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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ

ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรม
การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดั
นนทบุรี วธีิการวจิยัใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูล มีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น จ านวน 400 ตวัอยา่ง ตามอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดั
นนทบุรี แลว้ท าการวเิคราะห์ดว้ยวิธีเชิงปริมาณดว้ยวิธีหา ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบการแจกแจง
แบบไคสแควร์ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนดความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  
 ผลการการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน มีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี 
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 5,001-10,000 บาท อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือนระหวา่ง 1,501-3,000 บาท มีจ านวนผู้
พกัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 2 คน ส่วนใหญ่บริโภคน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
ปริมาณบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 1-2 ลิตร รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญจากตวัเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืม และเคยใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 
1-2 คร้ัง ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังจ านวน 4-5 ลิตร 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีความสะดวกในการน าภาชนะ
มาบรรจุ และสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากไม่มัน่ใจใน
คุณภาพของน ้า 
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กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญจ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัดี ดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้น
สถานท่ีวางจ าหน่ายอยูใ่นระดบัดี ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัดี และทศันคติโดยรวมทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในดา้นความง่ายในการใชเ้คร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
สูงท่ีสุด และมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในดา้นคุณภาพของ
น ้า เช่น ความสะอาด,ความใส,กล่ิน,รส ต ่าท่ีสุด  
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บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
 

Research Title  : Attitude and Behavior on Using Drinking Water Vending  
Machines of  Residents at Apartments in  Nonthaburi Province. 

Researcher : Mr.Nachaphat  Ausawaratchanan 
Year : 2011 
 

Abstract 
 

The topic of this research is attitude and behavior on using drinking water vending 
machines of residents at apartments in  Nonthaburi Province.The purpose of this research was to 
study attitude and behavior on using Drinking Water Vending machines of residents at apartments 
in  Nonthaburi Province.This study was descriptive research using questionnaires to collect data 
by survey method.Using nonpropability sampling with 400 samples, which living apartments      
in  Nonthaburi Province.The data analysis  was done by quantitative method : frequency,  
percentage, mean, standard deviation, t-test, anova, chi-square and Pearson’s product moment 
correlation coefficient at significant level is 95%. 

The results showed that most of consumer were 272 female whose age less than 25 years 
having  Bachelor  Degree, employing in a company with the income between 5,001-10,000 baths, 
the rent of  apartment was between 1,500-3,000 baths, living 2 people per  room, using drinking 
water vending  machines  at  the apartments 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 4-5 
liters per week.The customer used  it because it was convenient in the taking  bottle to fill in. The 
reason that the customers did not use it because they have no confident in water quality from 
drinking water vending machines 

The attitude of sample group in using drinking water vending machines on marketing 
mix factors were good in product, place, promotion factors but average level in price factor. 
Overall attitude on marketing mix were good.Additionally, the attitude using drinking water 
vending machines on easy to use factor was considered in the highest level.On the other hand, the 
quality of water in terms of cleanness, freshness, smell, and taste was concerned at the lowest 
level. 
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กติิกรรมประกาศ 
 

การวจิยัเร่ืองทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก
บุคคลหลายท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย ์ วิทยาลยัราชพฤกษ์ และอาจารยส์ันธยา ดารา
รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีไดใ้ห้โอกาสและสนนัสนุนเงินทุนการวิจยั
ประจ าปี 2554 จากวทิยาลยัราชพฤกษ ์

การวจิยัคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  โดยไดรั้บความกรุณาจาก ดร. ทรงพร  หาญสันติ  อาจารย์
ท่ีปรึกษาในการท าวจิยัท่ีไดก้รุณาใหค้  าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดจนปรับปรุงขอ้บกพร่องต่าง 
ๆ  ดว้ยความกรุณาและเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารยไ์วด้ว้ย
ความเคารพอยา่งสูงท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาคร้ังน้ี ตลอดจนบรรดา 
คณาจารยทุ์กท่านของศูนยว์จิยัวทิยาลยัราชพฤกษ์ ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีให้ไดส้ละเวลาให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี ท าให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และได้ผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในงานบริการ ต่อลูกค้าผู ้มี
อุปการะคุณ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุดและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด  

สุดท้ายน้ี คุณค่าความดี อนัเกิดจากประโยชน์ของการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอมอบเป็น
เคร่ืองบูชาพระคุณให้แก่ บิดา มารดา บรรดาคณาจารย์ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ 
ผูส้นบัสนุนดา้นการศึกษา และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมิไดเ้อ่ยนามท่ีมีส่วนช่วยเหลือให้การศึกษาคร้ัง
น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจในความส าเร็จในคร้ังน้ี  

 

       นายณชพฒัน์  อศัวรัชชนนัท์ 

                                                                                                      มีนาคม 2554 
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     ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ     53 

ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นความเหมาะสมของราคา 
     (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
     ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ  53 

ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก 
     ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
     ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ   53 

ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการลาดต่อ 
     การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 
     ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ  54 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง                       หนา้ 

ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
     ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
     การตลาดต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
     ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ  54 

 ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

            อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ    55    
ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 

             (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
                                หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
              จ  าแนกตามอายุ       55 
 ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก  
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 
              ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ  56 
 ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อ 
             ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
             ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ   57 
 ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมดา้นการส่งเสริม 

            การตลาด ต่อการตดัใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ     
            ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ  58 

 ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

            ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั     
            ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ   58 

 ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

            อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา  59 
 
 



ฌ 
 

สารบัญตาราง

   

ตาราง                       หนา้
 ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
             (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
             หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
               จ  าแนกตามระดบัการศึกษา       60 
 ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความ 

            สะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 
            ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 60 

     

ตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
            ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
            ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา  61 

     

ตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

            ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม     
            ระดบัการศึกษา       62 

 ตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
                    ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
                                การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 
              ระดบัการศึกษา       62 
 ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมทุกดา้น  
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 

            ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม     
             ระดบัการศึกษา       63 

 ตารางท่ี 29  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใช ้
              บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 

            ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ     64 
 ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) 
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 

            อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามอาชีพ   64 



ญ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง

            

             หนา้ 
 ตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความ 

           สะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
           ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 65 

     

ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
            ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั     
           ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ   66 

 ตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
               ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ   66 
 ตารางท่ี 34  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใช ้
               บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 

            ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 67    
ตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 

               (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด 
             เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
             จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      67 
 ตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก  
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
                   อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 68 
 ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
              ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 68 
 ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

           ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด      
           ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
           ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    69 

 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง                       หนา้ 
 ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใช ้
                    บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
              ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่าเช่า 
               อพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน       70 
 ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  

            จ  าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน    70    
ตารางท่ี 41 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมี 

              ความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด 
              เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
              จ าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน    71 
 ตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
                   อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่า 
              เช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน       71 
 ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

            ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 
            อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน     72 

     

ตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

            อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม     
            จ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั     73 

 ตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
                   (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
             หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  

           จ  าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั    73 



ฏ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง

            

             หนา้ 
 ตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมี 
                    ความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
              จ าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั    74 
 ตารางท่ี 47 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
              อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามจ านวน 
              ผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั       75 
 ตารางท่ี 48 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
              จ  าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั    75 
 ตารางท่ี 49 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

            อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่ง     
            น ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์      76 

 ตารางท่ี 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 

            อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 
            ดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์     77 

     

ตารางท่ี 51 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  

            จ  าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์     78 
 ตารางท่ี 52 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก 
               ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
              อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 

            ดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์     78 



ฐ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง

            

             หนา้ 
 ตารางท่ี 53 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 

            อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 
            ดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์     79 

     

ตารางท่ี 54 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
                   ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
             การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
             ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
             จ  าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์  79 
 ตารางท่ี 55 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท ์

           ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั    80 
 ตารางท่ี 56 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  

            จ  าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั    81    
ตารางท่ี 57 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก  

              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 
              ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 

            พฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั       82 
 ตารางท่ี 58 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
              ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณ 
              น ้าด่ืมต่อวนั       82 
 ตารางท่ี 59 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
                   ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
             ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 

           ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้น     
            ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั       83 



ฑ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง                       หนา้ 
 ตารางท่ี 60 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใช ้
                    บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
                    ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้น 
                    การรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ    84 
 ตารางท่ี 61 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
                    จ  าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 
              แบบหยอดเหรียญ       84 
 ตารางท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก  
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 

            ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 
            ดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ

       
85 

 ตารางท่ี 63 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั 
              ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 
              ดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ   86 
 ตารางท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 

            พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  87    
ตารางท่ี 65 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 

              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
              อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ     88 
 
 
 



ฒ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง                       หนา้ 
 ตารางท่ี 66 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นความเหมาะสมของราคา 
                    (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
                   หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
             จ  าแนกตามการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  89 
 ตารางท่ี 67 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความ 
              สะดวกต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 

            การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ     89 
 ตารางท่ี 68 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการลาดต่อ 
              การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
              อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการใช ้
              บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ    90 
 ตารางท่ี 69 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
              ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
                    ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 
              การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ   90 
 ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
              อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการ 
             ใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์       91 
 ตารางท่ี 71 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  
              จ  าแนกตามพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์   92 
 ตารางท่ี 72 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก  
              ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ 
              ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 

            ดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์       92 



ณ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง                       หนา้ 
 ตารางท่ี 73 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด  
              ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั 
              อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม 
              ดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์     93 
 ตารางท่ี 74 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
                    ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริม 
              การตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 
              พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์    93 
 ตารางท่ี 75 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ 
              เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

            อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการ    
                  ซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง  94 

 ตารางท่ี 76 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา 
              (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 
              หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
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            ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการ 
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              ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม 
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             ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุ 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

น ้ าด่ืมเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย ์เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส าหรับชีวิตอนัดบัท่ี
สองรองจากอ๊อกซิเจน มนุษยส์ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดเ้ม่ือขาดอาหารเป็นเดือน ๆ แต่ถา้ขาดน ้ าเพียง 2-3 
วนั มนุษยอ์าจจะตายทนัที ทั้งน้ีเพราะน ้าเป็นตวัท่ีมีบทบาทส าคญัต่อร่างกายมนุษยม์าก กล่าวคือ 
 1. เซลล์ในร่างกายมนุษย ์ต้องการน ้ าไปเพื่อไปท าให้โครงสร้างของเซลล์คงรูปอยู่ได้และ
สามารถท างานไดอ้ยา่งปกติ 
 2. น ้ าเป็นตวัน าอาหารไปเล้ียงกล้ามเน้ือต่าง ๆ และในเวลาเดียวกันน ้ าก็เป็นตวัน าของเสีย
ออกมาจากกลา้มเน้ือนั้น ๆ ดว้ย และขบัถ่ายออกมาจากร่างกายมนุษยใ์นรูปของเหง่ือและปัสสาวะ เป็น
ตน้ 
 3.น ้ าช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของกล้ามเน้ือ ช่วยหล่อไขขอ้ต่าง ๆ 
ของร่างกาย ช่วยยอ่ยอาหาร ช่วยใหโ้ลหิตไหลวนเวยีนทัว่ร่างกาย  
 4.ช่วยรักษาและควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดบัปกติ หากร้อนเกินไปก็จะระบาย
ความร้อนออกมาในรูปของเหง่ือ เป็นตน้ 

น ้าจึงเป็นปัจจยัท่ีจะขาดไม่ได ้และจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับร่างกาย ตามปกติคนเราตอ้งการด่ืมน ้ า
ประมาณ 6-8 แกว้ หรือ 1.5-2 ลิตรต่อวนั (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 61,2524) น ้ าด่ืมควร
เป็นน ้าสะอาดปราศจากเช้ือโรค และส่ิงเจือปนต่างๆ หากร่างกายไดรั้บน ้ าท่ีมีสารพิษ อาจก่อให้เกิดโรค
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว สารพิษบางตวัก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคร้าย
ต่างๆท่ียากแก่การรักษา  

ปัจจุบนัแหล่งน ้ าท่ีน ามาด่ืมคือน ้ าประปา แมว้่าจะมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนบริโภค
น ้ าประปามากข้ึน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของน ้ าประปาว่า
สามารถด่ืมได ้บา้นเรือนทัว่ไปมกัด่ืมน ้าประปาท่ีผา่นการกรองจากเคร่ืองกรองก่อนแลว้จึงน ามาด่ืม 
สังคมเมืองท่ีมีความเร่งรีบและส่วนใหญ่พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทซ่ึ์งสะดวกในการเดินทางทั้งใกลแ้หล่ง
ชุมชนมหาวทิยาลยั สถานท่ีท างาน ซ่ึงอพาร์ทเมน้ทเ์หล่าน้ีไม่มีเคร่ืองกรองน ้าติดตั้งในแต่ละหอ้ง  



2 
 

ดว้ยเหตุน้ี เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญจึงเป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยั
ในอพาร์ทเมน้ท์ในการซ้ือน ้ าด่ืม ซ่ึงเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเป็นเคร่ืองท่ีผ่านการกรอง
ดว้ยระบบ อาร์.โอ. (RO: Reverse Osmosis)  

ราคาของน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญน้ีจ าหน่ายเพียง ลิตรละ   0.50-1.50 
บาท ซ่ึงถูกกว่าน ้ าด่ืมบรรจุขวดถึง 5 เท่า นอกจากน้ียงัช่วยลดปัญหาขยะจากขวดน ้ าพลาสติกท่ีท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบัในปัจจุบนัวถีิชีวติของผูบ้ริโภคในเมืองหลวงมกัพกัอาศยัอยูใ่น อพาร์ทเมน้ทท่ี์
สะดวกสบายในการเดินทาง ท าใหมี้ความตอ้งการซ้ือน ้าด่ืมบริโภคมากข้ึน 

ดงันั้นจึงควรท่ีจะไดมี้การศึกษาถึงทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี เพื่อการก าหนดแผนการตลาดให ้
เหมาะสมกบักลุ่มผูพ้กัอาศยัอยูใ่นอพาร์เมน้ท ์

 
ค าถามการวจัิย 

 ทศันคติมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั

อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมหรือไม่ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1. เพื่อศึกษาทศันคติ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
2. เพื่อศึกษาทศันคติการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 

อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
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สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการ

ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดั

นนทบุรีแตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 

ประโยชน์ของงานวจัิย 

1. ท าให้ทราบถึงทศันคติ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

2. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

3. เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใช้ในการตดัสินใจท าธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

4. เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูป้ระกอบการ
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การวิจยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)  
ซ่ึงตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามมีดงัต่อไปน้ี 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)ไดแ้ก่  

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
  1.1 เพศ     
  1.2 อาย ุ  
  1.3 ระดบัการศึกษา    
  1.4 อาชีพ  
  1.5 รายไดต่้อเดือน    
  1.6 อตัราค่าเช่า 
  1.7 จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 

 2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญไดแ้ก่  
           2.1 ท่านบริโภคน ้าด่ืมจากแหล่งใดมากท่ีสุด 
  2.2 ปริมาณน ้าด่ืมท่ีท่านบริโภคต่อวนั  
  2.3 ท่านรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญจากส่ือใดมากท่ีสุด    
  2.4 ท่านเคยใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญหรือไม่ 

2.5 ท่านใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละก่ีคร้ัง    
                 2.6 น ้าท่ีท่านซ้ือจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังมีปริมาณเท่าไร 

  2.7 สาเหตุท่ีท่านใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
  2.8 สาเหตุท่ีท่านไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  

  1. ทศันคติการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
 ขอบเขตด้านประชากร (Population) 

การวจิยัคร้ังน้ี ประชากรคือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท ์โดยก าหนดขอบเขตพื้นท่ี
เฉพาะในจงัหวดันนทบุรีเท่านั้น 

ขอบเขตด้านสถานที ่
การวิจยัคร้ังน้ี ประชากรคือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรีเท่านั้น

จ านวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 1,101,743 คน 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวจิยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ

ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี” ในคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการด าเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่
เดือน เมษายน 2555 ถึง เดือนเมษายน 2556 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น  

- 

ข้อจ ากดัของการวจัิย  

- 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท ์ในจงัหวดันนทบุรี 
อพาร์ทเม้นท์ หมายถึง อาคารพกัอาศยัท่ีมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นข้ึนไป โดยท่ีผูพ้กัอาศยัเป็น

เจา้ของหรือเสียค่าเช่ารายเดือน 
ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงทางความรู้สึกนึกคิดท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงหน่ึงๆ ไปใน

ทิศทางหน่ึงดา้นชอบหรือไม่ชอบ ความโนม้เอียงทางความรู้สึกนึกคิดน้ีเกิดจากการเรียนรู้ ทศันคติ เป็น
ความฝังแน่นของกลุ่มของความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อแง่มุม คุณลกัษณะต่างๆ ของวตัถุหน่ึงๆ ความเช่ือ
น้ีสามารถอธิบายได้ด้วยแบบจ าลองทศันคติจากหลายลกัษณะ (Multi-Attribute Attitudes Model) 
ลกัษณะของทศันคติเป็นส่วนผสมของทั้งขอ้เทจ็จริง และความเช่ือ เป็นการเก็บความถูกใจ ไม่ถูกใจของ
สินคา้ไว ้ 

พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ หมายถึง การกระท าของบุคคล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

น ้าดื่ม หมายถึง น ้ าท่ีมีความใส สะอาด ปราศจากกล่ินรสอนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่มีเช้ือโรค ใน
น ้าด่ืมอาจมีแร่ธาตุตามธรรมชาติอยูบ่า้งก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่มีสารปนเป้ือนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่สุขภาพ
เกินมาตรฐานท่ีทางการอนามยัโลกก าหนด 
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เคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ หมายถึง เคร่ืองท่ีต่อเขา้กบัน ้ าประปาทัว่ไป แต่ผา่นการ
กรองดว้ยระบบ Reverse Osmosis (R.O.) ก่อนท าการจ่ายน ้ าโดยจะจ่ายน ้ าก็ต่อเม่ือหยอดเหรียญเขา้ไป
ในเคร่ืองแลว้เท่านั้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีน ามาใช้เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดจ าแนกเป็น  

    - ผลิตภัณฑ์  หมายถึง  คุณภาพของน ้ าด่ืมท่ีไดจ้ากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ, 
ความยากง่ายในการใชเ้คร่ืองเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ,รูปลกัษณ์ภายนอกเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  

    - ราคา หมายถึง ราคาของน ้าด่ืมท่ีไดจ้ากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  
    - ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ความสะดวกในการใชง้านเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ 

หยอดเหรียญ  
   - การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่งเสริมการขาย การแถมปริมาณน ้ าจากเคร่ืองจ าหน่าย

น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎจีากเอกสารและต าราทีเ่กีย่วข้อง  
 ในการวิจยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี  ” ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ขอ้มูล ทฤษฎี 
เอกสาร รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีเพื่อน าแนวคิดและทฤษฎีมาปรับใช้ในการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์ โดยจะเสนอตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
5. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกีย่วกบัทศันคติ 

ความคิดเห็นเป็นส่วนหน่ึงของทศันคติ การศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นจึงเป็นการศึกษา

ทศันคติ ซ่ึงความคิดเห็นและทศัคติเป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีนักการตลาดให้ความสนใจมาก เหตุผล

ส าคญัก็เพราะวา่ทศันคติเป็นตวัก าหนดท่าที หรือความมีใจโนม้เอียงต่อสินคา้หรือบริการต่างๆ ส าหรับ

ความหมายของทศันคติ (Attitude) หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เจตคติ มีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

ทศันคติเป็นสภาวะท่ีมีก่อนการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม นัน่คือ ทศันคติเป็นส่ิงท่ีช่วยเตรียม

บุคคลให้รู้จกัการสังเกต และตดัสินใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลได้ยิน ได้ฟัง แล้วน ามาคิด

พิจารณา และแสดงออกมาเป็นการกระท า (Allport, 1995:22) 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก และความคิดเห็นท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถาบนั สถานการณ์ 

และข้อเสนอใดๆในทางท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธ ซ่ึงมีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยา

ตอบสนองดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั (Mun, 1971:77) 



8 
 

ทศันคติ หมายถึง ระดบัของความมากน้อยของความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบท่ีมีต่อส่ิง

หน่ึง (Phychological Object) ซ่ึงอาจเป็นส่ิงของ บุคคล บทความ องค์กร ฯลฯ ความรู้สึกบอกความ

แตกต่างวา่ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย (Thurstone อา้งถึงใน สมเจตน์ ไทยยานนท,์ 2541:5) 

ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่างๆอนัเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ และ

เป็นตวักระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้นๆ ไปในทิศทางใด

ทิศทางหน่ึง อาจเป็นไปในทางสนับสนุน หรือคดัคา้นก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขบวนการอบรมให้เรียนรู้

ระเบียบวธีิของสังคม ซ่ึงทศันคติเหล่าน้ีจะแสดงออก หรือปรากฏให้เห็นเด่นชดัในกรณีท่ีส่ิงเร้านั้นเป็น

ส่ิงเร้าทางสังคม (เชิดศกัด์ิ โฆวาสิทธ์ิ อา้งถึงใน รุ่งนภา บุญคุม้, 2536:20) 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่ ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึงท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม ความรู้สึกและความคิดดงักล่าวเป็นไปในทางชอบ

หรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย อนัมีแนวโนม้ท่ีจะให้บุคคลแสดงปฏิกิริยา และการกระท าต่อส่ิง

