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บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้ท่ีพักอาศัยใน

หอพักเขตลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้

พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพ่ือศึกษาทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม

แบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังจำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบ

หยอดเหรียญ วิธีการวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 350 ตัวอย่าง จากหอพักในซอย ฉลองกรุง 33 เขตลาดกระบัง แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน แบ่งเป็น 

3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

อัตราค่าเช่าต่อเดือน และจำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้บริการเคร่ือง

จำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ ส่วนท่ี 3 ทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ แล้วทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยกำหนดความเช่ือม่ันร้อยละ 

95 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 239 คน มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท อัตราค่า

เช่าหอพักต่อเดือน 1,500-2,500 บาท มีจำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน 1 คน ส่วนใหญ่บริโภคน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่าย

น้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ ปริมาณบริโภคน้ำด่ืมต่อวัน 1-2 ลิตร รู้จักเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญจากตัวเคร่ือง
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จำหน่ายน้ำด่ืม ใช้บริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ปริมาณการซ้ือน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ัง

จำนวน 3-4 ลิตร และสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีราคาถูกกว่าน้ำด่ืมบรรจุขวด/ถัง 

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญจำแนกตามส่วนประสมทาง

การตลาดดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีวางจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดีมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในด้านการ

ส่งเสริมการขาย (เพ่ิมปริมาณฟรี) สูงท่ีสุด และมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในด้าน

รูปลักษณ์ภายนอกเคร่ืองมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ต่ำท่ีสุด 

คำสำคัญ: ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ; ผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง 

 

Abstract  

 The topic of this research is attitude and behavior on using drinking water vending machines of 

residents at dormitory in Latkrabang Province. The purpose of this research was to (1) To study attitude 

on using drinking water vending machines of residents at dormitory in Latkrabang Province by personal 

factors (2) To study attitude on using drinking water vending machines of residents at dormitory in 

Latkrabang Province by behavior. This study was descriptive research using questionnaires to collect 

data by survey method. Using sampling with 350 samples, which living dormitory in Soi-Chalongkung 33. 

The research instruments are questionnaires that the researchers created, divided into 3 parts, which 

are Part 1 : Personal data, such as gender, age, education level, job, income, rent, people in room. Part 

2 : Behavior on using drinking water vending machines. Part 3 : Attitude on using drinking water vending 

machines. The data analysis was done by quantitative method: frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, One – way ANOVA correlation coefficient at significant level is 95%.  

           The results showed that most of consumer were 239 female whose age between 25-30 years 

old having High school/Vocational Certificate Degree, employing in a company with the income between 

10,001-15,000 baths, the dormitory rent was between 1,500-2,500 baths, living 1 people per room, using 

drinking water vending machines and drinking 1-2 liters per day, they knew the drinking  water vending 

machines because they saw it and used 1-2 times per week, bought 3-4 liters per time. The consumer 

used it because the cheaper price. 

            The attitude of sample group in using drinking water vending machines on marketing mix factors 

were very good in product, price, place, promotion factors. Additionally, the attitude using drinking water 

vending machines on free volume boost was considered in the highest level. On the other hand, the 

machine appearance was concerned at the lowest level. 
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Keywords: attitude and behavior on using drinking water vending machines; residents at dormitory in 

Latkrabang Province. 

 

บทนำ 
 น้ำ เป็นส่ิงท่ีให้ประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างมหาศาล มนุษย์ขาดน้ำไม่ได้ ถึงแม้น้ำไม่มีวันหมดไป แต่น้ำ

สะอาดกำลังหาได้ยากย่ิงในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วยอัตราการเพ่ิมประชากรของโลก อัตราการปล่อยสารเคมีออกมาใน

ส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวโน้มปัญหาน้ำด่ืมในอนาคตท่ีเก่ียวข้องกับโรคแห่งความเส่ือมซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญ

ของโรคเร้ือรังแทบทุกชนิดน้ันรุนแรงย่ิงกว่าปัญหาพลังงาน 

 น้ำจึงเป็นปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ และจำเป็นอย่างย่ิงสำหรับร่างกาย ตามปกติคนเราต้องการด่ืมน้ำประมาณ 1.5-2 ลิตร

ต่อวัน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61,2524) น้ำด่ืมควรเป็นน้ำสะอาดปราศจากเช้ือโรค และส่ิงเจือปนต่าง ๆ 

หากร่างกายได้รับน้ำท่ีมีสารพิษเจือปน อาจก่อให้เกิดโรคท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังในระยะส้ันและระยะยาวได้ โดย

