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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยี              
ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้             
ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวน             
ให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกในการซื้อ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.6 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์
ได้ร้อยละ 17.8 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินคา้อัตโนมตัิอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 22.4 และ 
15.9 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค การยอมรับเทคโนโลยี เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
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ABSTRACT 
 
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. 

 
Keywords: Marketing Mix Customer Perspective, Technology Acceptance, Vending Machine 
 

บทน า 
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และเมืองหลักที่มีความ

เป็นสังคมเมืองสูง ซึ่งมีปัจจัยเกื้อหนุนจากนโยบายภาครัฐที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจค้าปลีก            
ในประเทศไทยได้ จากข้อมูลในปี 2561 พบว่ากิจกรรมค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่า 2.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5                  
จากปี  2560 และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศซึ่ งสู งเป็นอันดับสองรองจาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 26.8 (พูลสุข นิลกิจศรานนท์, 2562) ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่มีบทบาทเพิ่มขึ้น มีการน าเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการใหม่เข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคในปัจจุบันมีรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวัน              
ที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย  

เครื่องจ าหน่ายสินค้าบริโภคอัตโนมัติ (Vending Machine) เป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ที่ ใช้ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าบริโภคไปถึงมือผู้บริโภค และประสบความส าเร็จอย่างมาก
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ในหลายประเทศ เช่น  ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  1 เครื่องต่อประชากร 23 คน (Stefan 
Schauwecker, 2009) ตลาดเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของประเทศไทย คาดว่ามีจ านวนเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่ว
ประเทศกว่า 25,000 เครื่องจากจ านวนผู้ประกอบการไม่กี่ราย (Brand Buffet, 2020) ซึ่งเครื่องจ าหน่ายสินค้าบริโภค
อัตโนมัติมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เป็นเทคโนโลยีที่ก าลังได้รับความสนใจในประเทศไทย และก าลังจะเป็นตลาดที่มีแนวโน้ม
การเติบโตสูงขึ้นในอนาคตตามพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการหาซื้อสินค้าบริโภคได้แบบ
ตลอด 24 ช่ัวโมง หาซื้อสินค้าบริโภคได้ง่าย และไม่ต้องรอต่อคิวช าระสินค้า ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินค้าบริโภคอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ถ้าผู้ประกอบการไม่มีกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และยังขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าบริโภคอัตโนมัติ ก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้ธุรกิจไม่
สามารถอยู่รอดและไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  

ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจ าหน่ายสินค้าบริโภคอัตโนมัติแต่ละราย ต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการวิเคราะห์  
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนิน
ธุรกิจ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น ามาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาธุรกิจ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า การก าหนดราคาสินค้าให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นต้นทุนท่ีผู้บริโภค
รู้สึกถึงความคุ้มค่าที่จ่ายไป ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึงความสะดวกในการใช้บริการของผู้บริโภคที่เข้าถึงได้
ง่ายกว่าร้านค้าปลีก และการติดต่อสื่อสารในการใช้งานที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้บริโภคทุกวัย               
การตอบรับการใช้งานของผู้บริโภคต้องสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถหาสินค้าและการ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ในการยอมรับเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่อ านวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการของผู้บริโภค ประกอบด้วย การ
รับรู้ถึงขั้นตอนการใช้งานเทคโนโลยีที่ต้องเข้าใจได้ง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ไม่ติดขัดในการใช้งาน การท าให้ผู้บริโภครั บรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีในการซื้อสินค้า และการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีของผู้บริโภค 
ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกอยากกลับมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติในการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้สามารถ
เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มี
ผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฏีของ อัจฉรา 

นพวิญญูวงศ์ (2550, 44-47) มาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย เนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ ตัวแปรของการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ที่มี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับอุปสงค์ความต้องการ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยนักการตลาดสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีแนวโน้มในความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ซึ่งผู้บริโภค         
ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน อาจจะมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของคนนั้นๆ 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น า
แนวความคิดและทฤษฏีของ บุริม โอทกานนท์ (2555) เนื่องจากปัจจุบันเมื่อผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม             
ในการซื้อสินค้าหรือบริการ ท าให้ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s (Product, Price, Place, Promotion) ที่เคยใช้กันมานาน
จนกลายเป็นกลยุทธ์ท่ีล้าหลัง ข้อมูลไม่เพียงพอในการท าการตลาดได้ในปัจจุบัน นักการตลาดจึงได้คิดค้นต่อยอดแนวคิดและ
กลยุทธ์จนกลายเป็นกลยุทธ์ทางการการตลาด 4C’s ดังนี ้ 

1. ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) เป็นการผลิตสินค้าหรือการให้บริการกับผู้บริโภค 
ซึ่งธุรกิจต้องค านึกถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ โดยมีสินค้าหรือบริการที่ออกมาควรจะเป็นสิ่งท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการอยู่รอดของ
ผู้บริโภคได้ (Customer Solution) มากกว่าการอยู่รอดของผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย  

2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) เป็นการก าหนดตั้งราคา โดยพิจารณาจากต้นทุนท่ีผู้บริโภค
สามารถยอมจ่าย เพื่อจะได้สิ่งนั้นมา ซึ่งการตั้งราคาต้องค านึงต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินซื้อสินค้า รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในเรื่องอ่ืนๆ   

3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to Buy) การจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคในทุกๆ
สถานที่ ต้องค านึงถึงการเข้าถึงผู้บริโภคได้ โดยผู้บริโภคจะมีอ านาจในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการได้มากกว่า 
ดังนั้นช่องทางการจัดหน่ายสมัยใหม่ต้องสามารถเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 

4. การสื่อสาร (Communication) วิธีการสื่อสารนั้นแทนที่จะใช้สื่อ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแบบในอดีตที่เคย
ประสบความส าเร็จ แต่ในปัจจุบันน้ีการสื่อสารเปน็มากกว่าสือ่ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคเลือกที่จะเปิดรบัหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น
การส่งเสริมการตลาดควรค านึงถึงการให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสารมากกว่า การลดแลกแจกแถม และควรให้
ความส าคัญถึงการสร้างเรื่องราว เพื่อสร้างความไว้วางใจผ่านสื่อทีผู่้บริโภคเปิดรับฟังได้มากกว่า 
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โดยนักการตลาดได้มีมุมมองใหม่ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นจากกลยุทธ์ทางการการตลาด 4C’s  เพื่อต้องการทราบถึง
ข้อมูลของผู้บริโภคให้แม่นย ายิ่งข้ึน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกแนวคิดและกลยุทธ์มาท าการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภคทั้ง 4 ด้านที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฏีของ 
Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ 
โดยมีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) มาใช้ในการศึกษา เพื่อหาค าอธิบายถึงปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยี และการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งาน ได้อธิบายถึง 2 ตัวแปรหลัก คือ  