นั้นๆ ทั้งในทางสนบัสนุนหรือต่อตา้น 

 
องค์ประกอบของทศันคติ 

 องคป์ระกอบของทศันคติ (ทิตยา สุวรรณชฎั, 2547:603-604) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) ในส่วนน้ีเป็นการเรียนรู้ของบุคคลในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง เก่ียวกบัวตัถุ ส่ิงของ บุคคล เหตุการณ์ กล่าวคือการท่ีบุคคลสามารถน าเอาคุณค่าทางสังคม
ท่ีไดรั้บจากการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาใชใ้นการวิเคราะห์พิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ีตน
จะประเมิน หากรู้ในทางท่ีดีก็จะมีทศันคติท่ีดี หากไม่รู้เลยก็ไม่มีทศันคติ ขอ้แตกต่างระหวา่งส่วนน้ีกบั
ความรู้สึกคือ การพิจารณาของบุคคลในส่วนน้ีจะมีลกัษณะปลอดจากอารมณ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเหตุผล
อนัสืบเน่ืองมาจากความเช่ือของบุคคล 
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัความคิด เช่น บรรดาความรู้สึกท่ีชอบ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เห็นดว้ยหรือไม่เห็น
ดว้ย คิดวา่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซ่ึงเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 



9 
 

 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) ซ่ึงหมายถึงความพร้อมท่ีจะท า หรือมี
แนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม (Action Tendency) อนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความคิด และความรู้สึกซ่ึง
ออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ 

 

การเกดิของทศันคติ 
 การเกิดทศันคติ บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะเกิดทศันคติไดน้ั้นสามารถเกิดข้ึนจากหลายแหล่ง (ดารา 
ทีปะปาล, 2542:123) ไดแ้ก่ ประสบการณ์โดยตรงของบุคคลจากการไดพ้บเห็น คุน้เคย ทดลอง และ
ประสบการณ์โดยออ้มซ่ึงเกิดจาการไดย้ิน ไดฟั้ง หรือไดอ่้านเก่ียวกบัส่ิงนั้น การไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กบั
บุคคลอ่ืนหรือส่ิงต่างๆ รอบตวัในชีวิตประจ าวนั รวมถึงส่ิงทีเป็นแบบอย่างในการเลียนแบบผูอ่ื้น ส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้และก่อตวัเกิดเป็นทศันคติข้ึน โดยทศันคติจะเปล่ียนแปลงไปตามความ
ตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เม่ืออายุหรือวยัเปล่ียนไป ท าให้ทศันคติเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
รวมทั้งทศันคติยงัข้ึนอยูก่บัแนวความคิดของตนเอง และบุคลิกภาพของบุคคลนั้นดว้ย นอกจากนั้นการ
ก่อเกิดทศันคติยงัเกิดจากการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอ่ืนๆอีกดว้ย เช่น 
ครอบครัว ญาติพี่นอ้ง ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูน้ าทางความคิด เป็นตน้ ทศันคตินบัวา่มีประโยชน์ต่อบุคคลคือ
ท าหนา้ท่ีปกป้อง และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของตนเองใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีตนยดึถือ 
 
 ประเภทของทศันคติ 
 บุคคลสามารถแสดงทศันคติ (ชวนะ ภากานนท,์ 2527:24) ได ้3 ประเภทคือ 
 1.ประเภทแรก ไดแ้ก่ ทศันคติเชิงบวก เป็นทศันคติท่ีชกัน าใหบุ้คคลแสดงออกมีความรู้สึก หรือ
อารมณ์จากสภาพจิตใจโตต้อบในดา้นดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง รวมทั้งหน่วยงาน 
องคก์ร สถาบนั การด าเนินการขององคก์าร หรืออ่ืนๆ 
 2.ประเภทท่ีสอง ไดแ้ก่ ทศันคติเชิงลบหรือไม่ดี เป็นทศันคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทาง
เส่ือมเสีย ไม่ไดรั้บความเช่ือถือหรือไวว้างใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชงัต่อ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง เร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหาหน่ึง หรือหน่วยงาน องคก์าร สถาบนั การด าเนินการ
ขององคก์าร หรืออ่ืนๆ 
 3.ประเภทท่ีสาม ไดแ้ก่ ทศันคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวหรือปัญหาใดปัญหา
หน่ึง หรือต่อบุคคล หน่วยงาน สถาบนั องคก์าร หรืออ่ืนๆ โดยส้ินเชิง 
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 อน่ึง ทศันคติทั้งสามประเภทน้ี บุคคลอาจมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกนัก็ได ้
ข้ึนอยู่กบัความมัน่คงในเร่ืองความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิดหรือค่านิยมและอ่ืนๆท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของ การ
กระท าหรือสถานการณ์ เป็นตน้ ซ่ึงถา้ทศันคติของบุคคลแต่ละคนถูกกระตุน้ให้แสดงออกมาในรูปของ
ความเห็นร่วมกนัก็จะเปล่ียนเป็น “สาธารณมติ” ต่อไป 
 
 การวดัทศันคติ 
 David A.Aaker and George S.Day (1990:272-281) ไดก้ล่าวถึงประเภทของสเกลในการวดั
ทศันคติ (Types of Attitude Measurement Scales) และประเภทของสเกลในการให้คะแนนทศันคติ 
(Types of Rating Scales) ไวโ้ดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ประเภทของสเกลในการวดัทศันคติ (Types of Attitude Measurement Scales) 

1. Nominal Scale เป็นการแบ่งแยกส่ิงท่ีตอ้งการวดั ออกเป็นประเภทตามคุณสมบติัท่ีปรากฏ 
ซ่ึงผลจากการวดันั้นทุกตวัจะตอ้งสามารถจดัเขา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเสมอ เพศ พื้นท่ีเขตท่ีอยู่อาศยั ระดบั
การศึกษาเป็นตน้ 

2. Ordinal Scale เป็นการจดัอนัอบัของส่ิงท่ีตอ้งการวดั จะเรียงคุณสมบติัท่ีจะวดัจากต าแหน่ง
สูงสุดไปหาต ่าสุด หรือต ่าสุดไปหาสูงสุด โดยไม่ค  านึงถึงจ านวนหรือช่วงระหว่างอนัดบันั้นๆ เช่น
ความชอบ ความโดดเด่นในชั้นเรียน เป็นตน้ 

3. Interval Scale เป็นการวดัความแตกต่างและบอกถึงระยะห่างของขอ้มูลซ่ึงเป็นช่วงท่ี
เท่าๆกนั เช่น อุณหภูมิ Index Number การวดัทศันคติบางตวั เป็นตน้ 

4. Ratio Scale เป็นการวดัท่ีมีค่าของ 0 ท่ีเป็นศูนยส์ัมบูรณ์ค่าท่ีไดจ้ะมีขนาดท่ีแน่นนอนสามารถ
เปล่ียนแปลงหน่วยมาเปรียบเทียบกนัได ้เช่น ยอดขาย รายได ้อาย ุเป็นตน้ 
 
 ประเภทของสเกลในการให้คะแนนทศันคติ (Types of Rating Scales) 

1. Itemized-Category Scale เป็นการให้คะแนนซ่ึงประกอบดว้ยชนิดของการตอบสนองหลาย
ประเภท โดยผูต้อบมีทางเลือกท่ีจะระบุต าแหน่งของความต่อเน่ือง ช่วยให้ผูต้อบมีความยืดหยุน่ในการ
จดัประเภทในกรณีท่ีขอ้มูลมีมากข้ึน เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด หรือ ดีมาก ดี ปาน
กลาง ไม่ดี ไม่ดีเลย เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบท่ีนิยมกนัมากส าหรับการวดัทศันคติ คือ รูปแบบของ Likert 
Scale  
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2. Comparative Scale เป็นการเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ โดยอาจมีค าตอบในลกัษณะเช่น ดีกว่า 
เท่ากนั แยก่วา่ เป็นตน้ 

3. Rank-Order Scale เป็นการให้เรียงล าดบั ส่ิงท่ีตอ้งการวดั โดยอาจจะเรียงตั้งแต่มากท่ีสุดไป
หาน้อยท่ีสุด หรือ น้อยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด ก็ได้ เช่นเรียงล าดบัรสชาติของไอศกรีมท่ีชอบท่ีสุด 3 
อนัดบั จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด เป็นตน้ 

4. Constant-Sum Scale การวดัทศันคติซ่ึงให้ผูต้อบแบ่งสัดส่วนจากคะแนนท่ีคงท่ี (มกัจะเป็น 
100 คะแนน) เพื่อระบุความสัมพนัธ์กนัของคุณสมบติัต่าง ๆ โดยใชค้วามส าคญัเป็นเกณฑ์หลกั เช่น ให้
แบ่ง 100 คะแนน ให้กับปัจจัยท่ีคุณให้ความส าคญัเม่ือมีการวางแผนทางด้านสุขภาพตามปัจจยัท่ี
ก าหนดใหต่้อไปน้ี เป็นตน้ 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ และการใช้สินคา้และ
บริการ (ผลิตภณัฑ)์ โดยผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตอ้งการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท า
ดงักล่าว (ศุภกร เสรีรัตน์, 2540:5-6) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา  (Searching) 
การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย  (Disposing) ใน
ผลิตภณัฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะสนองตอบความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการ
ตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผล (Evaluating) การจดัหา (Acquiring) 
การใช ้(Using) การใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538:124) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงมีชีวิตและบุคคลอ่ืน สามารถสังเกต
ไดแ้ละใช้เคร่ืองมือทดสอบได ้เช่น การหัวเราะ การร้องไห้ การกิน การนอน การเล่น ฯลฯ (โสภา ชูพิกุล
ชยั, 2521: 2)  
 พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลนั้นไม่รวมเฉพาะส่ิงท่ีแสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้น 
แต่ยงัรวมถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจของบุคคลซ่ึงภายนอกไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง เช่น คุณค่า (Value) ท่ีเขา
ยึดถือเป็นหลกัในการประเมินส่ิงต่าง ๆ ทศันคติ หรือ เจตคติ (Attitude) ท่ีเขามีต่อส่ิงต่าง ๆ ความคิดเห็น 
(Opinion) ความเช่ือ (Belief) รสนิยม (Taste) และสภาพจิตใจซ่ึงถือไดว้า่เป็นลกัษณะของบุคลิกภาพของ
บุคคลเป็นเหตุปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรม (ชุดา จิตรพิทกัษ,์ 2525:2) 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษยก์ระท าไม่ว่าส่ิงนั้นจะสังเกตได้หรือ
ไม่ได ้เช่น การเดิน การพดู การคิด ความรู้สึก ความสนใจ เป็นตน้ (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526:15) 
 เน่ืองจากการปฏิบติัการทางการตลาดสมยัใหม่  มุ่งเน้นท่ีผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคญั  ดงันั้นนกัการ
ตลาดปัจจุบนัจึงไดใ้ห้ความสนใจ และศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะการเขา้ใจพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคท่ีถูกตอ้ง  จะท าให้การตลาดสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่คู่แข่งขนั  ซ่ึง
จะน าความไดเ้ปรียบมาสู่บริษทั 
 ก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมาจะมีมูลเหตุท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรม
เสมอ  ซ่ึงมูลเหตุดงักล่าวจะเป็นตวักระตุน้  เร่งเร้าจิตใจท าให้เกิดความตอ้ง การและจากความตอ้งการจะ
ท าให้เกิดแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในท่ีสุด  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการเรียกว่า 
“กระบวนการของพฤติกรรม”  กระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์ จึงมีลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการดงัน้ีคือ  
 1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิด (Behavior is Caused) ซ่ึงหมายความวา่ การท่ี
คนเราจะแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดออกมานั้น  จะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิด และส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือ 
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัคนนัน่เอง 
 2.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจ หรือแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated)  นัน่คือ เม่ือ
คนเรามีความตอ้งการเกิดข้ึนแล้ว คนก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการนั้นจนกลายเป็นแรงกระตุน้
หรือแรงจูงใจ ใหแ้สดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 3.  พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal-Directed)  ซ่ึงหมายความวา่  การท่ี
คนแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น  มิไดก้ระท าไปอยา่งเล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้ทิศทาง  
ตรงกนัขา้มกลบัมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีแน่นอนเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จแห่งความตอ้งการของตน 
 อย่างไรก็ตาม  แมว้่ากระบวนการของพฤติกรรมของคนจะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนัแต่รูปแบบของ
พฤติกรรมของคน (Behavior Patterns)  ท่ีแสดงออกให้สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเขาเผชิญมีลกัษณะแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีเกิดจากสาเหตุหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในตวับุคคลเอง  ในแง่ของจิตวิทยาและปัจจยัภายนอกซ่ึง
ไดแ้ก่  ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูกพนักบัตวัเขาเอง  ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจของบุคคล  ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมาต่างๆ กนั 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หาการซ้ือ การใช้การประเมินผล 
การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความต้องการของผู ้ซ้ือและนักการตลาด
จ าเป็นตอ้งศึกษา และวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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1. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ซ่ึงมีผลท าให้ธุรกิจนั้นประสบ
ความส าเร็จ ถา้กลยทุธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นอนัมาก 

2. เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวความคิดทางการตลาด (Market Concept) ท่ีว่า การท าให้ลูกคา้พึง
พอใจ ด้วยเหตุน้ีจึงต้องศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจัดส่ิงกระตุ้น หรือกลยุทธ์ การตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 
 วรรณศิริ ปานโกศล (2542:8-9) กล่าววา่ แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ได้
จ  าแนกออกเป็น ดงัน้ี 

1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyze Consumer Behavior) เป็นการคน้หาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการซ้ือ หรือการใช้ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะมีค าถามท่ีจะช่วยใน การวเิคราะห์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6WS และ 1H ซ่ึงจากค าตอบ
ของค าถามเหล่าน้ีจะท าให้ได้ทราบความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมค าถามเหล่าน้ี
ประกอบดว้ย 

1.1 ใครอยูใ่นเป้าหมาย ผูซ้ื้อรถยนตคื์อใคร มีรายไดร้ะดบัเท่าใด ประกอบอาชีพ งบประมาณใน
การซ้ือรถยนตเ์ป็นอยา่งไร 

1.2 ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร กลุ่มเป้าหมายซ้ือยีห่อ้ใด   
1.3 ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือรถยนต์มีปัจจยัอะไรท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมาย

ตดัสินใจเลือกซ้ือสนองความตอ้งการทางดา้นใด ปัจจยัภายใน ภายนอก และปัจจยัเฉพาะบุคคลท่ีมีผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ใครมีบทบาท หรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือของ
กลุ่มเป้าหมาย ตนเอง ญาติพี่นอ้ง หรือบุคคลในครอบครัว ท่ีมีผลในการเลือกซ้ือรถยนต ์

1.5 ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการซ้ือบา้นเม่ือใด  
  1.6 ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน แหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคไปซ้ือในท่ีน้ีจะหมาย ถึง ท าเลท่ีตั้ง ความ
สะดวกในการอ านวยความสะดวกของการซ้ือ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีจดัในส่ิงท่ี
สามารถสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้
  
 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาวิธีการท่ีผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร แต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากรในการตดัสินใจใช้บริการ ซ่ึง
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นกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่การบริการของเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญน้ี ใครคือลูกคา้ (Who) 
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือได้อย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ี
ไหน (Where) และซ้ือบ่อยเพียงไร (How often)  
 การใช้ค  าถามWho What Why When Where How และHow often จะท าให้สามารถเขา้ใจถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดง่้าย และค าตอบท่ีได้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนกัการตลาดในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด (Market Strategy) ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 
 ในการวิเคราะห์ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญสามารถใชค้  าถาม
เหล่าน้ีในการศึกษาพฤติกรรมไดคื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2539:109) 
 1.ใครคือผูซ้ื้อสินคา้ (Who) ค าตอบท่ีไดจ้ะท าให้ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายทางดา้น
ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้เป็นตน้ 
 2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) ค  าตอบท่ีไดจ้ะท าใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
 3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ค  าตอบท่ีได้จะท าให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
และจิตวทิยา 
 4. ผูบ้ริโภคซ้ือไดอ้ย่างไร (How) ค  าตอบท่ีได้จะท าให้ทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
  4.1 การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ 
  4.2 การคน้หาขอ้มูล คือ ความตอ้งการ หรือรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัสินคา้ 
  4.3 การประเมินทางเลือก คือ การเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้อะไร จากใคร 
  4.4 การตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ชอบมากท่ีสุด 
  4.5 ความรู้สึกภายหลงัการตดัสินใจซ้ือ คือ ความรู้สึกภายหลงัการการซ้ือ และใชสิ้นคา้แลว้ 
 5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร (When) ค  าตอบท่ีไดจ้ะท าใหท้ราบถึงโอกาสในการซ้ือ 
 6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) ค  าตอบท่ีไดจ้ะท าใหท้ราบถึงแหล่งท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ 
 7. ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยเพียงไร (How often) ) ค  าตอบท่ีไดจ้ะท าใหท้ราบถึงความถ่ีในการซ้ือ 
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แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Etzel,et.al., 2004:10) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้
ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่อไปน้ี 
 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น หรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ์ สี 
ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี
ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์การหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์
ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์ขาย
ได ้การก าหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
 1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) และความแตกต่างทางการแข่งขนั
(Competitive differentiation)  
 1.2 องคป์ระกอบ หรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน 
รูปลกัษณ์ คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ 
 1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัเพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
 1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่ข้ึนและดีข้ึน 
ซ่ึงจะตอ้งสมารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 1.5 กลยุทธ์เก่ียวกบัส่วนประสมผลิตภณัฑ์ (Marketing Mix) และสายผลิตภณัฑ์ (Product  
Line) 
 2.ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
(Etzel,et.al., 2004:10) หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นผู ้
ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจะตอ้งค านึงถึง 
 2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาการยอมรับของลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาของผลิตภณัฑน์ั้น 
 2.2 ตน้ทุนสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.3 การแข่งขนั 
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 2.4 ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น กลยทุธ์ดา้นราคา 
 3.การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนั และกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ และบริการจากองค์กรไปยงัตลาด สถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือสถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 
 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ 
Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิ
ในผลิตภณัฑ ์หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างธุรกิจ(Etzel,et.al., 
2004:4) หรือหมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ ์หรือกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด 
 ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย ประกอบด้วย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม และใช้ทางอ้อม (Indirect Channel) จากผูผ้ลิตผ่านคนกลางไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้
อุตสาหกรรม 
 3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด (Physical 
Distribution หรือ Marketing Logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกับการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบติัการตามแผน(Implementing) และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ  ปัจจยัการผลิต และสินคา้
ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งหวงั
ผลก าไร (Kotler and Armstrong, 2004:6) หรือหมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยตวั
ผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ท่ีส าคญั มีดงัน้ี การ
ขนส่ง(Transportation) การเก็บรักษาสินคา้ (Storage) การคลงัสินคา้ (Warehousing) และการบริหาร
สินคา้คงคลงั (Inventory Management) 
 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้ บริการ ความคิด หรือบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ และเตือนความ
ทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือมัน่ และพฤติกรรมการซ้ือ
ของผูบ้ริโภค (Etzel,et.al., 2004:10) หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อ
สร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงการติดต่ออาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และ
การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการ 
องคก์รอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด
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แบบบูรณาการ (Integrate Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 
ผลิตภณัฑ ์และคู่แข่งขนั ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รและผลิตภณัฑ ์
บริการ หรือความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาเก่ียวขอ้งกบั กล
ยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) และกล
ยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 
 4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) หมายถึง ความพยายามในการส่ือสารท่ีมีการวางแผน
โดยองค์กรหน่ึง เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ผลิตภณัฑ์ หรือนโยบาย ให้เกิดกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
(Etzel,et.al., 2004:9) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือรักษาภาพพจน์หรือผลิตภณัฑข์องบริษทั 
 4.3 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลเพื่อ
พยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซ้ือผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือมีปฏิกิริยาต่อความคิด หรือเป็น
การเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขาย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ (Kotler and 
Armstrong, 2004:8) งานในข้อน้ีจะเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยพนักงานขาย กบัการบริหาร
หน่วยงานขาย 
 4.4 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หน่วยงานขาย
(Salesforce) ผู ้จ ัดจ าหน่าย (Distributors) หรือผู ้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดการขายในทนัทีทนัใด หรือเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุน
การโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย (Etzel, et.al., 2004:9) ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การ
ทดลองใช้หรือการซ้ือ โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการ
ขายมี 3 รูปแบบคือ  
 4.4.1 การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer Promotion)  
 4.4.2 การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade Promotion)  
 4.4.3 การกระตุน้พนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย (Salesforce 
Management) 
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การโฆษณาเพื่อให้
เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณา
เช่ือมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกนัดงัน้ี  
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 4.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็นการ
ติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่างๆ
ท่ีนกัการตลาดใช้ส่งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผูซ้ื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองโดยทนัที ทั้งน้ีตอ้ง
อาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้ และการใช้ส่ือต่างๆเพื่อส่ือสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่นใช้ส่ือโฆษณาและแคต
ตาล็อก (Arens, 2002:6)  
 4.5.2 การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็น
ข่าวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอ่้าน ผูรั้บฟัง หรือผูช้ม ให้เกิดการตอบสนองกลับโดยตรงไปยงัผูส่้ง
ข่าวสาร ซ่ึงอาจจะใช้จดหมายตรงหรือส่ืออ่ืน เช่น นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์ หรือป้ายโฆษณา (Arens, 
2002,6) 
 4.5.3 การตลาดเช่ือมตรง หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online advertising) หรือการตลาดผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือE-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์ หรือบริการโดยมุ่งหวงัผลก าไร
และการคา้ เคร่ืองมือท่ีส าคญัในขอ้น้ีประกอบดว้ย การขายทางโทรศพัท์ การขายโดยใช้จดหมายตรง 
การขายโดยใชแ้คตตาล็อก การขายทางโทรทศัน์ วทิย ุหรือหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงจูงใจให้ลูกคา้มีกิจกรรมการ
ตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซ้ือ เป็นตน้  
 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัธุรกจิเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 
 จากราคาจ าหน่ายน ้ าด่ืมบรรจุขวดมีราคาสูงใกล้เคียงกับน ้ าแร่หรือน ้ าอดัลม ส่งผลท าให้
ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมเดือดร้อน ในขณะท่ีปัจจุบนัคนไทยมีก าลงัซ้ือลดลง เน่ืองมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ตลาดน ้ าด่ืมบรรจุขวดค่อนขา้งซบเซา ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าว จึงมีผูป้ระกอบการผลิตน ้ าด่ืมบาง
รายหันมาประยุกต์ธุรกิจจ าหน่ายน ้ าด่ืมออกมาเป็นแบบ “เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ” ดงั
ภาพ 1 ท่ีมีราคาจ าหน่ายต ่ากวา่น ้าด่ืมบรรจุขวดโดยทัว่ไปหลายเท่าตวั ขอ้แตกต่างของเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญก็คือ ผูซ้ื้อน ้ าด่ืมจะตอ้งเป็นผูน้ าเอาภาชนะมาใส่น ้ าด่ืมเอง ท่ีเคร่ืองจ าหน่ายจะมี
ช่องจ่ายน ้ าท่ีต่อมาจากท่อประปาผ่านเคร่ืองกรองในตูซ่ึ้งจะกรองสารเคมี และส่ิงสกปรก โดยผูซ้ื้อ
เพียงแต่หยอดเหรียญเขา้ไปก็จะไดป้ริมาณน ้าตามท่ีตอ้งการ 
รายละเอียดการใชเ้คร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