ปัจจุบันแหล่งท่ีมาของน้ำด่ืม คือน้ำประปา ซ่ึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริโภคน้ำประปามากข้ึน แต่ประชาชนส่วน

ใหญ่ยังไม่ม่ันใจในคุณภาพ และมาตรฐานว่าสามารถด่ืมได้ โดยท่ัวไปแล้วจึงมักด่ืมน้ำท่ีผ่านการกรองจากเคร่ืองกรองก่อน 

ในชุมชนสังคมเมืองท่ีมีความเร่งรีบ และส่วนใหญ่พักหอพักซ่ึงสะดวกต่อการเดินทาง ท้ังใกล้แหล่งชุมชน มหาวิทยาลัย 

สถานท่ีทำงาน ซ่ึงหอพักเหล่าน้ีไม่มีเคร่ืองกรองน้ำติดต้ังในแต่ละห้อง 

 ด้วยเหตุน้ีเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญจึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ท่ีพักอาศัยในหอพักซ่ึงเคร่ืองจำหน่าย

น้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญเป็นเคร่ืองท่ีผ่านการกรองด้วยระบบ อาร์ โอ (RO : Reverse Osmosis) โดยมีราคาจำหน่ายเพียง 

0.5-1.5 บาท ซ่ึงถูกกว่าน้ำด่ืมบรรจุขวดถึง 5 เท่า นอกจากน้ียังช่วยลดปัญหาขยะจากขวดน้ำพลาสติกท่ีทำลายส่ิงแวดล้อม 

ประกอบกับในปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้บริโภคในเมืองหลวงมักพักอาศัยอยู่ในย่านท่ีสะดวกสบายต่อการเดินทาง ทำให้มีความ

ต้องการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายแบบหยอดเหรียญ 

ดังน้ันจึงควรท่ีจะได้มีการศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียของผู้

พักอาศัยในหอพักในเขตลาดกระบัง เพ่ือการกำหนดแผนการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พักอาศัยอยู่ในหอพัก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง
จำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังน้ี  
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1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีพักอาศัยในหอพักซอยฉลองกรุง 33 ซ่ึงไม่ทราบจำนวนประชากรท่ี

แน่นอน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวแปรดังน้ี ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน อัตราค่าเช่า จำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน และพฤติกรรมการใช้บริการ

เคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง  

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยใน
หอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

2. พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติการใช้บริการเคร่ือง

จำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ทำให้ทราบถึงทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัย
ในอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง 

2. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขต
ลาดกระบัง 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินทำธุรกิจเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขต
ลาดกระบัง 

4. เพ่ือเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการพัฒนาเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้ประกอบการให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้อง  

 ธนวรรธ ต้ังสินทรัพย์ศิริ (2550, หน้า 62) กล่าวว่า ทัศนคติ  คือ การประเมินหรือการตัดสินใจเก่ียวกับความชอบ

หรือไม่ชอบในวัตถุ คน หรือ เหตุการณ์ ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกับบางส่ิงบางอย่าง หรือเป็น

แนวโน้มของบุคคลท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือส่ิงของก็ได้โดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือ

เป็นพ้ืนฐาน ทัศนคติไม่ใช่ส่ิงเดียวกับค่านิยม แต่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกัน โดยค่านิยมเป็นส่ิงท่ีบุคคลเห็นคุณค่า แต่

ทัศนคติเป็นความรู้สึกด้านอารมณ์ (พอใจหรือไม่พอใจ) ซ่ึงความรู้สึกน้ีจะส่งผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
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 เสรี วงศ์มณฑา (2542: 106) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ

หรือความคิด ทัศนคติเป็นส่ิงท่ีจะชักนำบุคคลให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมซ่ึงนักการตลาดจำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือการตลาด

เพ่ือกำหนดทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ หรือชักนำให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะมีผลชักนำให้

เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินค้า แต่ในความหมายของศัพท์ คือ ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ (Readiness to act) ถ้าเรามีท่าที

ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวก เราย่อมปฏิบัติออกมาในทางบวก แต่ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติออกมา

ในทางลบ 

 ศุภกร เสรีรัตน์ (2540:5-6) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ และการใช้

สินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องการตัดสินใจท้ังก่อนและหลังการกระทำดังกล่าว  

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ และการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่านการ

แลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องมีการตัดสินใจท้ังก่อนหลังการกระทำดังกล่าว โดยบุคคลท่ีจะถือว่าเป็นผู้บริโภคในท่ีน้ีคือ “บุคคลผู้

