัติควรตังให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินค้า โดยราคาสินค้าควรเท่ากับร้านค้าทวัไป 
หรือหากต้องการกาํไรทเีพิมขึนควรกาํหนดราคาสินค้าไม่เกิน 1-2 บาทเมือเทียบกับราคาตาม
ท้องตลาด เนืองจากในการศึกษาครังนีพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในราคาเทา่กบัร้านค้าทวัไป 
รองลงมาคือ ยอมรับในราคาทไีม่เกนิ1-2 บาท 

3) ด้านการจัดจาํหน่าย ผู้บริโภคตัวอย่างให้ความสาํคัญกับความปลอดภัยของทตีัง
เครืองขายสินค้าอัตโนมัติสูงกว่าปัจจัยอืน ดังนัน ผู้จัดจาํหน่ายควรเลือกทาํเลทตีังของเครืองขาย
สินค้าอัตโนมัติอยู่ในทาํเลทีปลอดภัยมีคนพลุกพล่าน นอกจากนีควรตังอยู่ในตาํแหน่งทีไม่มี
ร้านค้าใกล้เคียง เช่นในห้างสรรพสนิค้า  

 9.2 จากผลการวิจัยครังนีแสดงให้เหน็ว่า ผู้บริโภคในเพศหญิง เพศชาย ทุกช่วงอายุ 
ทุกระดับการศึกษา ทุกช่วงรายได้ส่วนใหญ่ซือสนิค้าจากเครืองขายสนิค้าอัตโนมัติประเภทนาํเปล่า
มากทสีุด ดังนัน ผู้ผลิตและผู้จัดจาํหน่ายควรมีนาํเปล่าเป็นสินค้าสาํคัญอันดับแรกทมีีจาํหน่ายใน
เครืองขายสนิค้าอตัโนมัติ  

10. กิตติกรรมประกาศ
 สารนิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา จากท่านอาจารย์ทีปรึกษา ผศ.

ดร.จรัญญา ปานเจริญ ท่านได้สละเวลาให้ความความรู้ แนวคิด และคําแนะนําในการการ
ตรวจทาน แก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครังนี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ทา่นเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 
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 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณครู อาจารย์ทุกท่านทีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้แก่
ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของงานวิชาการต่าง ๆ ทผู้ีศึกษาได้อ้างถึง และผู้มีส่วนเกียวข้องทุกทา่น 
ทีได้ให้ความอนุเคราะห์อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิงในการเกบ็ข้อมูล
แบบสอบถามเป็นอย่างดี 

 สุดท้ายผู้วิจัยขอให้งานวิจัยนีได้เป็นประโยชน์สาํหรับผู้ทเีกียวข้อง และองค์กรทสีนใจ 
คุณค่าและประโยชน์อันเกดิจากงานวิจัยเล่มนี ผู้วิจัยขอมอบให้ บิดา มารดา ตลอดจนผู้มีพระคุณ
รวมถึงอาจารย์ทุกทา่น ด้วยรักและเคารพ 
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