- หลอดไฟแสดงสถานการท างาน เช่น น ้าเตม็ , หลอด UV และพดัลม , น ้าหมด 
- หนา้จอโชวจ์  านวนเงินและเวลา 
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- ปุ่มกดจ่ายน ้า-หยดุน ้า ปุ่มเดียวกนัไม่สับสน  
- 2 ช่องหยอดเหรียญ สามารถหยอดเหรียญ ไดท้ั้งเหรียญ 1 , 2 , 5 ,10 บาท 
- ตั้งเวลาปิด-เปิดไฟป้ายหนา้ตูน้ ้ าอตัโนมติั 
- มีระบบตรวจเช็คยอดเงิน  
- พดัลมระบายความช้ืนระบายกล่ินอบัในตูน้ ้ า  
- UV+โอโซน+พดัลมท างานเม่ือหยอดเหรียญ 
- อิเล็กโทรดตั้งระดบัน ้า ท าใหไ้ม่เป็นตะกอน  
- มีเสียง Beep เม่ือกดปุ่ม 
- ตั้งราคาขายแบบโปรโมชัน่ได ้เช่น ขายลิตรละ 1 บาทแต่หากหยอดเหรียญครบ 10 บาท 

สามารถกดน ้าได ้20 ลิตร เป็นตน้ 
 

           
 
ภาพที ่1 เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ทีม่า: บริษทั ซีบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
(www.thaizebra.com/drinking_water_vending_machine.php) 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
รายละเอยีด ก าลงัการผลติ 1,000 ลติร/วนั ก าลงัการผลติ 1,000 ลติร/วนั 

-ราคา บาท/เคร่ือง 95,000 (เงินสดลดเหลือ 85,000) 75,000 (เงินสดลดเหลือ 69,000) 
-ขนาด กวา้งxลึกxสูง 86x88x180 ซ.ม. 86x88x180 ซ.ม. 
-ก าลงัการผลิต 1,000 ลิตร/วนั 500 ลิตร/วนั 
-ระบบไฟฟ้า 220 โวลต ์ 220 โวลต ์
-กระแสไฟฟ้า 0.8 - 1.2 แอมป์ 0.8 - 1.2 แอมป์ 
-ความจุถงั 200 ลิตร  200 ลิตร  
-ควบคุมการท างานดว้ยระบบ อิเลคโทรนิคคอนโทรล อิเลคโทรนิคคอนโทรล 
-ระบบน ้าท่ีใชไ้ด ้ ประปา ใชไ้ดเ้ฉพาะน ้าประปา 
-ระบบการรับเหรียญ ขนาด 1บาท 5 บาท และ 10 บาท ขนาด 1บาท 5 บาท  
-สามารถหยดุน ้าไดเ้พื่อสะดวก   
ในการเปล่ียนภาชนะ 

ได ้ ได ้

-ช่องรับน ้าสูงสุด (ขนาดของ 
ภาชนะ) 

20 ลิตร 10 ลิตร 

-อตัราการท าน ้าเขา้ระบบ 35 ลิตร/ชัว่โมง 10 ลิตร/ชัว่โมง 
-กรองเบ้ืองตน้ดว้ยไส้กรอง 
ตะกอนและคลอรีน 3 ไส ้

ขนาดไส้กรอง 20 น้ิว ขนาดไส้กรอง 10 น้ิว 

-ระบบ R.O. ดว้ยเยือ่กรอง   
TFC-FILMTEC  
เพิ่มประสิทธิภาพในการก าจดั 
  เช้ือโรคและตะไคร่น ้า 

ขนาด 200 GPD  
ระบบ OZONE 

ขนาด 100 GPD 
ระบบ OZONE 

-ขนาดท าเล พื้นท่ี ในการ 
พิจารณา 

คอนโด 200 หอ้ง (อยูจ่ริง) หรือ
หมู่บา้น 1,000 หลงัคาเรือน 

คอนโด 100 หอ้ง (อยูจ่ริง) หรือ
หมู่บา้นขนาดกลาง และเล็ก 

ข้อเสนอพเิศษ 
- การรับประกนั  
* (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) 

* ซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ 1 ปี 
ฟรีขวดน ้าขนาด 5 ลิตร 60 ใบ 

* ซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ 1 ปี 
ฟรีขวดน ้าขนาด 5 ลิตร 30 ใบ 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
รายละเอยีด ก าลงัการผลติ 1,000 ลติร/วนั ก าลงัการผลติ 1,000 ลติร/วนั 

- แจกใบปลิวและท าการตลาด ข้ึนอยูก่บัสถานท่ี ข้ึนอยูก่บัสถานท่ี 
- ป้ายผา้ประชาสัมพนัธ์ 1 ป้าย 86x88x180 ซ.ม. 86x88x180 ซ.ม. 
- ติดตั้งฟรี กรุงเทพฯ และ 
  ปริมณฑล 

1,000 ลิตร/วนั 500 ลิตร/วนั 

- ฟรีไส้กรองเบ้ืองตน้ 3 ไส้ 220 โวลต ์ 220 โวลต ์
ทีม่า : จาก บริษทั วอเตอร์ด้ิง จ  ากดั (www.geocities.com/waterdrink02) 
 
ตารางที ่2 ราคา ตูน้ ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ น ้าด่ืมมีแร่ธาตุ ไม่มีน ้าทิ้ง  

รุ่น RO-A RO-S UO-AO UO-A UO-S1 UO-S2 
ระบบ (อาร์โอ+ยู

ว)ี 
(อาร์โอ+ยู
ว)ี 

(ยโูอ+ยวู+ี
โอโซน) 

(ยโูอ+ยวู)ี (ยโูอ+ยวู)ี (ยโูอ+ยวู)ี 

ขนาดตู ้
(ซม.) 

80 x 80 x 
190 

70 x 80 x 
165 

80 x 80 x 
190 

80 x 80 x 
190 

70 x 80 x 
165 

70 x 80 x 
165 

ราคา 53,000 44,000 46,500 43,000 39,500 29,500 
ไส้กรอง 8 ชุด 6 ชุด 8 ชุด 8 ชุด 6 ชุด 6 ชุด 
พดัลม 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด - 
ท่ีหยอด 
เหรียญ 

2 ชุด 
 

1 ชุด 
 

2 ชุด 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

ก าลงัผลิต 1,200 L/D 600 L/D 3,000 L/D 3,000 L/D 1,000 L/D 1,000 L/D 
ถงัเก็บน ้า 200 ลิตร 100 ลิตร 200 ลิตร 200 ลิตร 100 ลิตร 100 ลิตร 

ทีม่า : จาก บริษทั เจเอสเค โปรโมชัน่ จ  ากดั (www.jsk2545.com/product_water_vending.html) 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/waterdrink02
http://www.jsk2545.com/product_water_vending.html
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การค านวณรายได้ เพือ่พจิารณาถึงจุดคุ้มทุนและก าไรทีย่ัง่ยนื 
 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของตูน้ ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
 

รายได้จากการให้บริการน า้ดื่ม 
ก าลงัผลิต 400 ลิตร / วนั 

 

คิดรายไดจ้ากก าลงัการผลิต 400 บาท (จ าหน่ายลิตรละ 1 บาท - สามารถตั้งราคาขายเองได)้ 
ใน 1 เดือนสามารถมีรายไดถึ้ง 400X30 วนั = 12,000 บาท 

ค่าใช้จ่าย - ค่าไฟ 
ป๊ัมจ่ายน ้า ใชก้ระแสไฟฟ้า  
0.9 A. 

= 220 x 0.9 
=198 w. หรือ 0.198 Kw. 
ท างานเท่าประมาณน ้าท่ีจ่ายใหลู้กคา้ 400 ลิตร ประมาณ  
1ลิตร /10วนิาที หรือ 400 ลิตร ท างาน 4,000 วนิาที = 1.11 ชม. 
คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีใชส้ าหรับ 400 ลิตร 0.22 Unit ต่อวนั 

ป๊ัมผลิตน ้า ใชก้ระแสไฟฟ้า 
0.4 A. 

= 220 x 0.4 
= 88 w. หรือ 0.088 Kw.  
คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าส าหรับผลิตน ้า 400 ลิตร 
0.088 x 24 =2.112 Unit ต่อวนั 

หลอดไฟฟ้าภายในตู ้ใช้
กระแสไฟฟ้า 

= 18 w. หรือ 0.018 Kw. 
ท างานประมาณ 12 ชม. คิดเป็นปริมาณไฟฟ้า  
0.018 x 12 = 0.216 Unit ต่อวนั 

รวมใชก้ระแสไฟฟ้า 0.22 + 
2.112 + 0.216 

= 2.548 Unit ต่อวนั 

1 เดือนจะใชป้ริมาณไฟฟ้า = 76.44 Unit 
ค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณ 3.5 บาท / Unit 

1 เดือน ( 30 วนั )เสียค่าไฟฟ้า = 76.44 x 3.5 = 267.54 บาท / เดือน 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของตูน้ ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
 

ค่าใช้จ่าย  - ค่าน า้ประปา 
ค่าน ้าประปา ราคาประมาณ 15 บาท/ลบ.ม. 
น ้าท่ีใชก้รอง 400 ลิตร + น ้าทิ้ง 50% = 600 ลิตร หรือ 0.6 ลบ.ม. 

ค่าน ้าประปา 1 วนั = 0.6 x 15 = 9 บาท / วนั 
1 เดือน ( 30 วนั ) จะเสียค่าน ้ าประปา = 9 x 30 = 270 บาท / เดือน 

ก าไรสุทธิ 
ค่าน ้าประปาราคาประมาณ 15 บาท/ลบ.ม. 
รายไดใ้น 1 เดือน ขายได ้ = 12,000 บาท 
ค่าไฟฟ้า + ค่าน ้า ( 267.54 + 270 ) = 537.54 บาท 
รายไดสุ้ทธิ ใน 1 เดือน = 11,462.46 บาท 
ทีม่า : จาก บริษทั ซีบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
(www.thaizebra.com/drinking_water_vending_machine.php) 
 
ตารางที ่4 ตน้ทุนค่าน ้า-ค่าไฟฟ้า ประมาณ 3-5 สตางค ์ต่อการผลิตและจ่ายน ้า 1 ลิตร  
ขายวนัละ 
(ลติร) 

ต้นทุนค่าน า้ 
และค่าไฟฟ้า (บาท) 

รายได้ (บาท) 

ต่อวนั ต่อเดือน ต่อปี 
100 5 95 2,850 34,200 
200 10 190 5,700 68,400 
300 15 285 8,550 102,600 
400 20 380 11,400 136,800 
500 25 475 14,250 171,000 

1,000 30 950 28,500 342,000 
1,500 35 1,425 42,750 513,000 
3,000 40 2,850 85,500 1,026,000 

ทีม่า : จาก บริษทั เจเอสเค โปรโมชัน่ จ  ากดั (www.jsk2545.com/product_water_vending.html) 

http://www.jsk2545.com/product_water_vending.html
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ส าหรับขอ้ดีของเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ คือราคาจ าหน่ายท่ีค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบ
กบัน ้ าด่ืมบรรจุขวดทัว่ไป โดยมีราคาจ าหน่ายเพียงประมาณลิตรละ 0.5-1.5 บาท ในขณะท่ีน ้ าด่ืมบรรจุ
ขวดทัว่ไปมีราคาจ าหน่ายเพียงประมาณลิตรละ 10-15 บาท แลว้แต่ภาชนะท่ีบรรจุวา่เป็นแบบขวดขุ่น 
(PE) หรือแบบขวดใส (PET) ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่มีตน้ทุนทางดา้นภาชนะ ประการส าคญัคือ การช่วยลด
ปริมาณขยะจ าพวกขวดพลาสติกไดเ้ป็นจ านวนมาก ซ่ึงถือเป็นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางหน่ึง 
 แต่มีขอ้เสียทางดา้นความสะดวกสบายคือ ผูซ้ื้อจะตอ้งน าเอาภาชนะมาใส่น ้ าด่ืมเอง โดยเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญนั้นสามารถให้บริการประชาชนในกลุ่มท่ีพกัอาศยั แหล่งชุมชนอาคาร
ส านกังานหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ป๊ัมน ้ ามนั ห้างสรรพสินคา้บางแห่ง ตลาด รวม
ไปถึงแหล่งชุมชนต่างๆ และเอกชนท่ีตอ้งการซ้ือด่ืมในปริมาณท่ีมาก ราคาถูกกวา่น ้ าด่ืมบรรจุขวดหรือ
ถงัทัว่ไป (หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ, 20 ตุลาคม 2548) 
 
คุณสมบัติของเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 
 เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญมีระบบการกรองน ้ าดว้ยระบบ Reverse Osmosis (RO.) 
รีเวอร์ส ออสโมซิส เป็นระบบ การกรองละเอียดท่ีสุดท่ีมีอยู ่เมมเบรน RO. ท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นชั้นกั้น
เกลือ ละลายน ้ าและ โมเลกุลอนินทรียส์ารทุกชนิดเช่นเดียวกบัโมเลกุลของสารอนินทรีย ์ ท่ีมีน ้ าหนกั
โมเลกุลโดยประมาณมากกวา่ 100 แต่โมเลกุลน ้ าลอด ผ่านเขา้ไป ใน เมมเบรน ไดอ้ย่างสะดวกและ
รวมตวัเป็นน ้ า ซ่ึงปกติเกลือท่ีละลายน ้ าจะถูกก าจดัได ้ 95 %ถึงมากกวา่ 99% ดงัภาพท่ี 2 ระบบน้ีมีการ
ประยกุต ์ใชง้าน RO. มากมายหลายวธีิ เช่น 
 - การก าจดัเกลือแร่ของน ้ าทะเลหรือน ้ ากร่อยส าหรับท าน ้ าด่ืมการน าน ้ าเสียกลบัมาใช้ใน
กระบวนการ ท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การแยกสารปฏิชีวนะ การท าน ้ าบริสุทธ์ิส าหรับด่ืมในบา้น และ
ใชใ้นกระบวน การของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัพบ วา่การใช ้RO. ไดบ้่อยคร้ังในการผลิต
น ้ าท่ีมีความ บริสุทธ์ิสูง มากๆ ส าหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบติัการอีกดว้ยการติดตั้ง RO.ก่อน
ชุดเคร่ืองกรอง แลกเปล่ียนไอออน (Ion Exchange: IX) จะท าให้ลดตน้ทุนการด าเนินงาน และความถ่ี
ของการ ฟ้ืนฟู สภาพระบบ IX ลงไปไดม้าก ซ่ึงปกติแรงดนัท่ีใชอ้ดัน ้ าผ่านเมมเบรนส าหรับ RO. อยู่
ในช่วง 14 บรรยากาศ (200 PSI) ส าหรับน ้ ากร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) ส าหรับน ้ าทะเล
กระบวนการ ท าอาหาร และเคร่ืองด่ืม การแยกสารปฏิชีวนะ การท าน ้ าบริสุทธ์ิส าหรับด่ืมในบา้น และ
ใชใ้นกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัพบ วา่การใช ้RO. ไดบ้่อยคร้ังในการผลิต
น ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงมากๆ ส าหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบติัการ อีกดว้ยการติดตั้ง RO. ก่อน
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ชุดเคร่ืองกรองแลกเปล่ียนไอออน (Ion Exchange: IX) จะท าให้ลดตน้ทุน การด าเนินงาน และความถ่ี
ของการ ฟ้ืนฟู สภาพระบบ IX ลงไปไดม้าก ซ่ึงปกติแรงดนัท่ีใชอ้ดัน ้ า ผา่นเมมเบรนส าหรับ RO. อยู่
ในช่วง 14 บรรยากาศ (200 PSI) ส าหรับน ้ ากร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) ส าหรับน ้ าทะเล และ
เคร่ืองด่ืม การแยกสารปฏิชีวนะ การท าน ้ าบริสุทธ์ิส าหรับด่ืมในบา้น และใช้ในกระบวนการของ
โรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัพบ วา่การใช ้RO. ไดบ้่อยคร้ังในการ ผลิตน ้ าท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง
มากๆ ส าหรับในการผลิตยา หรือในห้องปฏิบติัการอีกด้วยการติดตั้ง RO. ก่อนชุดเคร่ืองกรอง
แลกเปล่ียนไอออน (Ion Exchange: IX) จะท าให้ลดตน้ทุนการด าเนินงาน และความถ่ีของการ ฟ้ืนฟู 
สภาพระบบ IX ลงไปได้มาก ซ่ึงปกติแรงดนัท่ีใช้อดัน ้ าผ่านเมมเบรนส าหรับ RO. อยู่ในช่วง 14 
บรรยากาศ (200 PSI) ส าหรับน ้ากร่อยถึง 69 บรรยากาศ (1,000 PSI) ส าหรับน ้าทะเล 
 - ระบบการกรองท่ีอาศัยหลักการยอ้นกลับของขบวนการ Osmosis ขบวนการดังกล่าวคือ
ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ ท่ีน ้าจากสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ ซึมผา่นเยื่อบาง ๆ ไปหาสารละลาย
ท่ีมีความ เขม้ขน้สูงกวา่ วิธีการทดลองในขั้นแรกเติมน ้ าเกลือและน ้ าในระดบัท่ีเท่ากนัน ้ าจะซึมผา่นเยื่อบาง 
ๆ (Membrane) ไปยงัน ้ าเกลือ ท าให้น ้ าเกลือมีระดบัสูงข้ึนและน ้ ามีระดบัลดลง ระดบัท่ีแตกต่างน้ีเราเรียกวา่ 
แรงดนัออสโมติก (Osmotic Pressure) ดงัภาพท่ี 2 ในทางกลบักนัถา้เราเพิ่มแรงดนัด้านน ้ าเกลือให้มาก     
กว่า แรงดนั ออสโมติก จะท าให้น ้ าในน ้ าเกลือชึมผ่านเยื่อเมมเบรน (Membrane) มายงัดา้นน ้ าท่ีมีความ
เขม้ขน้นอ้ย  น ้ าเกลือซ่ึงมีความเขม้ขน้ของสารละลายสูงจะเขม้ขน้มากข้ึน เม่ือน ้ าผา่นเยื่อเมมเบรนออกไป 
จึงตอ้งมีการระบายน ้าเขม้ขน้ออกทิ้ง จะเป็นการชะลา้งเอาส่ิงสกปรกท่ีติดผิวหนา้ของแผน่เยื่อ เมมเบรนออก
ดว้ย ระบบน้ีเราเรียกวา่ระบบ รีเวอร์ส ออสโมซิส (Reverse Osmosis) หรือเรียกทัว่ไปวา่ ระบบ RO. (ระบบ 
RO.ดีอยา่งไร, www. winsentwater.winsent.com/article.php?p=4) 

 
 
ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการท างานของเมมเบรนRO. 