ซ่ึงมีสิทธิในการได้มาและใช้ไปซ่ึงสินค้า และบริการท่ีได้มีการเสนอขายโดยสถาบันทางการตลาด” พฤติกรรมผู้บริโภค 

(Consumer Behavior) พฤติกรรมซ่ึงผู้บริโภคทำการค้นหา การซ้ือ การใช้ การประเมิน การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการ

บริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทำของ

ผู้บริโภค เพ่ือจัดส่ิงกระตุ้น หรือกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ 2541: 124, อ้างอิงจาก Shiffman and Kanuk. 1994: 5)  

  

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2551) การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของการ

บริโภคน้ำ ท่ีผลิตจากเคร่ืองผลิตน้ำหยอดเหรียญ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกใน

การจัดหาและปัจจัยด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ค่อนข้างมากกว่าปัจจัยด้านความปลอดภัย 

ศิริพร มีตระกูลม่ังค่ัง (2542) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุนติดต้ังเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญ ของหมู่บ้านไพฑูรย์ แกรนวิลล์ โดยเลือกตัวอย่างจากประชากรท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน จากผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมการบริโภคน้ำด่ืมภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ จะบริโภคน้ำด่ืมบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตรมากท่ีสุด สาเหตุเพราะมี

ความสะดวก หาซ้ือง่ายและสะอาด และมีผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนพบว่าเป็นโครงการท่ีมีความ

เป็นไปได้สูง จากระยะเวลาโครงการ 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 338,764 บาท มีอัตราผลตอบแทนโครงการ 32.1% 

และระยะเวลาคืนทุน 2.57 ปี สำหรับการให้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ มีความสำคัญมากในช่วง

แนะนำ การประชาสัมพันธ์ให้คนในพ้ืนท่ีทราบ และควรมีผู้ให้คำแนะนำในการใช้เคร่ืองในระยะแรก 

ปาริฉัตร ป้ันทอง (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวด

ของการประปานครหลวง ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดใน

ระดับมาก ซ่ึงปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดับมาก และคุณภาพและความสะอาดของน้ำ

ด่ืม มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายมีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด โดยอยู่ในระดับปาน

กลาง 2) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวด โดยเพศ อายุ อาชีพ ระดับ 
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การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และขนาดครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิตซ่ึงปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือมากท่ีสุดถึง 7 พฤติกรรม 3) ปัจจัยสวนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวด โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซ่ึง

ปัจจัยด้านราคามี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือในทุกพฤติกรรม  

มนตรี ล่องต้ี (2556) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุทรปราการต่อการ

ซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดตราปาป้า ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ำกว่า 31 ปี สถานภาพโสด 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า อาชีพลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 

บาท การศึกษาความคิดเห็นโดยรวม ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ัง 2 กลุ่ม ต่อส่วนประสมการตลาดของน้ำด่ืมบรรจุขวดตรา

ปาป้า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยแต่ละด้านมีค่าสูงสุด ดังต่อไปน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีความสะอาด 

ปลอดภัย สำหรับการบริโภค ด้านราคาของน้ำด่ืมบรรจุขวดตราปาป้า คือ ความคุ้มค่าของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ

ของสินค้า ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของน้าด่ืมบรรจุขวดตราปาป้า คือ มีสถานท่ีจอดรถสะดวก และด้านการส่งเสริม

การตลาดของน้ำด่ืมบรรจุขวดตราปาป้า คือ มีการจัดงานประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าเป็นคร้ังคราว  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การดำเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 

 วิธีการเก็บข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยนำมาจาก 2 แหล่ง ดังน้ี แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) ได้แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีพักอาศัยในหอพัก ซอยฉลองกรุง 33 จำนวน 350 ตัวอย่าง 

และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยค้นคว้าจากเอกสาร บทความงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูล

ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำแบบสอบถามท่ีเก็บได้ท้ังหมด แปลผลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี ตอนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป โดยนำข้อมูลมาหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 : การหาความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t-test สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการหาค่าความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้ังแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป หากพบว่ามี

นัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบรายคู่เพ่ือหาความแตกต่างด้วยวิธีของ LSD (Least Significant Difference Test) ท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

 

สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีอายุ

ระหว่าง 25-30 ปี จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 142 คน คิด
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เป็นร้อยละ 142 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 

บาท จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อัตราค่าเช่าหอพักต่อเดือนระหว่าง 1,500-2,500 บาท จำนวน 173 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.4 จำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน 1 คน จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด 350 คน ส่วนใหญ่บริโภคน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายหยอดเหรียญจำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 