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) คือ ปัจจัยที่ช่วยระบุการรับรู้ความเช่ือของ
แต่ละบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรับรู้ถึงประโยชน์จะส่งผล
ไปสู่การยอมรับและใช้เทคโนโลยีต่อไป 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) คือ ปัจจัยที่ช่วยให้สามารถรับรู้ว่า การใช้งาน
เทคโนโลยีนั้นไม่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการงาน ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมมากนัก 
โดยปัจจัยทั้งสองตัวแปรนี้ ต้องมีขั้นตอนวิธีการใช้งานที่มีความชัดเจน ไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ใช้งานได้ง่าย ท าให้ผู้บริโภค
เข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ผู้บริโภคสามารถที่จะใช้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้อย่างช านาญและมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) เมื่อผู้ใช้งานมีทัศนคติเชิงบวกย่อมส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดและทฤษฏี
ของ เสรี วงษ์มณฑา, 2542: 12, อ้างถึงใน ศิริพร ฤกษ์พอดี (2560) กล่าวคือ แนวโน้มในการตอบสนอง หรือการกระท าที่
บุคคลได้รับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
ตลอดเวลา ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้น าแนวความคิดและทฤษฏีมาใช้ในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับใช้ในการวางแผนกล
ยุทธ์การตลาด 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Kotler, 1997, 484) กล่าวว่า เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
(Automatic Vending) ไว้ว่า นิยมใช้กับการขายสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ได้วางแผนการซื้อมาก่อน  เช่น บุหรี่ น้ าอัดลม กาแฟ                
ลูกอม หนังสือพิมพ์ นิตยสารและสินค้าประเภทอื่นๆเช่น ถุงน่อง เครื่องส าอาง อาหาร ถุงยาง อนามัย ตัวอย่างเช่น บริษัท 
Coinstar ตั้งขึ้นโดยนักเรียนของ Standford ได้ติดตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้าจ านวน 8,500 เครื่อง ในซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท
บริการรับเปลี่ยนคืนและเปลี่ยนสินค้า โดยให้ผลตอบแทนแก่ร้านค้า 8.9% เครื่องจ าหน่ายอัตโนมัตินิยมวางตามโรงงาน 
ส านักงาน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ปั๊มน้ ามัน โรงแรม ภัตรคาร ฯลฯ โดยให้บริการตนเองตลอด 24 ช่ัวโมงและสินค้าจะสดใหม่
ตลอดเวลา ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวนเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเฉลี่ยต่อจ านวนประชากรสูงที่สุด  และก าลังทดลองใช้เครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติรับค าสั่งซื้อโดยตรงจากมือถือ DoCoMo โดยคิดค่าใช้จ่ายจากลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์  
 ส าหรับในประเทศไทย จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท
รายแรกที่น าเข้าเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติยี่ห้อ ฟูจิ อิเลคทริคเข้ามาในปีพ.ศ.2535 เป็นเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมี             
3 ประเภท คือ ประเภทแรก เครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มชนิดผสม (Post-mix Beverage) ซึ่งเครื่องจ าหน่ายจะผสมเครื่องดื่ม 
ต่าง ๆ ตามที่ผู้บริโภคเลือก เช่น น้ าอัดลม กาแฟร้อน และชาร้อน เป็นต้น ประเภทที่สอง เครื่องจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ มีบรรจุ
ภัณฑ์ (Package Beverage) เช่น น ้าผลไม้กระป๋อง น้ าอัดลมกระป๋อง นม และเครื่องดื่มชนิดกล่อง เป็นต้นประเภทที่สาม 
เครื่องจ าหน่ายสินค้ากลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snack Vending Machine) ในช่วงระยะแรกบริษัท ไอ ซี ซี ครอบครองส่วนแบ่ง
ตลาดเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพียงรายเดียว ด้วยอัตราเติบโตของตลาดร้อยละ 100 ต่อปี (ศิริรัตน์ ภัตตาตั้ง, 2539) จาก
แนวโน้มพฤติกรรมการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวก และความรวดเร็ว จึงดึงดูดให้หลายบริษัทให้ความ
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สนใจในธุรกิจนี้ในช่วงปี 2538 เป็นต้นมา และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจนี้อีกหลายราย ได้แก่ บริษัท รอยัล เวนดิ้ง 
แมชชีนส์ ผู้แทนจ าหน่ายเครื่องยี่ห้อ โกลสตาร์ บริษัทไทย-โบนันซ่า และรายเล็ก ๆ อีกหลายแห่ง เช่น บริษัทบางกอกเวนดิ้ง 
และบริษัทยินเพรซิเด้นท์ ส่งผลให้ธุรกิจนี้เริ่มมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นมา จนกระทั่งในปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติรายส าคัญได้แก่ บริษัท ซันร้อยแปด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสหพัฒน์ บริษัท ไฮ-ท็อป เทคโนโลยี จ ากัด 
และบริษัท มิกซ์เบอร์รี่ จ ากัด เป็นต้น 

การก าหนดประชากร และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติในเขต

กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรใน
การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2554, 26) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพื่อให้ข้อมูลมี
ความสมบรูณ์มากยิ่งข้ึน จึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้น

เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามลักษณะค าถามปลายปิด (Close – End Response 
Questions) จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสารโดยใช้แบบสอบถามมาตราวัด
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะค าถามแบบ (Semantic Differential Scale) เป็นค าถามที่มี
ความหมายตรงกันข้าม ก าหนดการให้คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักระดับความคิดเห็นของ
แต่ละระดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแสดงผลเป็นความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
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1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแสดงผล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแสดงผลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแสดงผลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น

อิสระกัน เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เฉพาะตัวแปรเพศ 
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมุติฐานส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรตามที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัว
แปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุ 35 – 44 ปี 
จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 และมีรายได้  15,001 – 30,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 37.25  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการ
ของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร พบว่า 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ด้านความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นข้อการเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติช่วยให้ท่านมีความสะดวก รวดเร็ว
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อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างหลากหลายประเภทอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และ 3.81 
ตามล าดับ 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อราคาสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเหมาะสมกับก าลังซื้อของท่าน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ การซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไป และมี
สว่นลดราคา เช่น โปรโมช่ัน และอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ 3.33 ตามล าดับ 