ที่มา : บริษัท วินเซ็นท์ วอเตอร์ (www.water-mart.net/webboard-th-58700-1067822-น ้ าระบบ+
ro+(reverse+osmosis)+คืออะไร.html) 
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ระบบการกรองน า้ดื่มภายในเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 

น ้าท่ีมาจากท่อน ้าประปาจะต่อเขา้กบักระดาษกรองสารจ าพวกสารแขวนลอยต่าง ๆ จากนั้นจะผา่น
เขา้สู่ RO. membrane ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะสามารถแยกสารละลายท่ีอยูใ่นน ้าไดม้ากกวา่ 99% จึงท าใหไ้ดน้ ้าท่ี
บริสุทธ์ิ ปราศจาก เช้ือโรค ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจปนเป้ือนมากบัน ้าดิบหรือน ้ าประปาท่ีใชใ้น
การผลิต โมเลกุลของน ้าเป็นโมเลกุลท่ีเล็กมากท่ีสุด (0.0001 ไมครอน) เม่ือเทียบกบัโมเลกุลของสารละลาย
อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นโลก ในเยื่อกรอง Membrane เป็นเยื่อกรองท่ีมีรูเล็กขนาด 0.0001 ไมครอน ซ่ึงเท่ากบัโมเลกุล
ของน ้ า จึงยอมใหแ้ต่น ้ าผา่นเยื่อกรองน้ีเท่านั้น ส่วนสารละสายอ่ืน ๆ เช่น เช้ือโรค แบคทีเรีย ไวรัส หรือ
สารละลายอ่ืน ๆ ไม่สามารถผา่นขบวนการกรองน้ีไปได ้ท าใหไ้ดน้ ้าท่ีบริสุทธ์ิ (RO.) โดยสารปนเป้ือนท่ีไม่
ผา่น membrane จะออกไปกบัน ้าทิ้ง หลงัจากนั้นน ้าท่ีผา่นการกรอง จะไปพกัท่ีถงัพกัน ้าขนาดใหญ่ซ่ึงมี
หลายขนาดตั้งแต่ 100-400 ลิตร ตามขนาดของก าลงัการผลิตเคร่ือง ขั้นตอนสุดทา้ยขณะจ าหน่ายน ้ าป้ัมน ้ าจะ
ท างานและไหลผา่น Activated-Carbon Filter อีกคร้ังเพื่อความมัน่ใจในคุณภาพก่อนลงสู่ภาชนะบรรจุ
ผูบ้ริโภคดงัภาพท่ี 3 (ขั้นตอนระบบการกรองตูน้ ้ าด่ืมหยอดเหรียญ,www.99fiber.com/index.php?.com 
/index.php?lay=show&ac=article&Id =5369910) 
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ภาพที ่3 แสดงระบบการกรองน ้าด่ืมภายในเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ทีม่า : บริษทั เอน็อาร์ที จ  ากดั(www.9fiber.com/index.php?lay=show&ac=article&Id =5369910) 
 
ข้อดีและข้อจ ากดัของการเลอืกใช้ระบบ RO. 
 ข้อดี 
 1. ระบบ RO. สามารถประหยดัสารเคมีไดม้ากเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเคมีทัว่ๆไป ในระบบ
เคมีจะตอ้งใช้กรดและด่างจ านวนมากมาเจ็นเนอเรต นอกจากน้ียงัมีปัญหาเร่ืองสภาพแวดล้อม ส่วน
ระบบ RO. จะใชส้ารเคมีน้อยมาก ตน้ทุนการผลิตน ้ าจะตกอยูท่ี่ค่าไฟของป๊ัมน ้ า ซ่ึงกินไฟมากเพราะ
ความดนัสูง แต่เม่ือเทียบกบัราคาสารเคมีแลว้ยงัถูกกวา่มาก  
 2. ระบบ RO. สามารถท าให้น ้ าบริสุทธ์ิโดยไม่ตอ้งเปล่ียนสถานะของน ้ าก่อน (Nophase 
change) เหมือนอยา่งวธีิการกลัน่น ้าทัว่ๆไป 
 3. ระบบ RO. ประกอบดว้ยอุปกรณ์ไม่ก่ีอยา่งจึงเป็นระบบท่ีกะทดัรัด เช่น ป๊ัมน ้า มอเตอร์ วาล์ว 
มาตรวดัอตัราการไหล เคร่ืองวดัค่าความน าไฟฟ้า (Conductivity Meter) เกจวดัความดนั ฯลฯ 

http://(www.9fiber.com/index.php?lay=show&ac=article&Id%20=5369910
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 4. ช่างคุมเคร่ืองจกัรไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ช่างฝีมือ เพียงแต่ผ่านการอบรมเพียงระยะเวลาสั้นๆก็
สามารถคุมเคร่ืองได ้อุปกรณ์อตัโนมติัจะช่วยในการควบคุมง่ายข้ึน 
 
 ข้อจ ากดั 
 1. ขอ้จ ากดัในเร่ืองความดนั โดยปกติถา้เป็นน ้ าทะเลจะตอ้งใชค้วามดนั 800 ถึง 1,000 PSI และ
ส าหรับน ้ ากร่อยธรรมดา จะใชค้วามดนัไม่เกิน 400 ถึง 600 PSI ซ่ึงในแง่ของการปฏิบติัแลว้ เราจะใช้
ความดนั 200 PSI เหนือความดนัออสโมซิส (Osmosis Pressure) ดงันั้นระบบ RO. จึงไม่สามารถใชก้บั
การแยกน ้ าท่ีมีความเขม้ขน้ของสารละลายสูงมากๆได ้เพราะโครงสร้างของเน้ือเยื่อจะไม่สามารถรับ
แรงดนัมากเกินได ้
 2. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัอุณหภูมิของน ้ าก่อนเขา้สู่ระบบ เน้ือเยื่อแบบ ทินฟิล์ม คอมโพซิส (Thin 
Film Composite) ถา้ป้อนน ้าท่ีมีอุณหภูมิเกินกวา่น้ีจะมีปัญหาเร่ืองเน้ือเยื่ออดัตวัแน่น (Compaction) เป็น
เหตุใหส้ารละลายเล็ดลอดออกมาไดม้ากข้ึน ดงันั้นถา้น ้ามีอุณหภูมิสูงเกินไปจะตอ้งลดอุณหภูมิลงก่อน 
 3. ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัวสัดุท่ีใชท้  าเมมเบรน เน้ือเยื่อท่ีใชใ้นระบบ RO. จะเส่ือมคุณภาพเร็วมาก 
หากสัมผสักบัน ้ามนั หรือ จารบี จึงจ าเป็นตอ้งก าจดัไขมนัใดๆ ออกอยา่งเด็ดขาด (ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของ
การเลือกใชร้ะบบ RO.,www.waternhome.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=213505) 
 

ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
 ศิริพร มีตระกลูมัง่คัง่ (2542) ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการการลงทุนติดตั้งเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ของหมู่บา้นไพฑูรย ์แกรนวิลล์ โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ซ่ึง
ส ารวจโดยแบบสอบถาม ท าการเลือกตวัอย่างจากประชากรท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นไพฑูรย ์แกรนวิลล ์
จ านวน 120 คน จากผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการบริโภคน ้ าด่ืมภายในครัวเรือนส่วนใหญ่ จะบริโภค
น ้ าด่ืมบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตรมากท่ีสุด สาเหตุท่ีซ้ือเพราะมีความสะดวก หาซ้ือง่ายและสะอาด โดยหา
ซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือทัว่ไป ปริมาณน ้ าด่ืมท่ีบริโภคในครอบครัวส่วนใหญ่มากกว่า 5 ลิตรต่อวนั กลุ่ม
ตลาดเป้าหมายเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง จ านวนสมาชิก
ภายในครอบครัว 3-4 คน และระดบัรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงตลาดเป้าหมายกลุ่ม
นั้นมีความตอ้งการใชเ้คร่ืองมากกวา่กลุ่มอ่ืน จากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนพบวา่
เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง จากระยะเวลาโครงการ 5 ปี มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 338,764 
บาท มีอตัราผลตอบแทนโครงการ 32.1% และระยะเวลาคืนทุน 2.57 ปี ส าหรับการให้บริการเคร่ือง
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จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ มีความส าคญัมากในช่วงแนะน า การประชาสัมพนัธ์ให้คนในพื้นท่ี
ทราบ และควรมีผูใ้หค้  าแนะน าในการใชเ้คร่ืองในระยะแรก 
 ธัญลักษณ์ บวัทอง และคณะ (2541) ศึกษาทศันคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการด่ืม
น ้าประปาของส านกังานการประปาสาขาแมน้ศรี โดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ซ่ึงส ารวจโดย
แบบสอบถาม ท าการเลือกตวัอยา่งจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีให้บริการของส านกังานการประปา
สาขาแมน้ศรี จ  านวน 396 คน จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 52% เป็นพนกังานบริษทั/
รับจา้ง 53.8% มีรายไดภ้ายในครอบครัวระหวา่ง 10,001-30,00 บาท 32.6% 
 2. ผู ้บริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพน ้ าประปาน้อย ทั้ งทางด้านกล่ิน รสชาติ และส่ิง
ปลอมปน มีความพึงพอใจในดา้นสีของน ้ าประปามากกวา่คุณภาพน ้ าดา้นอ่ืน ๆ นอกจากน้ีลกัษณะการ
ใชน้ ้าประปามีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
 3. พฤติกรรมการด่ืมน ้าของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหนัมาด่ืมน ้าขวด/ถงัเพิ่มข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นผู ้
ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20.40 ปี และประกอบอาชีพรับราชการหรือพนกังานบริษทั นอกจากน้ีลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการด่ืมน ้ าประปา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่ด่ืมน ้ าประปาจากก๊อก
โดยตรงเน่ืองจากยงัไม่แน่ใจในกระบวนการ 
 4. ผูบ้ริโภคเคยไดรั้บข่าวสารการรณรงคโ์ครงการ “น ้าประปาทุกท่ี คุณภาพดี ด่ืมได”้ มีสัดส่วน 
54.79% โดยรับทราบจากส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ แต่ยงัไม่มัน่ใจในคุณภาพว่าสามารถด่ืมไดโ้ดยตรง
จากก๊อก 
 อภิชาติ รุ่งเมฆารัตน์ (2539) ศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือน ้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ โดยวิจยัเชิงส ารวจ เก็บรวบรวม ดว้ยการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถาม ท าการเลือกตวัอย่างจากประชากรผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 
241 คน จากผลการวจิยัพบวา่ 
 1. กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง 62.1% มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 35.5% การศึกษา
ระดบัประถมศึกษา 43% มีอาชีพคา้ขายรายยอ่ย 39.7% มีรายไดต้  ่ากวา่ 3,000 บาท 33.6% มีรายไดข้อง
ครอบครัว 3,001-6,000 บาท 38.3% มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน 36.4% มีสถานะภาพในครอบครัวเป็น
หวัหนา้ครอบครัว และคู่สมรสของหวัหนา้ครอบครัว 39.3% และ 38.8% ตามล าดบั 
 2. ผูบ้ริโภคท่ีเป็นตวัอยา่งในการศึกษาเกือบทั้งหมดเคยบริโภคน ้ าด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
99.1% และใชเ้ม่ือมีโอกาสอยูน่อกบา้น ในช่วงเดินทางมากท่ีสุด เพราะความสะดวกง่ายในการหาซ้ือด่ืม 
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 3. ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือน ้ าบริโภคคือ ขอ้มูลข่าวสารการโฆษณาจาก
ส่ือมวลชนโดยเฉพาะส่ือทางโทรทศัน์ 
 4. หัวหน้าครอบครัวหรือคู่สมรส จะเป็นผูต้ดัสินใจซ้ือน ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท 
และรูปแบบของการตดัสินใจจะใช้หลกัทางวิทยาศาสตร์ คือ ดูเคร่ืองหมายและเลขทะเบียน อย .เป็น
หลกั 
 ส านกังานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุข(2551) การวิจยัสถานการณ์ความ
ปลอดภยัของการบริโภคน ้า ท่ีผลิตจากเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมหยอดเหรียญ จากการสอบถามผูบ้ริโภคจ านวน 
400 คน ในกรุงเทพมหานคร พบวา่มีปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมหยอดเหรียญขั้นต ่าท่ีมีการบริโภคคิดเป็น 
2 ลิตรต่อคนต่อวนั และความเห็นดา้นความมัน่ใจในความสะอาดของน ้ าด่ืมท่ีผลิตจากเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืม
หยอดเหรียญ พบว่า ผูบ้ริโภคไม่แน่ใจในความสะอาดถึงร้อยละ 50.00 (200/400 คน) และแมว้่า
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะไม่แน่ใจในความสะอาดของน ้ า แต่ก็ยงัคงใชบ้ริการน ้ าด่ืมหยอดเหรียญอยู ่โดยมี
เหตุผลคือ อยูใ่กลท่ี้พกั ร้อยละ 44.68 (298/667 คน) และราคาถูก ร้อยละ 24.59 (164/667 คน) ตามล าดบั 
ผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมหยอดเหรียญส่วนใหญ่ลา้งภาชนะบรรจุทุกคร้ังก่อนน าไปบรรจุน ้ าด่ืมหยอดเหรียญ คิด
เป็นร้อยละ 84.11 (270/321 คน) โดยวิธีการท่ีผูบ้ริโภคน ้ าด่ืมหยอดเหรียญใชใ้นการลา้งภาชนะบรรจุ 
ส่วนใหญ่ลา้งการดว้ยการกลั้วดว้ยน ้ าสะอาดคิดเป็นร้อยละ 67.28 (220/327 คน)รองลงมาคือลา้งดว้ย
น ้ ายาลา้งจานและน ้ าสะอาด คิดเป็นร้อยละ 29.05 (95/327 คน)และส่วนใหญ่น าน ้ าด่ืมหยอดเหรียญไป
ใชด่ื้มและประกอบอาหาร โดยไม่ไดผ้า่นกระบวนการต่าง ๆ ก่อนน าไปใช ้เช่น การตม้ หรือกรอง ถึง
ร้อยละ 75.50 (302/400 คน)ผลจากการท าแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นวา่ ถึงแมผู้บ้ริโภคไม่
แน่ใจในความสะอาดของน ้ าท่ีผลิตจากเคร่ืองผลิตน ้ าด่ืมหยอดเหรียญ แต่ยงัคงใชบ้ริการน ้ าด่ืมหยอด
เหรียญอยู ่เพราะอยูใ่กลท่ี้พกัและมีราคาถูก จึงเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นความสะดวกในการจดัหาและปัจจยั
ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ค่อนขา้งมากกวา่ปัจจยัดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ี 
ยงัพบวา่ผูบ้ริโภคบางส่วน ไม่มีการลา้งท าความสะอาดภาชนะบรรจุก่อนน ามาบรรจุน ้ าจากเคร่ืองผลิต
น ้ าด่ืมหยอดเหรียญ ซ่ึงการท่ีไม่มีการลา้งท าความสะอาดภาชนะบรรจุน้ีเป็นสาเหตุของการปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรียสู่์น ้ าท่ีน ากลบัไปบริโภคไดแ้ละเม่ือพิจารณาร่วมกบัผลการส ารวจท่ีพบว่าผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่น าน ้ าด่ืมหยอดเหรียญไปใช้ด่ืมและประกอบอาหาร โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ก่อน
น าไปใช ้เช่น การตม้ หรือกรอง แสดงใหว้า่ผูบ้ริโภคมีโอกาสเส่ียงต่อการบริโภคน ้ าด่ืมท่ีมีการปนเป้ือน
เช้ือจุลินทรียไ์ด ้
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาสรุปเป็นกรอบแนวความคิดการวจิยัไดด้งัน้ี 
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สรุปเข้าสู่ประเด็นปัญหาการวจัิย 

จากทฤษฎีขา้งตน้จึงสามารถสรุปไดว้่าทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ (คุณภาพของน ้ าด่ืม) ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (ท าเลท่ีตั้ง) และการส่งเสริมการตลาด ลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท ์
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ                            ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดต่้อเดือน 
6. อตัราค่าเช่า 
7.จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ทศันคติการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรีจ าแนกตาม
ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

 

 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดั
นนทบุรี 
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 การวจิยัเร่ือง “ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม แบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ไดด้ าเนินการวจิยัตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
         ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิยัคร้ังน้ีประชากรคือบุคคลทัว่ไปท่ีพกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีซ่ึงไม่

ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงขอใชต้วัเลขจ านวนประชากรทั้งหมดในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 

1,101,743 คน (ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2553) จึงค านวณขนาด

ตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากร (ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2549,47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ความคลาดเคล่ือนร้อยละ5 รวมไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 

      n =            N 
                 1+N(e)² 
   โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
        N = ขนาดของประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
            e = ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง ก าหนดท่ี 5% (หรือ0.05) 
 
จะได ้
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n =           1,101,743 
        1+1,101,743 (0.05)² 
n =            399.85 

เพราะฉะนั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งประมาณ 400 ตวัอยา่ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยอมให้ความ
คลาดเคล่ือนได ้5% 

 
การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี1 การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

โดยใช้แบบสอบถามท่ีเตรียมไวน้ าไปเก็บข้อมูลกับผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดั
นนทบุรีเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซ้ือน ้าด่ืมหยอดเหรียญในอพาร์ทเมน้ท ์
 ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดโควตา้ (Quota Sampling) โดยการวิจยัคร้ังน้ีมีขอบเขต
อยูใ่นจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางบวัทอง 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอปากเกร็ด และอ าเภอไทรนอ้ย ในการเก็บตวัอย่างแบบสอบถามจะสุ่มตามความ
หนาแน่นของจ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5 ตารางแสดงจ านวนการเก็บแบบสอบถามในแต่ละอ าเภอในจงัหวดันนทบุรี 

อ าเภอในจังหวดันนทบุรี จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง(ชุด) 
อ าเภอเมือง 356,861 130 

อ าเภอบางกรวย 108,266 39 
อ าเภอบางใหญ่ 114,044 41 
อ าเภอบางบวัทอง 241,209 88 
อ าเภอไทรนอ้ย 57,416 21 
อ าเภอปากเกร็ด 223,947 81 

รวม 1,101,743 400 
ทีม่า : จาก ส านกับริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/districtList/S010107/th/4.htm 
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ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว  ้น าไปเก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีอาศยัอยูใ่นอพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี ท่ีจะจดัเก็บแบบสอบถามตามจ านวนท่ีไดก้ าหนดไว ้

 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

          ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  

1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวโนม้ทศันคติ และพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
        2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3
ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน อตัราค่าเช่าต่อเดือน และจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั 
โดยชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญ โดยชนิดของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามท่ีใชว้ดัทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของ       
ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบ ดงัน้ี 
ตารางที ่6 มาตรวดัอิทธิพลต่อการตดัสินใจของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ค าตอบ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย 2 คะแนน 

นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
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 ส่วนเกณฑ์ในการจดัช่วงคะแนนเฉล่ีย (Best, 1981:181) และการแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย 
(Thurstone อา้งถึงใน เพญ็แข แสงแกว้, 2542:91) เป็นดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการนอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการนอ้ยท่ีสุด 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสม
ของเน้ือหา เพื่อปรับปรุงใหมี้ความชดัเจนก่อนน าไปใช ้

 4. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ ไปท า
การทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบจะมีความเขา้ใจตรงกนั และตอบค าถามตาม
ความเป็นจริงไดทุ้กขอ้ โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ 50 คน โดยทดสอบความเช่ือถือ
ของแบบสอบถาม (Test of Reliability) จากวิธีการวดัความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามตามแนวคิด
ของครอนบคั (Cronbach Alpha Formula) ซ่ึงเกณฑ์การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม ถา้
แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 10   ค่าใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือถือระดบัสูง และ
จะตอ้งมีค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใหม้ากกวา่ 0.7 จึงถือไดว้า่แบบสอบถาม มีความเช่ือถือ
ได ้และสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้ ผลจากการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความเช่ือมัน่
ของทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ เท่ากบั .778  

 5. น าแบบสอบถามท่ีได้ทดสอบแล้วมาพิจารณาท าการปรับปรุงแก้ไข และจดัพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบบัจริงเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ขอ้มูลท่ีท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูล เอกสาร ต าราวิชาการ 

ผลงานวิจยั จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
หอสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ส านักหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดสภาวิจยัแห่งชาติ และผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประกอบการอธิบายวเิคราะห์ผลการวจิยัต่อไป 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บ
ตวัอยา่งดว้ยตนเอง พร้อมทั้งช้ีแจงวตัถุประสงค ์และขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 400 คนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

เม่ือผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามไดท้ั้งหมดแลว้ ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ 
แบบสอบถาม เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 
 
 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวจิยัคร้ังน้ี ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ในการวจิยั ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการศึกษา และวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใชส้ถิติเบ้ืองตน้ในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่ามชัฌิมาเลขคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติในการหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยั ไดแ้ก่ 
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ตารางที ่7 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ือง

จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

 
t-test, ANOVA 

2.  พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

 
t-test, ANOVA 

3.  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 
Chi - Square 
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บทที ่4 
ผลของการวจิัย 

 
การวจิยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม แบบหยอดเหรียญของ

ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 400 
ชุด ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้มาท าการวิเคราะห์ ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) โดยแบ่งการวเิคราะห์เป็นส่วน ๆ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน อตัราค่าเช่า และจ านวน ผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์
หาค่าสถิติโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ในการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ

ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ

ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ

หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ

ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 



40 
 

 1.5 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

 1.6 อตัราค่าเช่าอพาร์มเทน้ทต่์อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

 1.7 จ านวนผูพ้กัอาศัยในห้องเดียวกันท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติในการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการ
ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.1 เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.2 อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.3 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในจงัหวดันนทบุรี 

 3.4 อาชีพมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.5 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.6 อตัราค่าเช่าอพาร์มเทน้ท์ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 3.7 จ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
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 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน อตัราค่าเช่า และจ านวน ผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์
หาค่าสถิติโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 
ตารางที่ 8 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
เพศ 

ชาย 128 32.0 
หญิง 272 68.0 
รวม 400 100.0 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 47.5 
26-30 ปี 110 27.5 
31-35 ปี 56 14.0 
36-40 ปี 30 7.5 
41-45 ปี 10 2.5 
46-50 ปี 2 0.5 
มากกวา่ 50 ปี 2 0.5 
รวม 400 100.0 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.5 
อนุปริญญา/ปวส. 7 1.8 
ปริญญาตรี 303 75.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 19.0 
รวม 400 100.0 

อาชีพ 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 40.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 43.3 
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ตารางที่ 8 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.8 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 11.3 
อ่ืน ๆ 5 1.3 
รวม 400 100.0 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.5 
5,001-10,000 บาท 136 34.0 
10,001-15,000 บาท 106 26.5 
15,001-20,000 บาท 46 11.5 
20,001-25,000 บาท 98 24.5 
มากวา่ 25,000 บาท 0 0.0 
รวม 400 100.0 

อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 4.5 
1,501-3,000 บาท 177 44.3 
3,001-4,500 บาท 146 36.5 
มากกวา่ 4,500 บาท 59 14.8 
รวม 400 400.0 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 134 33.5 
2 คน 216 54.0 
3 คน 40 10.0 
4 คน 6 1.5 
มากกวา่ 4 คน 4 1.0 
รวม 400.0 100.0 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่  
 เพศ 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 
 อายุ 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 190 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 รองลงมามีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุระหว่าง 31-35 ปี 
จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 อายุระหวา่ง 36-40 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุระหวา่ง 
41-45 ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอายุระหว่าง 46-50 ปี และมากกว่า 50 ปี จ  านวน 2 คน 
(จ านวนเท่ากนั) คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 303 คน คิด
เป็นร้อยละ 75.8 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 การศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