ปริมาณน้ำด่ืมท่ีบริโภคต่อวัน 1-2 ลิตร จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รู้จักเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญจาก

ตัวเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 ใช้บริการเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จำนวน 228 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.1 ปริมาณน้ำด่ืมท่ีซ้ือต่อคร้ัง 3-4 ลิตร จำนวน 164  คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 และใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำ

ด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีราคาถูกกว่าน้ำด่ืมบรรจุขวด จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังโดย

รวมอยู่ในระดับดีมาก จำแนกแต่ละด้าน ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.667  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ .512 ด้านราคา อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.631  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .733 

ด้านสถานท่ีวางจำหน่าย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.683  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .775 และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.734  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .577 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ือง

จำหน่ายน้ำด่ืม แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ บัวทอง และคณะ (2541) เร่ืองทัศนคติ และพฤติกรรม

ของผู้บริโภคต่อการด่ืมน้ำประปา พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีทัศนคติการบริโภคน้ำด่ืมต่างกัน  

พฤติกรรมด้านปริมาณน้ำด่ืมท่ีบริโภคต่อวัน ต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2551) พบว่าผู้บริโภคด่ืมน้ำต่อวันท่ีปริมาณต่างกัน จะมี

ทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมต่างกัน  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้ท่ีพักอาศัยใน

หอพักเขตลาดกระบัง พบว่า 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน อัตราค่าเช่า

หอพักต่อเดือน จำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 350 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีระดับการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 142 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.4 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อัตราค่าเช่าหอพักต่อเดือนระหว่าง 
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1,500-2,500 บาท จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 จำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน 1 คน จำนวน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.3 

2. พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด 350 คน ส่วนใหญ่บริโภคน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายหยอดเหรียญจำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 

ปริมาณน้ำด่ืมท่ีบริโภคต่อวัน 1-2 ลิตร จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รู้จักเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญจาก

ตัวเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 ใช้บริการเฉล่ีย 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ จำนวน 228 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.1 ปริมาณน้ำด่ืมท่ีซ้ือต่อคร้ัง 3-4 ลิตร จำนวน 164  คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 และใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำ

ด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีราคาถูกกว่าน้ำด่ืมบรรจุขวด จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 

3. ทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังโดย

รวมอยู่ในระดับดีมาก จำแนกแต่ละด้าน ดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.667  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ .512 ด้านราคา อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.631  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .733 

ด้านสถานท่ีวางจำหน่าย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.683  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .775 และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.734  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .577 

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยใน

หอพักเขตลาดกระบังไม่แตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยใน

หอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้

พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยใน

หอพักเขตลาดกระบังไม่แตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ

ของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอัตราค่าเช่าหอพักต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของ

ผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- กลุ่มตัวอย่างท่ีมีจำนวนผู้พักอาศัยในหอพักห้องเดียวกันต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม

แบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังไม่แตกต่างกัน 

 5. การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมกับทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ

ของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า 
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- พฤติกรรมด้านแหล่งน้ำด่ืมท่ีบริโภคแตกต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- พฤติกรรมด้านปริมาณน้ำด่ืมต่อวันท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- พฤติกรรมด้านการรู้จักเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ือง

จำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

 - พฤติกรรมด้านการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติใน

การใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังไม่แตกต่างกัน 

- พฤติกรรมด้านการซ้ือน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติใน

การใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- พฤติกรรมด้านสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกันทัศนคติในการใช้บริการ

เคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลวิจัยทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง 

สามารถสรุปประเด็นมาอภิปรายได้ ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
พบว่าส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ีย 10,001-15,000 บาทต่อเดือน มีอัตราค่าเช่าหอพักต่อเดือนระหว่าง 1,500-2,500 บาท และมี

จำนวนผู้พักอาศัยในห้องเดียวกัน 1 คน ซ่ีงได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาต รุ่งเมฆารัตน์ (2539) ได้ศึกษาพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือน้ำบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท กล่าวว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

  สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี ล่องต้ี (2556) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครนนทบุรี 

และสมุทรปราการต่อการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดตราปาป้า ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพ

ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท 

2. ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าส่วนใหญ่ บริโภคน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายหยอดเหรียญ บริโภคน้ำต่อวัน 1-2 ลิตร รู้จักเคร่ืองจากตัวเคร่ืองจำหน่าย

