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สารบาญ 
   
  หนา 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 

 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา 2 
 นิยามศัพท 3 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 8 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 11 
 ขอบเขตการศึกษา 11 
 วิธีการศึกษา 12 
 สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 13 
 ระยะเวลาในการศึกษา 13 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 14 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 15 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร 

               อัตโนมัติ 19 
 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ 

               ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ 24 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร 

               อัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 31 
   
   



ฌ 
 

สารบาญ (ตอ) 
   
  หนา 
 สวนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ 

               ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไป 
               ของผูตอบแบบสอบถาม 105 

 สวนท่ี 6 ขอมูลเกี่ยวกับการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
               จําแนกตามความคิดเห็นตอการเปลี่ยนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย 
               อัตโนมัติและปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือ 
               ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตมิากท่ีสุด 146 

 สวนท่ี 7 ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ 
               ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ จําแนกตาม เพศ ลักษณะท่ีอยูอาศัย 
               การเคยเห็นหรือใชบริการ  แนวโนมท่ีจะซ้ือ  และการเปล่ียนมาซ้ือ 
               ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ 148 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 192 
 สรุปผลการศึกษา 192 
 อภิปรายผล 218 
 ขอคนพบ 221 
 ขอเสนอแนะ 225 

บรรณานุกรม 228 
ภาคผนวก 230 

 แบบสอบถาม 231 
ประวัติผูเขียน 238 

   
   
   
   
   
   
   



ญ 
 

สารบาญตาราง 
   

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 15 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาย ุ 15 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพ 16 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา 16 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 17 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายได 17 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 18 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 18 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช

บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 19 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ

ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน 19 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา 20 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง 20 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 21 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ 22 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ 22 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 23 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 23 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 24 
19 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 25 
20 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 27 
   



ฎ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
21 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนาย 28 

22 แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด 29 

23 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาด 30 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ  ท่ีทําการจัด
กลุมใหม 31 

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายได  ท่ีทําการจัด
กลุมใหม 32 

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  ท่ี
ทําการจัดกลุมใหม 33 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  ท่ี
ทําการจัดกลุมใหม 33 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือ  ท่ี
ทําการจัดกลุมใหม 34 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และเพศ 35 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ
ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และเพศ 36 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และเพศ 37 
32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และเพศ 38 
33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  

และเพศ 39 
   



ฏ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  

และเพศ 40 
35 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ

เพศ 41 
36 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  

และเพศ 43 
37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และเพศ 44 
38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และเพศ 45 
39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช

บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และอาย ุ 47 
40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ

ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และอายุ 48 
41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และอาย ุ 50 
42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และอาย ุ 51 
43 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  

และอาย ุ 53 
44 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  

และอาย ุ 54 
45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ

อายุ 56 
46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  

และอาย ุ 58 
47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และอาย ุ 59 
   



ฐ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
48 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และอายุ 61 
49 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช

บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และรายได 63 
50 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ

ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และรายได 64 
51 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และ

รายได 66 
52 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และ

รายได 67 
53 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  

และรายได 69 
54 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  

และรายได 70 
55 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ

รายได 72 
56 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  

และรายได 74 
57 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และรายได 75 
58 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และรายได 77 
59 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช

บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 79 
60 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ

ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และจํานวนผูอยูอาศัย 80 
   



ฑ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
61 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และ

จํานวนผูอยูอาศัย 82 
62 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และ

จํานวนผูอยูอาศัย 83 
63 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  

และจํานวนผูอยูอาศัย 85 
64 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  

และจํานวนผูอยูอาศัย 86 
65 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ

จํานวนผูอยูอาศัย 87 
66 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  

และจํานวนผูอยูอาศัย 89 
67 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 90 
68 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 92 
69 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช

บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 94 
70 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอ

ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 95 
71 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และ

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 96 
72 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และ

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 97 
73 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  

และลักษณะท่ีอยูอาศัย 99 
   



ฒ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
74 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  

และลักษณะท่ีอยูอาศัย 100 
75 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 101 
76 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  

และลักษณะท่ีอยูอาศัย 102 
77 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 103 
78 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเห็นตอการ

แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 104 
79 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และเพศ 106 
80 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และเพศ 109 
81 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และเพศ 110 
82 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และเพศ 112 
83 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และอาย ุ 114 
84 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และอาย ุ 117 
85 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และอาย ุ 118 
86 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และอาย ุ 120 
   



ณ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
87 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และรายได 122 
88 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และรายได 125 
89 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และรายได 126 
90 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และรายได 128 
91 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และจํานวนผูอยูอาศัย 130 
92 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และจํานวนผูอยูอาศัย 133 
93 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และจํานวนผู
อยูอาศัย 134 

94 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และจํานวนผู
อยูอาศัย 136 

95 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 138 

96 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 141 

97 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และลักษณะ
ท่ีอยูอาศัย 142 

   
   



ด 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
98 แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และลักษณะท่ี
อยูอาศัย 144 

99 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ 146 

100 แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตมิากท่ีสุด 147 

101 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามเพศ 148 

102 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานราคา  จําแนกตามเพศ 151 

103 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามเพศ 152 

104 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามเพศ 154 

105 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 156 

106 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานราคา  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 159 

107 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 160 

108 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 162 

   
   



ต 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
109 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ 164 

110 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติเปนรายคู 167 

111 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานราคา  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ 168 

112 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานราคา  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
เปนรายคู 169 

113 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 170 

114 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติเปนรายคู 172 

115 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 173 

116 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 175 

117 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานราคา  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 178 

118 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 179 



ถ 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
119 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 181 
120 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก

เคร่ืองขายอัตโนมัติดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัต ิ 183 

121 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานราคา  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ 186 

122 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 188 

123 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติดานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 190 

124 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 193 
125 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ 194 
126 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก

ตามเพศ 195 
127 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ 196 
128 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก

ตามอาย ุ 198 
129 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ  จําแนกตามอาย ุ 200 
130 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก

ตามรายได 202 



ท 
 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
131 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ  จําแนกตามรายได 203 
132 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก

ตามจํานวนผูอยูอาศัย 205 
133 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 207 
134 แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก

ตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 209 
135 แสดงปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย

อัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 210 
 