อาชีพ 
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 

173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาประกอบอาชีพนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา จ านวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 
ประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 

บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001-25,000 บาท จ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.5 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั แต่ไม่มีผูท่ี้
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 25,000 บาท  
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อตัราค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ต่อเดือน 
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ต่อเดือนระหว่าง 

1,501-3,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมามีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือน
ระหว่าง 3,001-4,500 บาท จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 อตัราค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ต่อเดือน 
มากกว่า 4,500 บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือนต ่ากว่า 
1,500 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั  

จ านวนผู้พกัอาศัยในห้องเดียวกนั 
กลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีจ านวนผูพ้กัอาศัยในห้องเดียวกัน 2 คน 

จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมามีจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั 1 คน จ านวน 134 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 จ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 3 คน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 จ  านวนผู้
พกัอาศยัในห้องเดียวกนั 4 คน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั
มากกวา่ 4 คน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ในการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืม แบบหยอดเหรียญ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) 

 
ตารางที่ 9 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
ท่านบริโภคน ้าด่ืมจากแหล่งใดมากท่ีสุด 

น ้าประปา 5 1.3 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 35.0 
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 11.8 
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 50.2 
อ่ืน ๆ 7 1.8 
รวม 400 100.0 
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ตารางที่ 9 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
ปริมาณน ้าด่ืมท่ีท่านบริโภคต่อวนั 

ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 12.8 
1-2 ลิตร 237 59.3 
2-3 ลิตร 72 18.0 
3-4 ลิตร 17 4.3 
4-5 ลิตร 23 5.8 
มากกวา่ 5 ลิตร 0 0.0 
รวม 400 100.0 

ท่านรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญจากส่ือใดมากท่ีสุด 
ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 71.5 
นิตยสาร/วารสาร 12 3.0 
หนงัสือพิมพ ์ 5 1.3 
ป้ายโฆษณา 29 7.2 
ทางอินเตอร์เน็ต 2 0.5 
เพื่อน/คนรู้จกั 39 9.8 
พนกังานแนะน า 5 1.3 
อ่ืน ๆ 22 5.5 
รวม 400 100.0 

ท่านเคยใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญหรือไม่ 
เคย 353 88.3 
ไม่เคย 47 11.8 
รวม 400 100.0 

ท่านใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละก่ีคร้ัง   
1-2 คร้ัง 225 63.7 
3-4 คร้ัง 108 30.6 
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ตารางที่ 9 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
5-7 คร้ัง 17 4.8 
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 0.8 
รวม 353 100.0 

น ้าท่ีท่านซ้ือจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังมีปริมาณเท่าใด 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 5.9 
1-2 ลิตร 99 28.0 
2-3 ลิตร 61 17.3 
3-4 ลิตร 66 18.7 
4-5 ลิตร 106 30.0 
รวม 353 100.0 

สาเหตุท่ีท่านใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 51.0 
อยากลองของใหม่ 5 1.4 
เพื่อนชกัชวน 6 1.7 
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 33.1 
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมไดง่้าย 32 9.1 
มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 2.8 
อ่ืน ๆ 3 0.8 
รวม 353 100.0 

สาเหตุท่ีท่านไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 6.4 
ไม่มีผูช้กัชวนใหใ้ช ้ 0 0.0 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 19.1 
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 6.4 
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมไดย้าก 4 8.5 
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ตารางที่ 9 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ จ านวน (คน) ค่าร้อยละ 
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 53.2 
อ่ืน ๆ 3 6.4 
รวม 47 100.0 

 
จากตาราง 9 พบวา่  
 ท่านบริโภคน า้ดื่มจากแห่งใด 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่บริโภคน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาบริโภคน ้ าด่ืมจากน ้ าด่ืมบรรจุขวด/ถงั จ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.0 บริโภคน ้ าด่ืมจากเคร่ืองกรองน ้ าภายในอพาร์ทเมน้ท์ จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.8 บริโภคน ้าด่ืมจากแหล่งอ่ืน ๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และบริโภคน ้ าประปา จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3  ตามล าดบั 
 ปริมาณน า้ดื่มทีท่่านบริโภคต่อวนั 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่บริโภคน ้ าด่ืมต่อวนัระหว่าง 1-2 ลิตร จ านวน 
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาบริโภคน ้ าด่ืมต่อวนัระหวา่ง 2-3 ลิตร จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 บริโภคน ้ าด่ืมต่อวนัต ่ากว่า 1 ลิตร จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 บริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั
ระหวา่ง 4.5 ลิตร จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และบริโภคน ้าด่ืมต่อวนัระหวา่ง 3-4 ลิตร จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
 ท่านรู้จักเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญจากส่ือใดมากทีสุ่ด 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญจาก
ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมารู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญจากเพื่อน/คนรู้จกั จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญป้ายโฆษณา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญจาก
ส่ืออ่ืน ๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญจากนิตยสาร/
วารสาร จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญหนงัสือพิมพแ์ละ
พนกังานแนะน า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญทาง
อินเตอร์เน็ต จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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 ท่านเคยใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญหรือไม่ 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เคยใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และไม่เคยใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 ท่านใช้บริการเฉลีย่สัปดาห์ละกีค่ร้ัง 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 353 คน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ  านวน 225 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 รองลงมาใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 3.4 คร้ัง จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 
ใช้บริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 5-7 คร้ัง จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และใช้บริการเฉล่ียต่อสัปดาห์
มากกวา่ 7 คร้ัง จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั  
 น า้ทีท่่านซ้ือจากเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังมีปริมาณเท่าใด 
 กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 353 คน ส่วนใหญ่ซ้ือน ้ าจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่อคร้ังปริมาณ 4-5 ลิตร จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาซ้ือน ้ าจากเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังปริมาณ 1-2 ลิตร จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ซ้ือน ้ าจากเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังปริมาณ 3-4 ลิตร จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 ซ้ือน ้ าจาก
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังปริมาณ 2-3 ลิตร จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ
ซ้ือน ้ าจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังปริมาณต ่ากวา่ 1 ลิตร จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 ตามล าดบั 
 สาเหตุทีท่่านใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 353 คน ส่วนใหญ่ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
เน่ืองจากมีความสะดวก จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 ใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากหาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญได้ง่าย 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมัน่ใจใน
คุณภาพของน ้ าจากเคร่ือง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญเน่ืองจากเพื่อนชักชวน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญเน่ืองจากอยากลองของใหม่ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 และใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญดว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 สาเหตุทีท่่านไม่ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 
 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 47 คน ส่วนใหญ่ไม่ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
เน่ืองจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้ าจากเคร่ือง จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาไม่ใช้
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บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ จ  านวน  9 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากราคาสูงกวา่น ้ าด่ืม
ท่ีเคยบริโภค และใชเ้คร่ืองไม่เป็น และดว้ยเหตุผลอ่ืน ๆ (จ านวนเท่ากนั) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.4 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

เกณฑก์ารแปลผล ก าหนดให ้
 5 แทน คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีมากท่ีสุดต่อการบริการ
ของเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

4 แทน คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อการบริการของเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
 3 แทน คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีปานกลางต่อการบริการของ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
 2 แทน คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการบริการของ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
 1 แทน คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีไม่ดีอยา่งยิ่งต่อการบริการ
ของเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
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ตารางที ่10 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติในการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตวัอยา่ง 
ทศันคติในการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ

หยอดเหรียญ 

ทศันคติ x  SD ระดบั
ทศันคติ ไม่ดีอยา่ง

ยิง่ 
ไม่ดี ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก 

1. คุณภาพของน ้า เช่น 
ความสะอาด,ความ
ใส,กล่ิน,รส 

11 66 159 116 48 3.31 .975 ปานกลาง 
(2.8) (16.5) (39.8) (29.0) (12.0)    

2. ความง่ายในการใช้
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

0 9 78 154 159 4.16 .812 ดี 
(0) (2.3) (19.5) (38.5) (39.8)    

3. เคร่ืองสามารถจ าหน่าย
น ้าอุ่น-น ้าเยน็ได ้

2 10 125 202 61 3.78 .749 ดี 
(0.5) (2.5) (31.3) (50.5) (15.3)    

4. เคร่ืองมีภาชนะบรรจุ
ใหบ้ริการ 

18 48 122 107 105 3.58 1.132 ดี 
(4.5) (12.0) (30.5) (26.8) (26.3)    

5. รูปลกัษณ์ภายนอก
เคร่ืองมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 

23 57 109 150 61 3.42 1.087 ปานกลาง 
(5.8) (14.2) (27.3) (37.5) (15.3)    

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 3.65 .610 ดี 
6. ความเหมาะสมของ

ราคา(ลิตรละ 1 บาท)  
ทศันคติด้านราคา 

6 61 136 133 64 3.47 .983 ปานกลาง 
(1.5) (15.3) (34.0) (33.3) (16.0)    

7. สถานท่ีตั้งของเคร่ืองมี
ความสะดวกในการใช ้ 

ทศันคติด้านสถานทีว่าง
จ าหน่าย 

1 12 127 174 86 3.83 .805 ดี 
(0.3) (3.0) (31.8) (43.5) (21.5)    
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ตารางที ่10 ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของทศันคติในการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของกลุ่มตวัอยา่ง 
ทศันคติในการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ

หยอดเหรียญ 

ทศันคติ x  SD ระดบั
ทศันคติ ไม่ดีอยา่ง

ยิง่ 
ไม่ดี ปาน

กลาง 
ดี ดีมาก 

8. การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์(ป้าย
ขา้งเคร่ืองจ าหน่าย) 

0 7 102 169 122 4.02 .795 ดี 
(0) (1.8) (25.5) (42.3) (30.5)    

9. การส่งเสริมการขาย
(เพิ่มปริมาณฟรี) 

15 43 168 135 39 3.35 .930 ปานกลาง 
(3.8) (10.8) (42.0) (33.8) (9.8)    

ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 3.68 .685 ดี 
ทศันคติรวม 3.66 .522 ดี 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บ คือค่าร้อยละ 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีโดยรวมอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.66 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .522 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
 ด้านผลติภัณฑ์ 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรีในด้านผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.65 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .610 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในเร่ืองความง่ายในการใช้เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ .812 
รองลงมาเป็นเร่ืองเคร่ืองสามารถจ าหน่ายน ้ าอุ่น-น ้ าเย็นได้ ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.78 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั .749 เคร่ืองมีภาชนะบรรจุให้บริการ ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.58 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 1.132 รูปลกัษณ์ภายนอกเคร่ืองมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ค่าเฉล่ีย ( X ) 
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เท่ากบั 3.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 1.087 และคุณภาพของน ้ า เช่น ความสะอาด,ความ
ใส,กล่ิน,รส. ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .975 ตามล าดบั 

ด้านราคา 
กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญในอพาร์ทเมน้ท์

ในจงัหวดันนทบุรีในดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 
บาท) ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .983 
 ด้านสถานทีว่างจ าหน่าย 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรีในด้านสถานท่ีวางจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีความสะดวกในการน า
ภาชนะมาบรรจุเอง ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .983 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรีในดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.68 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .686 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการ
ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์(ป้ายขา้งเคร่ือง
จ าหน่าย)สูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .795 และการ
ส่งเสริมการขาย(เพิ่มปริมาณฟรี) โดยมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 3.35 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
เท่ากบั .930 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน  
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ     
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
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ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

เพศ N X  SD t Sig. 
ชาย 128 3.67 .673 .343 .732 
หญิง 272 3.64 .579   

  
 จากตารางท่ี 11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมด้านความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนก
ตามเพศ 

เพศ N X  SD t Sig. 
ชาย 128 3.41 1.007 -.889 .374 
หญิง 272 3.50 .972   

  
 จากตารางท่ี 12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นความเหมาะสมของราคา
(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวกต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

เพศ N X  SD t Sig. 
ชาย 128 3.88 .823 .767 .444 
หญิง 272 3.81 .797   
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 จากตารางท่ี 13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการลาดต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

เพศ N X  SD t Sig. 
ชาย 128 3.69 .679 .100 .920 
หญิง 272 3.68 .690   

  
 จากตารางท่ี 14 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อ
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
 ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามเพศ 

เพศ N X  SD t Sig. 
ชาย 128 3.66 .550 .210 .834 
หญิง 272 3.65 .509   

  
 จากตารางท่ี 15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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1.2 อายุท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 16  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 3.72 .5891 2.553 .019* 
26-30 ปี 110 3.51 .5969   
31-35 ปี 56 3.63 .662   
36-40 ปี 30 3.81 .569   
41-45 ป่ี 10 3.64 .735   
46-50 ปี 2 3.80 .282   
มากกวา่ 50 ปี 2 2.70 .141   
รวม 400 3.65 .610   
 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe แลว้
กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 3.33 1.049 1.826 .093 
26-30 ปี 110 3.55 .925   
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ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
31-35 ปี 56 3.71 .909   
36-40 ปี 30 3.63 .850   
41-45 ป่ี 10 3.50 .850   
46-50 ปี 2 3.50 .707   
มากกวา่ 50 ปี 2 2.50 .707   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตร
ละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 3.76 .819 1.568 .155 
26-30 ปี 110 3.96 .765   
31-35 ปี 56 3.82 .834   
36-40 ปี 30 3.97 .718   
41-45 ป่ี 10 3.50 .972   
46-50 ปี 2 4.00 0.000   
มากกวา่ 50 ปี 2 3.00 0.000   
รวม 400 3.83 .805   
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 จากตารางท่ี 18 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความ
สะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 3.68 .648 2.97 .008* 
26-30 ปี 110 3.62 .707   
31-35 ปี 56 3.75 .707   
36-40 ปี 30 3.92 .602   
41-45 ป่ี 10 3.55 .895   
46-50 ปี 2 3.75 .353   
มากกวา่ 50 ปี 2 2.00 0.00   
รวม 400 3.68 .685   
 
 จากตารางท่ี 19 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อ
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
Scheffe ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการตดัใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนก
ตามอาย ุ

อาย ุ X  

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 

ปี 
26-30 
ปี 

31-35 
ปี 

36-40 
ปี 

41-45 
ปี 

46-50 
ปี 

มากกวา่ 
50 ปี 

3.68 3.62 3.75 3.92 3.55 3.75 2.00 
ต ่ากวา่ 25 ปี 3.68  .061 .065 .232 .134 .065 1.684 
26-30 ปี 3.62   .127 .293 .072 .127 1.622 
31-35 ปี 3.75    .166 .200 .000 1.750* 
36-40 ปี 3.92     .366 .166 1.916* 
41-45 ปี 3.55      .200 1.550 
46-50 ปี 3.75       1.750 
มากกวา่ 50 2.00        

   
 จากตารางท่ี 20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อ
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอายุ 36-40 ปี มีทศันคติรวมดา้น
การส่งเสริมการตลาดดีกวา่ กลุ่มอาย ุ31-35 ปี และกลุ่มอายมุากกวา่ 50 ปี 
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 25 ปี 190 3.67 .461 2.491 .022* 
26-30 ปี 110 3.59 .545   
31-35 ปี 56 3.69 .595   
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ตารางท่ี 21 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ N X  SD F Sig. 
36-40 ปี 30 3.83 .503   
41-45 ป่ี 10 3.59 .760   
46-50 ปี 2 3.78 .157   
มากกวา่ 50 ปี 2 2.56 .157   
รวม 400 3.66 .522   
 
 จากตารางท่ี 21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมี
ทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

1.3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.757 .566 2.277 .079 
อนุปริญญา/ปวส. 7 3.085 .710   
ปริญญาตรี 303 3.664 .593   
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 3.621 .656   
รวม 400 3.649 .610   



60 
 

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อ
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 23 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.57 1.222 2.038 .108 
อนุปริญญา/ปวส. 7 3.00 1.291   
ปริญญาตรี 303 3.42 .980   
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 3.68 .898   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติดา้นความเหมาะสมของ
ราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.50 .650 2.053 .106 
อนุปริญญา/ปวส. 7 3.29 .488   
ปริญญาตรี 303 3.84 .815   
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ตารางท่ี 24 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 3.89 .793   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 24 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติด้านสถานท่ีตั้ งของ
เคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 25 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.714 .611 3.537 .015* 
อนุปริญญา/ปวส. 7 2.857 .626   
ปริญญาตรี 303 3.691 .672   
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 3.717 .722   
รวม 400 3.682 .685   
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติรวมด้านการส่งเสริม
การตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา X  

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
3.714 2.857 3.691 3.717 

มธัยมศึกษา/ปวช. 3.714  0.857 0.022 0.002 
อนุปริญญา/ปวส. 2.857      0.834*   0.859* 
ปริญญาตรี 3.691    .025 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.717     
 
 จากตารางท่ี 26 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริม
การตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษา
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดดีกวา่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี และระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา N X  SD F Sig. 
มธัยมศึกษา/ปวช. 14 3.698 .405 3.327 .020* 
อนุปริญญา/ปวส. 7 3.047 .604   
ปริญญาตรี 303 3.663 .505   
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 3.679 .573   
รวม 400 3.656 .522   
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 จากตารางท่ี 27 พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe ปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา X  

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
3.714 3.047 3.663 3.679 

มธัยมศึกษา/ปวช. 3.698  0.650 0.035 0.018 
อนุปริญญา/ปวส. 3.047   0.615* 0.632* 
ปริญญาตรี 3.663    .016 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.679     
 
 จากตารางท่ี 28 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี มีทศันคติรวมทุกดา้นดีกวา่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
 

1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
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ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 29  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 3.7333 .59019 1.536 .191 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 3.6127 .62474   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.4667 .50521   
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 3.5600 .61733   
อ่ืน ๆ 5 3.5600 .81731   
รวม 400 3.6495 .61007   
 
 จากตารางท่ี 29 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันมีทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 3.35 1.083 1.200 .310 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 3.53 .944   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.53 .640   
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 3.67 .826   
อ่ืน ๆ 5 3.40 .894   
รวม 400 3.47 .983   
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 จากตารางท่ี 30 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตร
ละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 3.77 .823 .520 .721 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 3.88 .784   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.80 .775   
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 3.84 .824   
อ่ืน ๆ 5 4.00 1.000   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 31 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความ
สะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 3.6698 .67143 .301 .877 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 3.6821 .67992   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.7333 .75277   
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 3.6778 .75495   
อ่ืน ๆ 5 4.0000 .70711   
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ตารางท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
รวม 400 3.6825 .68584   
 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อ
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 33 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ N X  SD F Sig. 
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 162 3.6804 .47234 .229 .922 
พนกังานบริษทัเอกชน 173 3.6487 .55694   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 15 3.5704 .48408   
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 45 3.6296 .57832   
อ่ืน ๆ 5 3.6889 .56873   
รวม 400 3.6569 .52222   
  
 จากตารางท่ี 33 พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 

 1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
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 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 34  ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.2143 .57893 2.810 .025* 
5,001-10,000 บาท 136 3.7279 .59910   
10,001-15,000 บาท 106 3.5925 .62025   
15,001-20,000 บาท 46 3.7217 .52065   
20,001-25,000 บาท 98 3.6306 .63399   
รวม 400 3.6495 .61007   
 
 จากตารางท่ี 34 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์
ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดั
นนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิ Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 35 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.21 .579 1.803 .127 
5,001-10,000 บาท 136 3.32 1.114   
10,001-15,000 บาท 106 3.61 .921   
15,001-20,000 บาท 46 3.54 1.089   
20,001-25,000 บาท 98 3.53 .815   
รวม 400 3.47 .983   
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 จากตารางท่ี 35 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติดา้นความเหมาะสม
ของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 36 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.64 .745 1.062 .375 
5,001-10,000 บาท 136 3.81 .784   
10,001-15,000 บาท 106 3.80 .844   
15,001-20,000 บาท 46 4.04 .842   
20,001-25,000 บาท 98 3.82 .778   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 36 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของ
เคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.464 .719 1.295 .271 
5,001-10,000 บาท 136 3.676 .619   
10,001-15,000 บาท 106 3.646 .723   
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ตารางท่ี 37 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
15,001-20,000 บาท 46 3.869 .644   
20,001-25,000 บาท 98 3.673 .739   
รวม 400 3.682 .685   
 
 จากตารางท่ี 37 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติรวมด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 38 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 14 3.317 .431 2.189 .070 
5,001-10,000 บาท 136 3.679 .478   
10,001-15,000 บาท 106 3.630 .510   
15,001-20,000 บาท 46 3.770 .523   
20,001-25,000 บาท 98 3.649 .587   
รวม 400 3.656 .522   
 
 จากตารางท่ี 38 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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1.6 อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 39 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อ
เดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 3.6222 .58567 .846 .469 
1,501-3,000 บาท 177 3.6994 .66096   
3,001-4,500 บาท 146 3.6260 .55796   
มากกวา่ 4,500 บาท 59 3.5661 .58268   
รวม 400 3.6495 .61007   
 
 จากตารางท่ี 39 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติรวม
ดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 40 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 3.50 .786 .288 .834 
1,501-3,000 บาท 177 3.43 1.037   
3,001-4,500 บาท 146 3.53 .970   
มากกวา่ 4,500 บาท 59 3.44 .915   
รวม 400 3.47 .983   
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 จากตารางท่ี 40 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติดา้น
ความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 41 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่า
เช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 4.00 .686 .373 .772 
1,501-3,000 บาท 177 3.84 .820   
3,001-4,500 บาท 146 3.79 .804   
มากกวา่ 4,500 บาท 59 3.85 .805   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 41 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติดา้น
สถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์
ต่อเดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 3.750 .826 .300 .825 
1,501-3,000 บาท 177 3.709 .660   
3,001-4,500 บาท 146 3.643 .704   
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ตารางท่ี 42 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์
ต่อเดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
มากกวา่ 4,500 บาท 59 3.678 .680   
รวม 400 3.682 .685   
 