น้ำด่ืม ใช้บริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง ซ้ือน้ำด่ืม 3-4 ลิตรต่อคร้ัง ใช้บริการเน่ืองจากมีราคาถูกกว่าน้ำด่ืมบรรจุขวด ซ่ีง

ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร มีตระกูลม่ังค่ัง (2542) ได้ทำการศึกษาเร่ืองความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนติดต้ัง

เคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะบริโภคน้ำด่ืมจากเคร่ือง เพราะมีความสะดวก หาซ้ือง่าย

และสะอาด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ป้ันทอง (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดของการประปานครหลวง พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ
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ด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือน้ำด่ืมบรรจุขวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซ่ึงปัจจัยด้านราคามี 

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือในทุกพฤติกรรม  

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
- ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่าย

น้ำด่ืม แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ บัวทอง และคณะ (2541) เร่ืองทัศนคติ และ

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการด่ืมน้ำประปา พบว่า ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีทัศนคติ

การบริโภคน้ำด่ืมต่างกัน  

การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อัตราค่าเช่าหอพัก ต่างกันมีทัศนคติในการใช้บริการ

เคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

- พฤติกรรมด้านปริมาณน้ำด่ืมท่ีบริโภคต่อวัน ต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืม แตกต่าง

กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2551) พบว่าผู้บริโภคด่ืมน้ำต่อวันท่ี

ปริมาณต่างกัน จะมีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมต่างกัน  

การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมกับทัศนคติในการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของ

ผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบัง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า 
พฤติกรรมด้านแหล่งน้ำด่ืมท่ีบริโภค ด้านปริมาณน้ำด่ืมต่อวัน ด้านการรู้จักเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ด้านการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อสัปดาห์ ด้านการซ้ือน้ำด่ืมจากเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบ

หยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง ด้านสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญแตกต่างกันมีทัศนคติในการใช้

บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขตลาดกระบังแตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

 จากผลการวิจัยทัศนคติการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู้พักอาศัยในหอพักเขต

ลาดกระบัง ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
การใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญมีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้บริโภค เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน ม่ันใจว่าเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมน้ัน มีความสะอาด 

ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ต้องยึดหลักกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยตรวจสอบ และบำรุงรักษาสารกรองอย่างสม่ำเสมอ 

เพ่ือให้เกิดความดึงดูดผู้บริโภคหลายใหม่ในการใช้บริการ และสร้างความจงรักภักดีจากผู้บริโภครายเดิมท่ีมีอยู่  
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 นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการควบคุมคุณภาพน้ำด่ืมจากเคร่ือง

จำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคได้ว่าเป็นน้ำด่ืมท่ีมี ความสะอาด ปลอดภัย 

โดยมีการข้ึนทะเบียนระบุวันเวลาการเปล่ียนไส้กรองตามระยะเวลาท่ีกำหนดในรูปแบบสต๊ิกเกอร์เหมือนการต่อทะเบียน

รถยนต์เพ่ือรับรองคุณภาพน้ำด่ืม และผลทางจุลชีววิทยาของน้ำด่ืมอย่างสม่ำเสมอ ทุก ๆ 3-6 เดือน  

2. พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

การใช้บริการเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมแบบหยอดเหรียญ เป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลาย อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตท่ีต้องเร่งรีบ

กับการไปทำงาน การต้องประหยัดค่าใช้จ่าย และความแออัดของอาคารบ้าน เรือน และยานพาหนะ ผู้บริโภคต้องยึดเอา 

ราคาถูก และความสะดวกสบายในการจัดหาน้ำด่ืมมาบริโภค ทำให้ธุรกิจเคร่ืองจำหน่ายน้ำด่ืมหยอดเหรียญเติบโตข้ึนอย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ในทุกตรอก ซอกซอย อาคารท่ีพักอาศัย และชุมชนต่าง ๆ ดังน้ันหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ควร

มีการจัดทำข้อกำหนด หลักเกณฑ์ มาตรการด้านมาตรฐานความ สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ท่ีชัดเจนครอบคลุม และ

ถือปฏิบัติได้อย่างเข้มงวด ควรมีบทลงโทษสำหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเหมาะสมและดำเนินการ  

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดกับกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างในสถานท่ี แตกต่างกันหรือในด้าน

ปัจจัยท่ีแตกต่างท้ังสินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกันเพ่ือนำผลท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภค  

2. ควรศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือทราบความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมมาก ข้ึนและเพ่ือนำมาพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป  

3. สามารถนำการวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน้ำ
ด่ืมในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ความได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขันเน่ืองจากธุรกิจน้ำด่ืมเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขัน

สูง  
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