ด้านความสะดวกในการซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นข้อท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ตลอด 24 ช่ัวโมงอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ รูปแบบการบริการช าระเงินมีความสะดวก รวดเร็ว และท่านสามารถเข้าถึง
สถานท่ีตั้งของเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้อย่างสะดวกอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 3.75 ตามล าดับ 

ด้านการสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้าน
การสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อมีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการซื้อสินค้าชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์มีการจูงใจ ท าให้เกิดความต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น และมีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนที่ชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และ 3.39 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า 

ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี  ด้านการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยข้อการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ ท่านเข้าใจทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า และช่องทาง
วิธีการช าระสินค้า สามารถด าเนินการได้ง่ายและมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และ 4.24 ตามล าดับ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นข้อท่านคิดว่าการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีส่วนช่วยหรือท าให้เกิดความสะดวกสบายอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสดุเท่ากับ 4.39 รองลงมาคือ ท่านคิดว่าการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิช่วยให้ลดเวลาใน
การซื้อสินค้า เช่น การต่อคิว อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และท่านคิดว่าเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่ม
ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าได้มากข้ึน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าจากเคร่ืองจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค             
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้าน
ในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกอยู่ในระดับซื้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านจะแนะน าและ
ชักชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอยู่ในระดับแนะน า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก

เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคต          

จะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน ที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้ า
อัตโนมัติมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค              
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

สมมติฐานท่ี 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความสะดวกใน
การซื้อ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.6 

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านการสื่อสาร มีผล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจาก
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 17.8 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า 

สมมติฐานที่ 3.1 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 22.4 

สมมติฐานที่ 3.2 การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยสามารถพยากรณ์ได้         
ร้อยละ 15.9 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผล 
ดังนี ้

1. ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคต
จะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
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สินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ              
15 – 24 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากที่สุด เนื่องจาก
ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีความสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ สามารถปรับตัวได้เร็วกว่า มีความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
มากกว่า และมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากระบบออนไลน์เป็นประจ า จึงท าให้การใช้งานเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็น
เรื่องง่าย ซึ่งในแต่ละช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน จะมีทักษะความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกัน และส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป 
(2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของ
พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์แตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
จากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับต้นทุนในการซื้อสินค้า หากต้นทุน
สินค้ามีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อ อาจท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ยาก ดังนั้นราคาสินค้าที่อยู่ในเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ต้องมีความเหมาะสมกับก าลังซื้อของผู้บริโภค ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ใน
อนาคตจะซื้อสินค้าอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันท์รุจี มาศโอสถ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand พบว่า ส่วนประสม
การตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และด้านความต้องการของลูกค้า มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand 

3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้
ความส าคัญกับความสะดวก ในการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แบบตลอด 24 
ช่ัวโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในชีวิตประจ าวันท่ีต้องการความสะดวก รวดเร็ว จึงท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในอนาคตจะซื้อสินค้าอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันท์รุจี มาศ
โอสถ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand พบว่า ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุน
ของผู้บริโภค และด้านความต้องการของลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อเว็บไซด์ LAZADA Thailand 

4. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
จากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภค
ให้ความส าคัญกับต้นทุนสินค้า เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมีการก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการ ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
ผู้บริโภคอาจจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฑรัตน์ 
เปี่ยมสุวรรณ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อเบียร์ช้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความ
ต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เบียร์ช้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับค่อนข้างสูงและมีทิศทางเดียวกัน 
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5. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับการสื่อสาร เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหม่ที่ใช้ความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ต้องมีการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการซื้อสินค้าชัดเจน และสามารถประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชียลมีเดียเข้าถึงได้ง่าย 
ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อาจจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้า
จากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฑรัตน์ เปี่ยมสุวรรณ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเบียร์ช้างคลาสสิคของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในระดับค่อนข้างสูงและมีทิศทางเดียวกัน 

6. การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการรับรู้ถึงประโยชน์ 
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ สามารถช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการของผู้บริโภคใน
การหาซื้อสินค้าบริโภคได้แบบตลอด 24 ช่ัวโมง หาซื้อสินค้าบริโภคได้ง่าย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก ท าให้ในอนาคต
ผู้บริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ 
(2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในประเทศไทย พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ประโยชน์จาการใช้งาน และด้าน
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้งแอพพลิเคชั่น 

7. การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับการรับรู้ถึงประโยชน์ เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งช่องทางการจัดจ าหน่าย
ที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ อาจจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปณยา อักษร (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาด 4C’s รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า การยอมรับ
เทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความใช้งานง่าย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านทัศนคติต่อการใช้งานเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ า 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มีอายุ 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อน าไปวางกลยุทธ์ทางการตลาดและ
วางแผนธุรกิจให้มีความเหมาะสมตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการกลับมาใช้บริการอีกใน
อนาคต และแนะน า ชักชวนบอกต่อกับผู้บริโภคคนที่รู้จักมาใช้บริการเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จากผลการวิจัย พบว่า 
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เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติอีก และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากที่สุด 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านในอนาคตจะซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีก  

2.1 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคัญกับราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่ใช้บริการซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยการก าหนดราคาต้องเป็นมาตรฐาน เมื่อเทียบกับราคาสินค้าในท้องตลาด และ
คุณภาพของสินค้าเทียบกับความคุ้มค่าที่จ่ายเงินไป ต้องสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค จะท าให้ผู้บริโภคมาใช้บริการซื้อ
สินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกในอนาคต 

2.2 ด้านความสะดวกในการซื้อ ผู้ประกอบการ และฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับความสะดวกในการซื้อ ควร
ส ารวจท าเลสถานที่ตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างง่าย สะดวกสบายต่อการซื้อสินค้าจาก
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค จะท าให้
ผู้บริโภคมาใช้บริการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติอีกในอนาคต 

3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

3.1 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคัญกับราคาสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้มี
ความเหมาะสมกับก าลังซื้อ เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่ายเป็นสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นราคาสินค้าต้องเป็นที่น่าพึงพอใจ
เหมาะสมกับผู้บริโภค และเป็นที่ดึงดูดผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมี
การแนะน า ชักชวนให้คนรู้จักมาใช้บริการเลือกซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

3.2 ด้านการสื่อสาร ฝ่ายการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสาร ควรมีการพัฒนาระบบให้ทันสมัย ขั้นตอนการ
ซื้อไม่ซับซ้อน ต้องท าให้ผู้บริโภคเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนการซื้อได้ง่าย ชัดเจน ต้องสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกเข้ากับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน จะส่งผลท าให้ผู้บริโภคมีการแนะน า ชักชวนให้คนรู้จักมาใช้บริการ
เลือกซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

4. การยอมรับเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับการรับรู้ถึงประโยชน์ ควรมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย โดยมีระบบที่ช่วยท าให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ง่าย 
เช่น การแบ่งหมวดสินค้า จะช่วยท าให้สะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า และการ ใช้งานเครื่อง
จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ผู้บริโภคต้องเข้าใจได้ง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ใช้บริการไม่ติดขัด ท าให้มีส่วนช่วยหรือเกิดความ
สะดวกสบาย สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกอยากกลับมาใช้บริการ
ซ้ าอย่างต่อเนื่อง และการแนะน า ชักชวนให้ใช้บริการกับผู้บริโภคคนอ่ืนๆ ต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังถัดไป 
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคและการยอมรับเทคโนโลยี

ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งใน
ปัจจุบันมีจ าหน่ายแล้วทั่วทุกจังหวัดและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อีกทั้งยังมีเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติหลากหลาย
ประเภท ท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น ต่อไปจึงควรเป็นการวิจัยที่ไม่ได้เจาะจงแค่กลุ่มผู้บริโภคในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานครเพียงเท่านั้น แต่ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่เป็นวงกว้างมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
น่าเชื่อถือ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดใหม่มีจ านวนมากขึ้นและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น 

2. ควรท าการศึกษาวิจัย มีการใช้ตัวแปรต้นบางตัวเพิ่มกว่านี้ เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรต้นคือ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านการยอมรับเทคโนโลยี และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตัวแปรอื่นๆ นอกจากท่ีผู้วิจัย
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น ามาวิจัยครั้งนี้ น่าจะมีความสัมพันธ์การตัดสินใจซื้อ เช่น ด้านการตลาด กลยุทธ์การตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ การสื่อสารแบบปากต่อปาก ซึ่งอาจจะให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูล ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว โดย
อาจใช้การสัมภาษณ์กับผู้ซื้อสินค้าจากเครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญ ในเรื่องเครื่องจ าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ และผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ตรงต่างๆ มาเป็นแนวทางในการท าให้
เครื่องจ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ตรงจุดมากข้ึน 
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