 จากตารางท่ี 42 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ท์ต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติรวม
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 43 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน 
อตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือน N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1,501 บาท 18 3.679 .523 .438 .726 
1,501-3,000 บาท 177 3.686 .534   
3,001-4,500 บาท 146 3.637 .506   
มากกวา่ 4,500 บาท 59 3.608 .532   
รวม 400 3.656 .522   
 
 จากตารางท่ี 43 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์อเดือนต่างกนัมีทศันคติรวมทุก
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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1.7 จ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนัท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 44 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้อง
เดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
1 คน 134 3.613 .632 2.119 .078 
2 คน 216 3.708 .600   
3 คน 40 3.440 .556   
4 คน 6 3.866 .615   
มากกวา่ 4 คน 4 3.450 .500   
รวม 400 3.649 .610   
 
 จากตารางท่ี 44 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติรวม
ดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
1 คน 134 3.40 1.011 .853 .492 
2 คน 216 3.52 .988   
3 คน 40 3.38 .897   
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ตารางท่ี 45 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
4 คน 6 4.00 .894   
มากกวา่ 4 คน 4 3.50 .577   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 45 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติดา้น
ความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 46 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามจ านวนผู้
พกัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
1 คน 134 3.84 .803 .450 .772 
2 คน 216 3.83 .795   
3 คน 40 3.73 .905   
4 คน 6 4.17 .753   
มากกวา่ 4 คน 4 3.75 .500   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 46 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติดา้น
สถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 47 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัใน
หอ้งเดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
1 คน 134 3.656 .702 1.641 .163 
2 คน 216 3.733 .646   
3 คน 40 3.500 .784   
4 คน 6 3.916 .664   
มากกวา่ 4 คน 4 3.250 .957   
รวม 400 3.682 .6858   
 
 จากตารางท่ี 47 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติรวม
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 48 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามจ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั N X  SD F Sig. 
1 คน 134 3.624 .531 2.396 .050* 
2 คน 216 3.706 .503   
3 คน 40 3.477 .554   
4 คน 6 3.925 .480   
มากกวา่ 4 คน 4 3.444 .587   
รวม 400 3.656 .522   
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 จากตารางท่ี 48 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติรวมทุก
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการ
ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนั 

2.1 พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ทท่ี์แตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 49 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้ าด่ืม
ในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าประปา 5 3.560 .433 3.866 .004* 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 3.511 .58   
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 3.574 .638   
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 3.760 .601   
อ่ืน ๆ 7 3.800 .663   
รวม 400 3.649 .610   
 
 จากตารางท่ี 49 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
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อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และท าการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe ปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างทางทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

 
แหล่งน ้าท่ีบริโภค 

 

X  

แหล่งน ้าท่ีบริโภค 
น ้าประปา น ้าด่ืม

บรรจุขวด/
ถงั 

น ้าจาก
เคร่ือง
กรองน ้า 

น ้าจาก
เคร่ือง
หยอด
เหรียญ 

อ่ืน ๆ 

3.60 3.33 3.06 3.88 3.57 
น ้าประปา 3.60  .048 .014 .200 .240 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 3.33   .063 .248* .288 
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้า 3.06    .185 .225 
น ้าจากเคร่ืองหยอดเหรียญ 3.88     .039 
อ่ืน ๆ 3.57      
 
 จากตารางท่ี 50 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์จากเคร่ืองหยอดเหรียญมีทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ ์
ดีกวา่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ทจ์ากน ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั  
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ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 51 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าประปา 5 3.60 .894 1.045 .384 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 3.52 .861   
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 3.62 1.012   
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 3.38 1.057   
อ่ืน ๆ 7 3.86 .900   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 51 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 52 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าประปา 5 3.60 1.140 1.594 .175 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 3.74 .723   
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 4.06 .791   
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 3.84 .847   
อ่ืน ๆ 7 4.00 .816   
รวม 400 3.83 .805   
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 จากตารางท่ี 52 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติด้านสถานท่ีตั้ งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 53 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้ า
ด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าประปา 5 3.700 1.036 2.028 .090 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 3.571 .680   
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 3.872 .695   
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 3.709 .662   
อ่ืน ๆ 7 3.857 .944   
รวม 400 3.682 .685   
 
 จากตารางท่ี 53 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 54 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าประปา 5 3.600 .596 2.397 .050* 
น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 140 3.551 .530   
น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์ 47 3.699 .579   
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ตารางท่ี 54 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์

แหล่งน ้าท่ีบริโภค N X  SD F Sig. 
น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 201 3.715 .484   
อ่ืน ๆ 7 3.841 .731   
รวม 400 3.656 .522   
 
 จากตารางท่ี 54 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์ต่างกนัมี
ทศันคติรวมทุกด้านได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 

 2.2 พฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 55ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืม
ต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 3.600 .544 .284 .888 
1-2 ลิตร 237 3.655 .616   
2-3 ลิตร 72 3.691 .667   
3-4 ลิตร 17 3.552 .482   
4-5 ลิตร 23 3.634 .607   



81 
 

ตารางท่ี 55ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืม
ต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
รวม 400 3.649 .610   
 
 จากตารางท่ี 55 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัต่างกนั มีทศันคติรวม
ดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 56 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 3.24 .992 1.517 .196 
1-2 ลิตร 237 3.51 .973   
2-3 ลิตร 72 3.39 1.095   
3-4 ลิตร 17 3.76 .664   
4-5 ลิตร 23 3.65 .832   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 56 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัต่างกนั มีทศันคติดา้น
ความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 57 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 3.94 .732 .456 .768 
1-2 ลิตร 237 3.80 .823   
2-3 ลิตร 72 3.86 .775   
3-4 ลิตร 17 3.71 .772   
4-5 ลิตร 23 3.87 .920   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 57 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัต่างกนั มีทศันคติดา้น
สถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 58 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณ
น ้าด่ืมต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 3.637 .633 .568 .686 
1-2 ลิตร 237 3.717 .657   
2-3 ลิตร 72 3.604 .773   
3-4 ลิตร 17 3.764 .664   
4-5 ลิตร 23 3.608 .825   
รวม 400 3.682 .685   
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 จากตารางท่ี 58 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัต่างกนัมี ทศันคติรวม
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 59 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั 

ปริมาณน ้าด่ืมต่อวนั N X  SD F Sig. 
ต ่ากวา่ 1 ลิตร 51 3.605 .474 .157 .960 
1-2 ลิตร 237 3.669 .509   
2-3 ลิตร 72 3.657 .588   
3-4 ลิตร 17 3.640 .468   
4-5 ลิตร 23 3.657 .605   
รวม 400 3.656 .522   
 
 จากตารางท่ี 59 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัต่างกนั มีทศันคติรวม
ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

2.3 พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติใน
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
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ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 60 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 3.616 .605 1.253 .273 
นิตยสาร/วารสาร 12 3.816 .385   
หนงัสือพิมพ ์ 5 3.800 .871   
ป้ายโฆษณา 29 3.786 .658   
ทางอินเตอร์เน็ต 2 3.800 .565   
เพื่อน/คนรู้จกั 39 3.723 .597   
พนกังานแนะน า 5 4.160 .684   
อ่ืน ๆ 22 3.518 .628   
รวม 400 3.649 .610   
 
 จากตารางท่ี 60 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 61 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 3.38 .986 1.915 .066 
นิตยสาร/วารสาร 12 3.83 .577   
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ตารางท่ี 61 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

หนงัสือพิมพ ์ 5 4.20 .837   
ป้ายโฆษณา 29 3.66 1.010   
ทางอินเตอร์เน็ต 2 3.50 .707   
เพื่อน/คนรู้จกั 39 3.72 1.075   
พนกังานแนะน า 5 4.20 .837   
อ่ืน ๆ 22 3.45 .800   
รวม 400 3.47 .983   
 
 จากตารางท่ี 61 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่างกนั มีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา(ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 3.81 .794 .577 .774 
นิตยสาร/วารสาร 12 4.08 .669   
หนงัสือพิมพ ์ 5 4.20 .837   
ป้ายโฆษณา 29 3.79 .902   
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ตารางท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ทางอินเตอร์เน็ต 2 3.50 .707   
เพื่อน/คนรู้จกั 39 3.87 .833   
พนกังานแนะน า 5 4.20 .447   
อ่ืน ๆ 22 3.77 .922   
รวม 400 3.83 .805   
 
 จากตารางท่ี 62 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่างกนั มีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 63 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกั
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 3.639 .654 1.615 .130 
นิตยสาร/วารสาร 12 3.875 .482   
หนงัสือพิมพ ์ 5 4.100 .894   
ป้ายโฆษณา 29 3.879 .689   
ทางอินเตอร์เน็ต 2 3.750 1.060   
เพื่อน/คนรู้จกั 39 3.794 .749   
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ตารางท่ี 63 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกั
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

พนกังานแนะน า 5 4.100 .741   
อ่ืน ๆ 22 3.477 .892   
รวม 400 3.682 .685   
 
 จากตารางท่ี 63 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่างกนัมี ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 286 3.616 .491 2.098 .043* 
นิตยสาร/วารสาร 12 3.861 .307   
หนงัสือพิมพ ์ 5 3.955 .841   
ป้ายโฆษณา 29 3.793 .580   
ทางอินเตอร์เน็ต 2 3.722 .707   
เพื่อน/คนรู้จกั 39 3.755 .583   
พนกังานแนะน า 5 4.155 .650   
อ่ืน ๆ 22 3.530 .602   
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ตารางท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญ 

รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญจากส่ือใด 

N X  SD F Sig. 

รวม 400 3.656 .522   
 
 จากตารางท่ี 64 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05   
 

2.4 พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติ
ในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมบริสุทธ์ิแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 65 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ N X  SD t Sig. 

เคย 353 3.681 .605 2.857 .004* 
ไม่เคย 47 3.412 .602   
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 จากตารางท่ี 65 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ ์ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 66 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนก
ตามการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ N X  SD t Sig. 

เคย 353 3.48 .997 .645 .519 
ไม่เคย 47 3.38 .874   

  
 จากตารางท่ี 66 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 67 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวกต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ N X  SD t Sig. 

เคย 353 3.87 .812 2.725 .007* 
ไม่เคย 47 3.53 .687   
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 จากตารางท่ี 67 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญต่างกนัมี ทศันคติรวมดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 68 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการลาดต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ N X  SD t Sig. 

เคย 353 3.708 .673 2.064 .040* 
ไม่เคย 47 3.489 .755   

  
 จากตารางท่ี 68 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
ทศันคติรวมทุกด้าน 
 ตารางท่ี 69 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ 
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ N X  SD t Sig. 

เคย 353 3.685 .512 3.067 .002* 
ไม่เคย 47 3.439 .541   

  
 จากตารางท่ี 69 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญต่างกนั มีทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
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และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยั
ในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

2.5 พฤติกรรมดา้นการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ี
แตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการ
เฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
1-2 คร้ัง 225 3.639 .606 1.078 .358 
3-4 คร้ัง 108 3.744 .603   
5-7 คร้ัง 17 3.823 .631   
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 3.733 .115   
รวม 353 3.681 .605   
 
 จากตารางท่ี 70 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีต่างกนั มี
ทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 71 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
1-2 คร้ัง 225 3.41 .992 1.634 .181 
3-4 คร้ัง 108 3.58 1.051   
5-7 คร้ัง 17 3.82 .636   
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 3.00 0.000   
รวม 353 3.48 .997   
 
 จากตารางท่ี 71 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีต่างกนั มี
ทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 72 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
1-2 คร้ัง 225 3.85 .810 .885 .449 
3-4 คร้ัง 108 3.94 .807   
5-7 คร้ัง 17 3.76 .903   
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 3.33 .577   
รวม 353 3.87 .812   
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 จากตารางท่ี 72 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีต่างกนั มี
ทศันคติด้านสถานท่ีตั้ งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 73 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการใช้
บริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
1-2 คร้ัง 225 3.706 .676 .336 .799 
3-4 คร้ัง 108 3.736 .653   
5-7 คร้ัง 17 3.588 .795   
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 3.500 .500   
รวม 353 3.708 .673   
 
 จากตารางท่ี 73 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีต่างกนัมี 
ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 74 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
1-2 คร้ัง 225 3.652 .505 1.031 .379 
3-4 คร้ัง 108 3.746 .527   
5-7 คร้ัง 17 3.764 .537   
มากกวา่ 7 คร้ัง 3 3.555 .192   
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ตารางท่ี 74 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

การใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ N X  SD F Sig. 
รวม 353 3.685 .512   
 
 จากตารางท่ี 74 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเฉล่ียต่อสัปดาห์ท่ีต่างกนั มี
ทศันคติรวมทุกด้านได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

2.6 พฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ี
แตกต่างกนั มีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 75 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการซ้ือน ้ าด่ืม
จากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือน ้าเฉล่ียต่อคร้ัง N X  SD F Sig. 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 3.609 .588 1.623 .168 
1-2 ลิตร 99 3.652 .634   
2-3 ลิตร 61 3.721 .626   
3-4 ลิตร 66 3.830 .540   
4-5 ลิตร 106 3.605 .598   
รวม 353 3.681 .605   
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 จากตารางท่ี 75 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกนั มีทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 76 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือน ้าเฉล่ียต่อคร้ัง N X  SD F Sig. 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 3.86 .727 3.081 .016* 
1-2 ลิตร 99 3.69 .900   
2-3 ลิตร 61 3.49 1.105   
3-4 ลิตร 66 3.32 1.084   
4-5 ลิตร 106 3.31 .970   
รวม 353 3.48 .997   
 
 จากตารางท่ี 76 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกนั มีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการ
ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี 
Scheffe แลว้กลบัไม่พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 77 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือน ้าเฉล่ียต่อคร้ัง N X  SD F Sig. 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 3.67 .796 .409 .802 
1-2 ลิตร 99 3.89 .754   
2-3 ลิตร 61 3.84 .757   
3-4 ลิตร 66 3.89 .844   
4-5 ลิตร 106 3.90 .883   
รวม 353 3.87 .812   
 
 จากตารางท่ี 77 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกนั มีทศันคติด้านสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 78 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการซ้ือ
น ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือน ้าเฉล่ียต่อคร้ัง N X  SD F Sig. 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 3.547 .804 1.852 .118 
1-2 ลิตร 99 3.752 .712   
2-3 ลิตร 61 3.631 .590   
3-4 ลิตร 66 3.871 .603   
4-5 ลิตร 106 3.641 .682   
รวม 353 3.708 .673   
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 จากตารางท่ี 78 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกนัมี ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 79 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ัง 

ปริมาณการซ้ือน ้าเฉล่ียต่อคร้ัง N X  SD F Sig. 
นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 21 3.629 .503 1.311 .265 
1-2 ลิตร 99 3.704 .548   
2-3 ลิตร 61 3.688 .513   
3-4 ลิตร 66 3.789 .442   
4-5 ลิตร 106 3.613 .515   
รวม 353 3.685 .512   
 
 จากตารางท่ี 79 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ีต่างกัน มีทศันคติรวมทุกด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

2.7 พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มี
ทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 



98 
 

ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 80 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 3.653 .584 1.894 .081 
อยากลองของใหม่ 5 3.920 .228   
เพื่อนชกัชวน 6 3.900 .629   
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 3.726 .595   
หาเคร่ืองไดง่้าย 32 3.562 .740   
มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 4.000 .581   
อ่ืน ๆ 3 2.933 .230   
รวม 353 3.681 .605   
 
 จากตารางท่ี 80 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 81 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 3.59 .944 1.431 .202 
อยากลองของใหม่ 5 3.40 .894   
เพื่อนชกัชวน 6 3.67 .816   
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 3.31 1.070   
หาเคร่ืองไดง่้าย 32 3.41 .979   
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ตารางท่ี 81 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 3.90 1.101   
อ่ืน ๆ 3 3.00 1.000   
รวม 353 3.48 .997   
 
 จากตารางท่ี 81 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 82 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 3.83 .754 .443 .850 
อยากลองของใหม่ 5 3.60 .548   
เพื่อนชกัชวน 6 4.00 1.095   
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 3.92 .842   
หาเคร่ืองไดง่้าย 32 3.88 .942   
มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 4.10 .994   
อ่ืน ๆ 3 3.67 1.155   
รวม 353 3.87 .812   
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 จากตารางท่ี 82 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 83 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ี
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 3.694 .675 1.345 .236 
อยากลองของใหม่ 5 3.600 .547   
เพื่อนชกัชวน 6 4.250 .524   
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 3.739 .677   
หาเคร่ืองไดง่้าย 32 3.640 .698   
มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 3.750 .589   
อ่ืน ๆ 3 3.000 0.000   
รวม 353 3.708 .673   
 
 จากตารางท่ี 83 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนัมี ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
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ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 84 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 

สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 180 3.674 .507 1.757 .107 
อยากลองของใหม่ 5 3.755 .395   
เพื่อนชกัชวน 6 3.963 .442   
ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 117 3.704 .467   
หาเคร่ืองไดง่้าย 32 3.597 .665   
มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 10 3.944 .562   
อ่ืน ๆ 3 3.037 .231   
รวม 353 3.685 .512   
 
 จากตารางท่ี 84 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติรวมทุกด้านไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

2.8 พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มี
ทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
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ทศันคติด้านผลติภัณฑ์ 
ตารางท่ี 85 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 3.333 .230 1.962 .105 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 3.088 .600   
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 2.933 .305   
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมหยอดเหรียญไดย้าก 4 3.450 .838   
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 3.632 .564   
อ่ืน ๆ 3 3.066 .503   
รวม 47 3.412 .602   
 
 จากตารางท่ี 85 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติรวมด้านผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านราคา 
ตารางท่ี 86 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 3.33 .577 .374 .863 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 3.33 1.000   
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 3.00 1.000   
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมหยอดเหรียญไดย้าก 4 3.00 1.155   
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 3.48 .823   
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ตารางท่ี 86 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
อ่ืน ๆ 3 3.67 1.155   
รวม 47 3.38 .874   
 
 จากตารางท่ี 86 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติดา้นความเหมาะสมของราคา (ลิตรละ 1 บาท) ต่อการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
ทศันคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตารางท่ี 87 ผลการเปรียบเทียบทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ในจังหวดันนทบุรี จ าแนกตาม
พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 3.67 .577 2.643 .037* 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 3.44 .527   
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 2.33 .577   
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมหยอดเหรียญไดย้าก 4 3.75 .500   
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 3.68 .690   
อ่ืน ๆ 3 3.33 .577   
รวม 47 3.53 .687   
 
 จากตารางท่ี 87 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติดา้นสถานท่ีตั้งของเคร่ืองมีความสะดวก ต่อการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe แลว้กลบัไม่
พบรายคู่ใดท่ีมีทศันคติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
ทศันคติด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตารางท่ี 88 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ี
ไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 3.333 .577 1.475 .219 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 3.222 1.034   
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 2.666 .577   
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมหยอดเหรียญไดย้าก 4 3.625 .478   
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 3.700 .692   
อ่ืน ๆ 3 3.333 .288   
รวม 47 3.489 .755   
 
 จากตารางท่ี 88 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนัมี ทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
  
ทศันคติรวมทุกด้าน 
ตารางท่ี 89 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ใชเ้คร่ืองไม่เป็น 3 3.370 .128 2.137 .080 
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ตารางท่ี 89 ผลการเปรียบเทียบทศันคติรวมทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 

สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม N X  SD F Sig. 
ไม่สะดวกในการน าภาชนะไปบรรจุ 9 3.185 .647   
ราคาสูงกวา่น ้าด่ืมท่ีเคยบริโภค 3 2.814 .420   
หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมหยอดเหรียญไดย้าก 4 3.472 .547   
ไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 25 3.635 .508   
อ่ืน ๆ 3 3.222 .293   
รวม 47 3.439 .549   
 
 จากตารางท่ี 89 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญท่ีต่างกนั มีทศันคติรวมทุกด้านไดแ้ก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กั
อาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
 3.1 เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
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ตารางท่ี 90 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า

ด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
เพศ 

ชาย หญิง ค่าไคสแควร์ 
1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 0 

(0 %) 
5 

(1.8 %) 
2=6.169 
Sig=.186 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 44 
(34.37%) 

96 
(35.29%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรองน ้าภายในอพาร์ท 
      เมน้ท ์

15 
(11.7%) 

32 
(11.8%) 

      น ้าจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 69 
(53.9%) 

132 
(48.5%) 

      อ่ืน ๆ 0 
(0.0%) 

7 
(2.6%) 

รวม 128 272 
2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

5 
(3.9 %) 

46 
(16.91%) 

2=33.011 
Sig=.000* 

      1-2 ลิตร 
 

71 
(55.46%) 

166 
(61.02%) 

      2-3 ลิตร 
 

41 
(32.03%) 

31 
(11.39%) 

      3-4 ลิตร 
 

5 
(3.90%) 

12 
(4.41%) 

     4-5 ลิตร 6 
(4.68%) 

17 
(6.25%) 
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ตารางท่ี 90 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า

ด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
เพศ 

ชาย หญิง ค่าไคสแควร์ 
รวม 128 272  
3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 90 

(70.31%) 
196 

(72.05%) 
2=7.133 
Sig=.0.415 

      นิตยสาร/วารสาร 5 
(3.90%) 

7 
(2.57%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 3 
(2.34%) 

2 
(0.73%) 

      ป้ายโฆษณา 11 
(8.59%) 

18 
(6.61%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 1 
(0.78%) 

1 
(0.36%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

14 
(10.93%) 

25 
(9.19%) 

     พนกังานแนะน า 
 

1 
(0.78%) 

4 
(1.47%) 

     อ่ืนๆ 
 

3 
(2.34%) 

19 
(6.98%) 

รวม 128 272 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
      1-2 คร้ัง 
 

66 
(55.93%) 

159 
(67.65%) 

2=5.806 
Sig=.121 
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ตารางท่ี 90 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า

ด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
เพศ 

ชาย หญิง ค่าไคสแควร์ 
      3-4 คร้ัง 
 

44 
(37.28%) 

64 
(27.23%) 

 

      5-7 คร้ัง 
 

6 
(5.08%) 

11 
(4.68%) 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 
 

2 
(1.69%) 

1 
(0.42%) 

รวม 118 235 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 5 

(4.23%) 
16 

(6.80%) 
2=2.975 
Sig=.562 

     1-2 ลิตร 29 
(24.57%) 

70 
(29.78%) 

     2-3 ลิตร 21 
(17.79%) 

40 
(17.02%) 

     3-4 ลิตร 22 
(18.64%) 

44 
(18.72%) 

     4-5 ลิตร 41 
(34.74%) 

65 
(27.65%) 

รวม 118 235 
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
     สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ 57 

(48.30%) 
123 

(52.34%) 
2=2.173 
Sig=.903 
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ตารางท่ี 90 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า

ด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
เพศ 

ชาย หญิง ค่าไคสแควร์ 
     อยากลองของใหม่ 1 

(0.84%) 
4 

(1.70%) 
 

     เพื่อนชกัชวน 2 
(1.69%) 

4 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุขวด 44 
(37.28%) 

73 
(31.06%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า ด่ืมแบบหยอด
เหรียญไดง่้าย 

9 
(7.62%) 

23 
(9.78%) 

     มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจากเคร่ือง 4 
(3.38%) 

6 
(2.55%) 

     อ่ืน ๆ 1 
(0.84%) 

2 
(0.85%) 

รวม 118 235 
 
 จากตารางท่ี 90 แสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในด้านแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมใน 
อพาร์ทเมน้ท์ ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
เฉล่ียต่อสัปดาห์ ปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี 
ในดา้นปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3.2 อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 



ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม  
      น ้าประปา 
 

0 
(0.00%) 

3 
(2.72%) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.33%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.25%) 

2=153.520 
Sig=.000* 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 
 

30 
(15.78%) 

53 
(48.18%) 

29 
(51.78%) 

19 
(63.33%) 

5 
(50.00%) 

2 
(100.00%) 

2 
(100.00%) 

140 
(35.00%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรองน ้า  
      ภายในอพาร์ทเมน้ท ์

7 
(3.68%) 

21 
(19.09%) 

11 
(19.64%) 

5 
(16.66%) 

3 
(30.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

47 
(11.75%) 

      น ้าจากเคร่ืองจ าหน่าย 
      หยอด เหรียญ 

153 
(80.52%) 

30 
(27.27%) 

13 
(23.21%) 

4 
(13.33%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

201 
(50.25%) 

      อ่ืน ๆ 
 

0 
(0.00%) 

3 
(2.72%) 

3 
(5.35%) 

1 
(3.33%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

7 
(1.75%) 

รวม 190 110 56 30 10 2 2 400 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั  
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

25 
(13.20%) 

14 
(12.70%) 

9 
(16.10%) 

3 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

51 
(12.80%) 

2=41.525 
Sig=.014* 

      1-2 ลิตร 
 

127 
(66.80%) 

58 
(52.70%) 

30 
(53.60%) 

16 
(53.30%) 

5 
(50.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

237 
(59.30%) 

      2-3 ลิตร 
 

32 
(16.80%) 

21 
(19.10%) 

10 
(17.90%) 

4 
(13.30%) 

3 
(30.00%) 

1 
(50.00%) 

1 
(50.00%) 

72 
(18.00%) 

      3-4 ลิตร 
 

3 
(1.60%) 

5 
(4.50%) 

5 
(8.90%) 

3 
(10.00%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 
 

3 
(1.60%) 

12 
(10.90%) 

2 
(3.60%) 

4 
(13.30%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(50.00%) 

23 
(5.80%) 

รวม 190 110 56 30 10 2 2 400 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25 

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ  
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 157 

(82.60%) 
70 

(63.60%) 
36 

(64.30%) 
15 

(50.00%) 
5 

(50.00%) 
2 

(100.00%) 
1 

(50.00%) 
286 

(71.50%) 
2=69.515 
Sig=.004* 

      นิตยสาร/วารสาร 3 
(1.60%) 

4 
(3.60%) 

1 
(1.80%) 

2 
(6.70%) 

2 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

12 
(3.00%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 2 
(1.10%) 

2 
(1.80%) 

1 
(1.80%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

      ป้ายโฆษณา 6 
(3.20%) 

10 
(9.10%) 

7 
(12.50%) 

6 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(1.80%) 

1 
(3.30%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

18 
(9.47%) 

11 
(10.00%) 

4 
(7.14%) 

3 
(10.00%) 

2 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(50.00%) 

39 
(9.75%) 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

     พนกังานแนะน า 
 

0 
(0.00%) 

2 
(1.80%) 

1 
(1.80%) 

2 
(6.70%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

 

     อ่ืนๆ 
 

4 
(2.10%) 

11 
(10.00%) 

5 
(8.90%) 

1 
(3.30%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

22 
(5.50%) 

รวม 190 110 56 30 10 2 2 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
       1-2 คร้ัง 
 

109 
(59.60%) 

72 
(75.00%) 

28 
(62.20%) 

11 
(50.00%) 

4 
(80.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

225 
(63.70%) 

2=29.725 
Sig=.012* 

      3-4 คร้ัง 66 
(36.10%) 

20 
(20.80%) 

14 
(31.10%) 

6 
(27.30%) 

1 
(20.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 8 
(4.40%) 

2 
(2.10%) 

2 
(4.40%) 

5 
(22.70%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

17 
(4.80%) 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 0 
(0.00%) 

2 
(2.10%) 

1 
(2.20%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

รวม 183 96 45 22 5 2 0 353  
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 11 

(6.00%) 
7 

(7.30%) 
3 

(6.70%) 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
21 

(5.90%) 
2=43.094 
Sig=.001* 

     1-2 ลิตร 38 
(20.80%) 

29 
(30.20%) 

19 
(42.20%) 

8 
(36.40%) 

3 
(60.00%) 

2 
(100.00%) 

0 
(0.00%) 

99 
(28.00%) 

     2-3 ลิตร 41 
(22.40%) 

11 
(11.50%) 

8 
(17.80%) 

1 
(4.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

61 
(17.30%) 

     3-4 ลิตร 48 
(26.20%) 

10 
(10.40%) 

4 
(8.90%) 

4 
(18.20%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

66 
(18.70%) 

     4-5 ลิตร 
 

45 
(24.60%) 

39 
(40.60%) 

11 
(24.40%) 

9 
(40.90%) 

2 
(40.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

106 
(30.00%) 

รวม 183 96 45 22 5 2 0 353 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
     สะดวกในการน าภาชนะมา 
     บรรจุ 

79 
(43.20%) 

66 
(68.80%) 

21 
(46.70%) 

12 
(54.50%) 

1 
(20.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

180 
(51.00%) 

2= 63.296 
Sig=.000* 

     อยากลองของใหม่ 1 
(0.50%) 

0 
(0.00%) 

2 
(4.40%) 

1 
(4.50%) 

1 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.40%) 

     เพื่อนชกัชวน 4 
(2.20%) 

0 
(0.00%) 

1 
(2.20%) 

1 
(4.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืมบรรจุ 
     ขวด 

82 
(44.80%) 

17 
(17.70%) 

10 
(22.20%) 

4 
(18.20%) 

3 
(60.00%) 

1 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

117 
(33.10%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 
     แบบหยอดเหรียญไดง่้าย 

13 
(7.10%) 

10 
(10.40%) 

7 
(15.60%) 

2 
(9.10%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

32 
(9.10%) 

     มัน่ใจในคุณภาพของน ้า 
     จากเคร่ือง 

4 
(2.20%) 

2 
(2.10%) 

3 
(6.70%) 

1 
(4.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

10 
(2.80%) 
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ตารางท่ี 91 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

อาย ุ
ต ่ากวา่ 25

ปี 
26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 46-50 ปี มากกวา่ 50 

ปี 
รวม ค่าไคสแควร์ 

     อ่ืน ๆ 0 
(0.00%) 

1 
(1.00%) 

1 
(2.20%) 

1 
(4.50%) 

0 
((0.00%)) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

 

     รวม 183 96 45 22 5 2 353 183 
 
 จากตารางท่ี 91 แสดงวา่อายุมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ ปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 
 
 
 
 
 



 3.3 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 92 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
รวม ค่าไคส

แควร์ 
1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
3 

(1.00%) 
2 

(2.60%) 
5 

(1.30%) 
2=15.635 
Sig=.208 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 4 
(28.60%) 

2 
(28.60%) 

98 
(32.30%) 

36 
(47.40%) 

140 
(35.00%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรอง
น ้าภายในอพาร์ท เมน้ท ์

4 
(28.60%) 

0 
(0.00%) 

33 
(10.90%) 

10 
(13.20%) 

47 
(11.80%) 

      น ้าจากเคร่ือง
จ าหน่ายหยอดเหรียญ 

6 
(42.90%) 

5 
(71.40%) 

163 
(53.80%) 

27 
(35.50%) 

201 
(50.30%) 

      อ่ืน ๆ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

6 
(2.00%) 

1 
(1.30%) 

7 
1.80% 

รวม 14 7 303 76 400 
2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

45 
(14.90%) 

6 
(7.90%) 

51 
(12.80%) 

2=10.910 
Sig=.536 

      1-2 ลิตร 
 

9 
(64.3%) 

5 
(71.4%) 

175 
(57.80%) 

48 
(63.20%) 

237 
(59.30%) 
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ตารางท่ี 92 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
รวม ค่าไคส

แควร์ 
      2-3 ลิตร 
 

3 
(21.40%) 

2 
(28.60%) 

56 
(18.50%) 

11 
(14.50%) 

72 
(18.00%) 

 

      3-4 ลิตร 
 

1 
(7.10%) 

0 
(0.00%) 

10 
(3.30%) 

6 
(7.90%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 1 
(7.10%) 

0 
(0.00%) 

17 
(5.60%) 

5 
(6.60%) 

23 
(5.80%) 

รวม 14 7 303 76 400 
3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืม 

10 
(71.40%) 

4 
(57.10%) 

228 
(75.20%) 

44 
(57.90%) 

286 
(71.50%) 

2=15.635 
Sig=.208 

      นิตยสาร/วารสาร 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

11 
(3.60%) 

1 
(1.30%) 

12 
(3.00%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.70%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

      ป้ายโฆษณา 1 
(7.10%) 

1 
(14.30%) 

20 
(6.60%) 

7 
(9.20%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.70%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

3 
(21.40%) 

1 
(14.30%) 

23 
(7.60%) 

12 
(15.80%) 

39 
(9.80%) 
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ตารางท่ี 92 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
รวม ค่าไคส

แควร์ 
     พนกังานแนะน า 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
1.30% 

1 
1.30% 

5 
1.30% 

 

      อ่ืน ๆ 
 

0 
(0.00%) 

1 
(14.30%) 

10 
(3.30%) 

11 
(14.50%) 

22 
(5.50%) 

รวม 14 7 303 76 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
      1-2 คร้ัง 7 

(53.80%) 
6 

(85.70%) 
170 

(63.70%) 
42 

(63.60%) 
225 

(63.70%) 
2=3.401 
Sig=.946 

      3-4 คร้ัง 
 

5 
(38.50%) 

1 
(14.30%) 

82 
(30.70%) 

20 
(30.30%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 
 

1 
(7.70%) 

0 
(0.00%) 

12 
(4.50%) 

4 
(6.10%) 

17 
(4.80%) 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(1.10%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

รวม 13 7 267 66 353 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 0 

(0.00%) 
1 

(14.30%) 
16 

(6.00%) 
4 

(6.10%) 
21 

(5.90%) 
2=9.666 
Sig=.645 

     1-2 ลิตร 3 
(23.10%) 

1 
(14.30%) 

70 
(26.20%) 

25 
(37.90%) 

99 
(28.00%) 
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ตารางท่ี 92 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
รวม ค่าไคส

แควร์ 
     2-3 ลิตร 
 

4 
(30.80%) 

1 
(14.30%) 

50 
(18.70%) 

6 
(9.10%) 

61 
(17.30%) 

 

     3-4 ลิตร 
 

2 
(15.40%) 

1 
(14.30%) 

51 
(19.10%) 

12 
(18.20%) 

66 
(18.70%) 

 

     4-5 ลิตร 
 

4 
(30.80%) 

3 
(42.90%) 

80 
(30.00%) 

19 
(28.80%) 

106 
(30.00%) 

 

รวม 13 7 267 66 353  
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      สะดวกในการน า 
      ภาชนะมาบรรจุ 

7 
(53.80%) 

1 
(14.30%) 

132 
(49.40%) 

40 
(60.60%) 

180 
(51.00%) 

2=44.387 
Sig=.000* 

     อยากลองของใหม่ 0 
(0.00%) 

1 
(14.30%) 

1 
(0.40%) 

3 
(4.50%) 

5 
(1.40%) 

     เพื่อนชกัชวน 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

6 
(2.20%) 

0 
(0.00%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืม 
     บรรจุขวด 

5 
(38.50%) 

4 
(57.10%) 

94 
(35.20%) 

14 
(21.20%) 

117 
(33.10%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
  ด่ืมหยอดเหรียญไดง่้าย 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

24 
(9.00%) 

8 
(12.10%) 

32 
(9.10%) 

     มัน่ใจในคุณภาพ 
     ของน ้าจากเคร่ือง 

1 
(7.70%) 

0 
(0.00%) 

8 
(3.00%) 

1 
(1.50%) 

10 
(2.80%) 
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ตารางท่ี 92 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษากบั
พฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ใน
จงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา/

ปวช. 
อนุปริญญา/

ปวส. 
ปริญญาตรี สูงกวา่

ปริญญาตรี 
รวม ค่าไคส

แควร์ 
      อ่ืนๆ 0 

(0.00%) 
1 

(14.30%) 
2 

(0.70%) 
0 

(0.00%) 
3 

(0.80%) 
 

รวม 13 7 267 66 353 
 
 จากตารางท่ี 92 แสดงวา่ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภค
น ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้น
สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 3.4 อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 



ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 
 

0 
(0.00%) 

4 
(2.30%) 

0 
(0.00%) 

1 
(2.20%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

2=118.054 
Sig=.000* 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 
 

22 
(13.60%) 

86 
(49.70%) 

5 
(33.30%) 

24 
(53.30%) 

3 
(60.00%) 

140 
(35.00%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรองน ้า  
      ภายในอพาร์ทเมน้ท ์

8 
(4.90%) 

26 
(15.00%) 

4 
(26.70%) 

9 
(20.00%) 

0 
(0.00%) 

47 
(11.80%) 

      น ้าจากเคร่ืองจ าหน่าย 
      หยอด เหรียญ 

132 
(81.50%) 

50 
(28.90%) 

6 
(40.00%) 

11 
(24.40%) 

2 
(40.00%) 

201 
(50.30%) 

      อ่ืน ๆ 
 

0 
(0.00%) 

7 
(4.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

7 
(1.80%) 

รวม 162 173 15 45 5 400 
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 ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างอาชีพกบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

19 
(11.70%) 

22 
(12.70%) 

1 
(6.70%) 

8 
(17.80%) 

1 
(20.00%) 

51 
(12.80%) 

2=22.730 
Sig=.121 

      1-2 ลิตร 
 

107 
(66.00%) 

99 
(57.20%) 

7 
(46.70%) 

21 
(46.70%) 

3 
(60.00%) 

237 
(59.30%) 

      2-3 ลิตร 
 

29 
(17.90%) 

28 
(16.20%) 

4 
(26.70%) 

10 
(22.20%) 

1 
(20.00%) 

72 
(18.00%) 

      3-4 ลิตร 
 

3 
(1.90%) 

10 
(5.80%) 

0 
(0.00%) 

4 
(8.90%) 

0 
(0.00%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 
 

4 
(2.50%) 

14 
(8.10%) 

3 
(20.00%) 

2 
(4.40%) 

0 
(0.00%) 

23 
(5.80%) 

รวม 162 173 15 45 5 400 
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ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 134 

(82.70%) 
121 

(69.90%) 
8 

(53.30%) 
20 

(44.40%) 
3 

(60.00%) 
286 

(71.50%) 
2= 65.229 
Sig=.000* 

      นิตยสาร/วารสาร 3 
(1.90%) 

4 
(2.30%) 

2 
(13.30%) 

3 
(6.70%) 

0 
(0.00%) 

12 
(3.00%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 2 
(1.20%) 

3 
(1.70%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

      ป้ายโฆษณา 6 
(3.70%) 

17 
(9.80%) 

1 
(6.70%) 

4 
(8.90%) 

1 
(20.00%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 0 
(0.00%) 

1 
(0.60%) 

1 
(6.70%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

14 
(8.60%) 

13 
(7.50%) 

1 
(6.70%) 

11 
(24.40%) 

0 
(0.00%) 

39 
(9.80%) 
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ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

     พนกังานแนะน า 
 

1 
(0.60%) 

2 
(1.20%) 

1 
(6.70%) 

1 
(2.20%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

 

     อ่ืนๆ 
 

2 
(1.20%) 

12 
(6.90%) 

1 
(6.70%) 

6 
(13.30%) 

1 
(20.00%) 

22 
(5.50%) 

รวม 162 173 15 45 5 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
       1-2 คร้ัง 
 

96 
(60.80%) 

99 
(67.30%) 

5 
(50.00%) 

22 
(66.70%) 

3 
(60.00%) 

225 
(63.70%) 

2= 22.156 
Sig=.035* 

      3-4 คร้ัง 56 
(35.40%) 

39 
(26.50%) 

2 
(20.00%) 

10 
(30.30%) 

1 
(20.00%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 5 
(3.20%) 

8 
(5.40%) 

2 
(20.00%) 

1 
(3.00%) 

1 
(20.00%) 

17 
(4.80%) 
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ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 1 
(0.60%) 

1 
(0.70%) 

1 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

 

รวม 158 147 10 33 5 353 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 8 

(5.10%) 
12 

(8.20%) 
0 

(0.00%) 
1 

(3.00%) 
0 

(0.00%) 
21 

(5.90%) 
2= 24.523 

Sig=.078 
     1-2 ลิตร 32 

(20.30%) 
46 

(31.30%) 
4 

(40.00%) 
16 

(48.50%) 
1 

(20.00%) 
99 

(28.00%) 
     2-3 ลิตร 32 

(20.30%) 
23 

(15.60%) 
0 

(0.00%) 
4 

(12.10%) 
2 

(40.00%) 
61 

(17.30%) 
     3-4 ลิตร 39 

(24.70%) 
22 

(15.00%) 
2 

(20.00%) 
2 

(6.10%) 
1 

(20.00%) 
66 

(18.70%) 
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ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

     4-5 ลิตร 47 
(29.70%) 

44 
(29.90%) 

4 
(40.00%) 

10 
(30.30%) 

1 
(20.00%) 

106 
(30.00%) 

 

รวม 158 147 10 33 5 353 
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      สะดวกในการน า 
      ภาชนะมาบรรจุ 

68 
43.00% 

84 
(57.10%) 

6 
(60.00%) 

18 
(54.50%) 

4 
(80.00%) 

180 
(51.00%) 

2= 44.394 
Sig=.006* 

     อยากลองของใหม่ 0 
(0.00%) 

4 
(2.70%) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.40%) 

     เพื่อนชกัชวน 4 
(2.50%) 

1 
(0.70%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(20.00%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืม 
     บรรจุขวด 

72 
(45.60%) 

36 
(24.50%) 

2 
(20.00%) 

7 
(21.20%) 

0 
(0.00%) 

117 
(33.10%) 
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ตารางท่ี 93 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

     อาชีพ 
นกัเรียน/
นิสิต/

นกัศึกษา. 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

คา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั 

ขา้ราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืน ๆ รวม ค่าไคสแควร์ 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
  ด่ืมหยอดเหรียญไดง่้าย 

10 
(6.30%) 

15 
(10.20%) 

2 
(20.00%) 

5 
(15.20%) 

0 
(0.00%) 

32 
(9.10%) 

 

     มัน่ใจในคุณภาพ 
     ของน ้าจากเคร่ือง 

4 
(2.50%) 

5 
(3.40%) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.00%) 

0 
(0.00%) 

10 
(2.80%) 

     อ่ืนๆ 
 

0 
(0.00%) 

2 
(1.40%) 

0 
(0.00%) 

1 
(3.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

รวม 158 147 10 33 5 353 
 
 จากตารางท่ี 93 แสดงว่าอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั และปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และพบว่าอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
เฉล่ียต่อสัปดาห์ และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  



 3.5 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 94 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 
10,001-
15,000 
บาท 

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000 
บาท  

รวม ค่าไคส
แควร์ 

1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
1 

(0.90%) 
0 

(0.00%) 
4 

(4.10%) 
5 

(1.30%) 
2=114.723 
Sig=.000* 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 4 
(28.60%) 

20 
(14.70%) 

40 
(37.70%) 

14 
(30.40%) 

62 
(63.30%) 

140 
(35.0%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรอง
น ้าภายในอพาร์ท เมน้ท ์

1 
(7.10%) 

9 
(6.60%) 

13 
(12.30%) 

9 
(19.60%) 

15 
(15.30%) 

47 
(11.80%) 

      น ้าจากเคร่ือง
จ าหน่ายหยอดเหรียญ 

9 
(64.30%) 

107 
(78.70%) 

51 
(48.10%) 

22 
(47.80%) 

12 
(12.20%) 

201 
(50.30%) 

      อ่ืน ๆ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.90%) 

1 
(2.20%) 

5 
(5.10%) 

7 
(1.80%) 

รวม 14 136 106 46 98 400 
2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

1 
(7.10%) 

17 
(12.50%) 

13 
(12.30%) 

8 
(17.40%) 

12 
(12.20%) 

51 
(12.80%) 

2=30.515 
Sig=.015* 

      1-2 ลิตร 
 

7 
(50.00%) 

98 
(72.10%) 

56 
(52.80%) 

23 
(50.00%) 

53 
(54.10%) 

237 
(59.30%) 
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ตารางท่ี 94 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 
10,001-
15,000 
บาท  

15,001-
20,000 
บาท 

20,001-
25,000
บาท  

รวม ค่าไคส
แควร์ 

      2-3 ลิตร 
 

5 
(35.70%) 

19 
(14.00%) 

22 
(20.80%) 

9 
(19.60%) 

17 
(17.30%) 

72 
(18.00%) 

 

      3-4 ลิตร 
 

0 
(0.00%) 

1 
(0.70%) 

5 
(4.70%) 

4 
(8.70%) 

7 
(7.10%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 1 
(7.10%) 

1 
(0.70%) 

10 
(9.40%) 

2 
(4.30%) 

9 
(9.20%) 

23 
(5.80%) 

รวม 14 136 106 46 98 400 
3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
      ด่ืม 

12 
(85.70%) 

111 
(81.60%) 

75 
(70.80%) 

35 
(76.10%) 

53 
(54.10%) 

286 
(71.50%) 

2=49.854 
Sig=.006* 

      นิตยสาร/วารสาร 0 
(0.00%) 

1 
(0.70%) 

4 
(3.80%) 

0 
(0.00%) 

7 
(7.10%) 

12 
(3.00%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 0 
(0.00%) 

2 
(1.50%) 

2 
(1.90%) 

0 
(0.00%) 

1 
(1.00%) 

5 
(1.30%) 

      ป้ายโฆษณา 0 
(0.00%) 

7 
(5.10%) 

5 
(4.70%) 

4 
(8.70%) 

13 
(13.30%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(2.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

1 
(7.10%) 

12 
(8.80%) 

15 
(14.20%) 

3 
(6.50%) 

8 
(8.20%) 

39 
(9.80%) 
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ตารางท่ี 94 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 
10,001-
15,000  

15,001-
20,000  

20,001-
25,000  

รวม ค่าไคส
แควร์ 

      พนกังานแนะน า 
 

0 
(0.00%) 

1 
(0.70%) 

1 
(0.90%) 

0 
(0.00%) 

3 
(3.10%) 

5 
(1.30%) 

 

      อ่ืนๆ 
 

1 
7.10% 

2 
1.50% 

4 
3.80% 

4 
8.70% 

11 
11.20% 

22 
5.50% 

รวม 14 136 106 46 98 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
       1-2 คร้ัง 
 

10 
(71.40%) 

80 
(60.20%) 

62 
(63.90%) 

29 
(70.70%) 

44 
(64.70%) 

225 
(63.70%) 

2=25.513 
Sig=.013* 

      3-4 คร้ัง 2 
(14.30%) 

50 
(37.60%) 

30 
(30.90%) 

9 
(22.00%) 

17 
(25.00%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 2 
(14.30%) 

2 
(1.50%) 

5 
(5.20%) 

1 
(2.40%) 

7 
(10.30%) 

17 
(4.80%) 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 0 
(0.00%) 

1 
(0.80%) 

0 
(0.00%) 

2 
(4.90%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

รวม 14 133 97 41 68 353 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 0 

(0.00%) 
6 

(4.50%) 
9 

(9.30%) 
1 

(2.40%) 
5 

(7.40%) 
21 

(5.90%) 
2=22.140 
Sig=.138 

     1-2 ลิตร 3 
(21.40%) 

33 
(24.80%) 

22 
(22.70%) 

12 
(29.30%) 

29 
(42.60%) 

99 
(28.00%) 

     2-3 ลิตร 3 
(21.40%) 

26 
(19.50%) 

20 
(20.60%) 

6 
(14.60%) 

6 
(8.80%) 

61 
(17.30%) 
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ตารางท่ี 94 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบั
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

5,000 บาท 
5,001-

10,000 บาท 
10,001-
15,000  

15,001-
20,000  

20,001-
25,000  

รวม ค่าไคส
แควร์ 

     3-4 ลิตร 2 
(14.30%) 

33 
(24.80%) 

14 
(14.40%) 

7 
(17.10%) 

10 
(14.70%) 

66 
(18.70%) 

 

     4-5 ลิตร 6 
(42.90%) 

35 
(26.30%) 

32 
(33.00%) 

15 
(36.60%) 

18 
(26.50%) 

106 
(30.00%) 

รวม 14 133 97 41 68 353 
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      สะดวกในการน า 
      ภาชนะมาบรรจุ 
      ด่ืม 

8 
(57.10%) 

56 
(42.10%) 

50 
(51.50%) 

24 
(58.50%) 

42 
(61.80%) 

180 
(51.00%) 

2=44.053 
Sig=.007* 

     อยากลองของใหม ่ 0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(1.00%) 

0 
(0.00%) 

4 
(5.90%) 

5 
(1.40%) 

     เพื่อนชกัชวน 1 
(7.10%) 

3 
(2.30%) 

1 
(1.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(1.50%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืม 
     บรรจุขวด 

4 
(28.60%) 

59 
(44.40%) 

30 
(30.90%) 

11 
(26.80%) 

13 
(19.10%) 

117 
(33.10%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
  ด่ืมหยอดเหรียญไดง่้าย 

0 
(0.00%) 

12 
(9.00%) 

9 
(9.30%) 

5 
(12.20%) 

6 
(8.80%) 

32 
(9.10%) 

     มัน่ใจในคุณภาพ 
     ของน ้าจากเคร่ือง 

1 
(7.10%) 

2 
(1.50%) 

6 
(6.20%) 

1 
(2.40%) 

0 
(0.00%) 

10 
(2.80%) 

     อ่ืนๆ 
 

0 
(0.00%) 

1 
(0.8%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(2.90%) 

3 
(0.8%) 

รวม 14 133 97 41 68 353 
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 จากตารางท่ี 94 แสดงว่าระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้
บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้น
ปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่ระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการ
บริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
 
 3.6 อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 95 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าเช่าห้องต่อ
เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

1,501 บาท 
1,501-3,000 

บาท 
3,001-

4,500 บาท 
มากกวา่ 
4,500 บาท 

รวม ค่าไคส
แควร์ 

1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 0 

(0.00%) 
1 

(0.60%) 
3 

(2.10%) 
1 

(1.70%) 
5 

(1.30%) 
2=30.087 
Sig=.002* 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 6 
(33.30%) 

44 
(24.90%) 

60 
(41.10%) 

30 
(50.80%) 

140 
(35.00%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรอง 
 น ้าภายในอพาร์ทเมน้ท ์

5 
(27.80%) 

21 
(11.90%) 

14 
(9.60%) 

7 
(11.90%) 

47 
(11.80%) 

      น ้าจากเคร่ือง 6 109 67 19 201 
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จ าหน่ายหยอดเหรียญ (33.30%) (61.60%) (45.90%) (32.20%) (50.30%) 
ตารางท่ี 95 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าเช่าห้องต่อ
เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

1,501 บาท 
1,501-3,000 

บาท 
3,001-

4,500 บาท 
มากกวา่ 
4,500 บาท 

รวม ค่าไคส
แควร์ 

      อ่ืน ๆ 1 
(5.60%) 

2 
(1.10%) 

2 
(1.40%) 

2 
(3.40%) 

7 
1.80% 

 

รวม 18 177 146 59 400 
2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

3 
(16.70%) 

23 
(13.00%) 

15 
(10.30%) 

10 
(16.90%) 

51 
(12.80%) 

2=23.317 
Sig=.025* 

      1-2 ลิตร 
 

13 
(72.2%) 

112 
(63.3%) 

80 
(54.80%) 

32 
(54.20%) 

237 
(59.30%) 

      2-3 ลิตร 
 

1 
(5.60%) 

30 
(16.90%) 

35 
(24.00%) 

6 
(10.20%) 

72 
(18.00%) 

      3-4 ลิตร 
 

0 
(0.00%) 

6 
(3.40%) 

4 
(2.70%) 

7 
(11.90%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 1 
(5.60%) 

6 
(3.40%) 

12 
(8.20%) 

4 
(6.80%) 

23 
(5.80%) 

รวม 18 177 146 59 400 
3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
      ด่ืม 

13 
(72.20%) 

134 
(75.70%) 

105 
(71.90%) 

34 
(57.60%) 

286 
(71.50%) 

2=24.826 
Sig=.254 

      นิตยสาร/วารสาร 0 
(0.00%) 

4 
(2.30%) 

6 
(4.10%) 

2 
(3.40%) 

12 
(3.00%) 
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ตารางท่ี 95 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าเช่าห้องต่อ
เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

1,501 บาท 
1,501-3,000 

บาท 
3,001-

4,500 บาท 
มากกวา่ 
4,500 บาท 

รวม ค่าไคส
แควร์ 

      หนงัสือพิมพ ์ 0 
(0.00%) 

3 
(1.70%) 

2 
(1.40%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

 

      ป้ายโฆษณา 0 
(0.00%) 

14 
(7.90%) 

7 
(4.80%) 

8 
(13.60%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(1.40%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

3 
(16.70%) 

14 
(7.90%) 

14 
(9.60%) 

8 
(13.60%) 

39 
(9.80%) 

     พนกังานแนะน า 
 

1 
(5.60%) 

0 
(0.00%) 

2 
1.40% 

2 
3.40% 

5 
1.30% 

      อ่ืน ๆ 
 

1 
(5.60%) 

8 
(4.50%) 

8 
(5.50%) 

5 
(8.50%) 

22 
(5.50%) 

รวม 18 177 146 59 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
      1-2 คร้ัง 13 

(81.30%) 
105 

(65.20%) 
79 

(61.20%) 
28 

(59.60%) 
225 

(63.70%) 
2=6.545 
Sig=.684 

      3-4 คร้ัง 
 

3 
(18.80%) 

49 
(30.40%) 

40 
(31.00%) 

16 
(34.00%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 
 

0 
(0.00%) 

7 
(4.30%) 

8 
(6.20%) 

2 
(4.30%) 

17 
(4.80%) 
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ตารางท่ี 95 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าเช่าห้องต่อ
เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

1,501 บาท 
1,501-3,000 

บาท 
3,001-

4,500 บาท 
มากกวา่ 
4,500 บาท 

รวม ค่าไคส
แควร์ 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 
 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(1.60%) 

1 
(2.10%) 

3 
(0.80%) 

 

รวม 16 161 129 47 353 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 4 

(25.00%) 
9 

(5.60%) 
6 

(4.70%) 
2 

(4.30%) 
21 

(5.90%) 
2=23.140 
Sig=.026* 

     1-2 ลิตร 6 
(37.50%) 

38 
(23.60%) 

41 
(31.80%) 

14 
(29.80%) 

99 
(28.00%) 

     2-3 ลิตร 
 

1 
(6.30%) 

34 
(21.10%) 

23 
(17.80%) 

3 
(6.40%) 

61 
(17.30%) 

     3-4 ลิตร 
 

1 
(6.30%) 

33 
(20.50%) 

24 
(18.60%) 

8 
(17.00%) 

66 
(18.70%) 

     4-5 ลิตร 
 

4 
(25.00%) 

47 
(29.20%) 

35 
(27.10%) 

20 
(42.60%) 

106 
(30.00%) 

รวม 16 161 129 47 353 
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      สะดวกในการน า 
      ภาชนะมาบรรจุ 

8 
(50.00%) 

71 
(44.10%) 

73 
(56.60%) 

28 
(59.60%) 

180 
(51.00%) 

2=20.733 
Sig=.293 

     อยากลองของใหม่ 0 
(0.00%) 

2 
(1.20%) 

3 
(2.30%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.40%) 
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ตารางท่ี 95 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราค่าเช่าห้องต่อ
เดือนกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์
ในจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ 

อตัราค่าเช่าห้องต่อเดือน 
ต ่ากวา่ 

1,501 บาท 
1,501-3,000 

บาท 
3,001-

4,500 บาท 
มากกวา่ 
4,500 บาท 

รวม ค่าไคส
แควร์ 

     เพื่อนชกัชวน 0 
(0.00%) 

3 
(1.90%) 

3 
(2.30%) 

0 
(0.00%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืม 
     บรรจุขวด 

5 
(31.30%) 

64 
(39.80%) 

37 
(28.70%) 

11 
(23.40%) 

117 
(33.10%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
  ด่ืมหยอดเหรียญไดง่้าย 

2 
(12.50%) 

15 
(9.30%) 

9 
(7.00%) 

6 
(12.80%) 

32 
(9.10%) 

     มัน่ใจในคุณภาพ 
     ของน ้าจากเคร่ือง 

0 
(0.00%) 

6 
(3.70%) 

3 
(2.30%) 

1 
(2.10%) 

10 
(2.80%) 

      อ่ืนๆ 1 
(6.30%) 

0 
(0.00%) 

1 
(0.80%) 

1 
(2.10%) 

3 
(0.80%) 

รวม 16 161 129 47 353 
  
 จากตารางท่ี 95 แสดงวา่อตัราค่าเช่าหอ้งต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในด้านส่ือ
โฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และ
สาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่าอตัราค่า
เช่าหอ้งต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการ
บริโภคน ้าด่ืมต่อวนั และปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
 
 



 3.7 จ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอ
พาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 

 ผลการทดสอบปรากฏดงัน้ี 
ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

1.แหล่งบริโภคน ้าด่ืม 
      น ้าประปา 
 

2 
(1.50%) 

2 
(0.90%) 

1 
(2.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.30%) 

2=38.080 
Sig=.001* 

      น ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั 
 

55 
(41.00%) 

61 
(28.20%) 

20 
(50.00%) 

2 
(33.30%) 

2 
(50.00%) 

140 
(35.00%) 

      น ้าจากเคร่ืองกรองน ้า  
      ภายในอพาร์ทเมน้ท ์

16 
(11.90%) 

25 
(11.60%) 

6 
(15.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

47 
(11.80%) 

      น ้าจากเคร่ืองจ าหน่าย 
      หยอด เหรียญ 

59 
(44.00%) 

126 
(58.30%) 

12 
(30.00%) 

3 
(50.00%) 

1 
(25.00%) 

201 
(50.30%) 

      อ่ืน ๆ 
 

2 
(1.50%) 

2 
(0.90%) 

1 
(2.50%) 

1 
(16.70%) 

1 
(25.00%) 

7 
(1.80%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

รวม 134 216 40 6 4 400  
2.ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 
      ต  ่ากวา่ 1 ลิตร 
 

21 
(15.7%) 

22 
(10.20%) 

7 
(17.50%) 

0 
(0.00%) 

1 
(25.00%) 

51 
(12.80%) 

2=20.265 
Sig=.208 

      1-2 ลิตร 
 

79 
(59.00%) 

133 
(61.60%) 

21 
(52.50%) 

3 
(50.00%) 

1 
(25.00%) 

237 
(59.30%) 

      2-3 ลิตร 
 

24 
(17.90%) 

37 
(17.10%) 

8 
(20.00%) 

3 
(50.00%) 

0 
(0.00%) 

72 
(18.00%) 

      3-4 ลิตร 
 

2 
(1.50%) 

12 
(5.60%) 

2 
(5.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(25.00%) 

17 
(4.30%) 

     4-5 ลิตร 
 

8 
(6.00%) 

12 
(5.60%) 

2 
(5.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(25.00%) 

23 
(5.80%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

รวม 134 216 40 6 4 400  
3.ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      ตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม 96 

(71.60%) 
159 

(73.60%) 
27 

(67.50%) 
3 

(50.00%) 
1 

(25.00%) 
286 

(71.50%) 
2=57.568 
Sig=.000* 

      นิตยสาร/วารสาร 2 
(1.50%) 

9 
(4.20%) 

1 
(2.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

12 
(3.00%) 

      หนงัสือพิมพ ์ 2 
(1.50%) 

2 
(0.90%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(25.00%) 

5 
(1.30%) 

      ป้ายโฆษณา 10 
(7.50%) 

15 
(6.90%) 

2 
(5.00%) 

2 
(33.30%) 

0 
(0.00%) 

29 
(7.30%) 

      ทางอินเตอร์เน็ต 1 
(0.70%) 

1 
(0.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

2 
(0.50%) 

      เพื่อน/คนรู้จกั 
 

10 
(7.50%) 

22 
(10.20%) 

5 
(12.50%) 

1 
(16.70%) 

1 
(25.00%) 

39 
(9.80%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

     พนกังานแนะน า 
 

2 
(1.50%) 

1 
(0.50%) 

1 
(2.50%) 

0 
(0.00%) 

1 
(25.00%) 

5 
(1.30%) 

 

     อ่ืนๆ 
 

11 
(8.20%) 

7 
(3.20%) 

4 
(10.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

22 
(5.50%) 

รวม 134 216 40 6 4 400 
4.การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
       1-2 คร้ัง 
 

80 
(67.80%) 

121 
(62.10%) 

20 
(64.50%) 

2 
(33.30%) 

2 
(66.70%) 

225 
(63.70%) 

2= 7.414 
Sig=.829 

      3-4 คร้ัง 32 
(27.10%) 

63 
(32.30%) 

9 
(29.00%) 

3 
(50.00%) 

1 
(33.30%) 

108 
(30.60%) 

      5-7 คร้ัง 6 
(5.10%) 

8 
(4.10%) 

2 
(6.50%) 

1 
(16.70%) 

0 
(0.00%) 

17 
(4.80%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

      มากกวา่ 7 คร้ัง 0 
(0.00%) 

3 
(1.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

 

รวม 118 195 31 6 3 353 
5.ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง 
     นอ้ยกวา่ 1 ลิตร 8 

(6.80%) 
11 

(5.60%) 
2 

(6.50%) 
0 

(0.00%) 
0 

(0.00%) 
21 

(5.90%) 
2= 16.444 

Sig=.422 
     1-2 ลิตร 37 

(31.40%) 
49 

(25.10%) 
10 

(32.30%) 
2 

(33.30%) 
1 

(33.30%) 
99 

(28.00%) 
     2-3 ลิตร 24 

(20.30%) 
35 

(17.90%) 
1 

(3.20%) 
0 

(0.00%) 
1 

(33.30%) 
61 

(17.30%) 
     3-4 ลิตร 21 

(17.80%) 
39 

(20.00%) 
3 

(9.70%) 
2 

(33.30%) 
1 

(33.30%) 
66 

(18.70%) 
     4-5 ลิตร 28 

(23.70%) 
61 

(31.30%) 
15 

(48.40%) 
2 

(33.30%) 
0 

(0.00%) 
106 

(30.00%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

รวม 118 195 31 6 3 353  
6.สาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
      สะดวกในการน า 
      ภาชนะมาบรรจุ 

61 
(51.70%) 

99 
(50.80%) 

16 
(51.60%) 

2 
(33.30%) 

2 
(66.70%) 

180 
(51.00%) 

2= 16.426 
Sig=.872 

     อยากลองของใหม่ 3 
(2.50%) 

2 
(1.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

5 
(1.40%) 

     เพื่อนชกัชวน 2 
(1.70%) 

4 
(2.10%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

6 
(1.70%) 

     ราคาถูกกวา่น ้าด่ืม 
     บรรจุขวด 

34 
(28.80%) 

69 
(35.40%) 

11 
(35.50%) 

2 
(33.30%) 

1 
(33.30%) 

117 
(33.10%) 

     หาเคร่ืองจ าหน่ายน ้า 
  ด่ืมหยอดเหรียญไดง่้าย 

15 
(12.70%) 

14 
(7.20%) 

2 
(6.50%) 

1 
(16.70%) 

0 
(0.00%) 

32 
(9.10%) 

     มัน่ใจในคุณภาพ 
     ของน ้าจากเคร่ือง 

1 
(0.80%) 

6 
(3.10%) 

2 
(6.50%) 

1 
(16.70%) 

0 
(0.00%) 

10 
(2.80%) 
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ตารางท่ี 96 แสดงค่าร้อยละ และค่าไคสแควร์ (2-test) ของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนักบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญ 

จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนั 
1 คน 2 คน 3 คน 4 คน มากกวา่ 4 คน รวม ค่าไคสแควร์ 

     อ่ืนๆ 
 

2 
(1.70%) 

1 
(0.50%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

3 
(0.80%) 

 

รวม 118 195 31 6 3 353 
 
 จากตารางท่ี 96 แสดงวา่จ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
พบวา่จ านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ท
เมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ และส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  



บทที ่5 
อภิปราย สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

อภิปราย 
 

การวจิยัเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม แบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาทศันคติ การใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาทศันคติการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ 3) เพื่อความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ
ความคิดเห็น (Survey Research)  โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานดงัน้ี 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

2. พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผู ้
พกัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาวิจยัเชิงส ารวจในคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยมีรูปแบบหลายค าตอบให้เลือก (Multiple choice Questions) โดยแบ่งเน้ือหาของ
ค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี คือ 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดต่้อเดือน อตัราค่าเช่า และจ านวน ผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนั โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์
หาค่าสถิติโดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
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 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง ในการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มตวัอยา่ง ในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ โดยการน าขอ้มูลมาค านวณ วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช ้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี หาค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น
อิสระต่อกนั โดยใช ้ค่า T-test ส าหรับความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
เท่ากบั .05  
  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดยใช้ ค่า F-test 
(One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe โดยก าหนดระดบันัยส าคญั
เท่ากบั .05 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยใช้วิธีทางสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบแบบ Chi-square test 
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สรุปผลการวจิัย 
 
5.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 มีอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 303 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 5,001-10,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 อตัราค่าเช่า 
อพาร์ทเมน้ทต่์อเดือนระหวา่ง 1,501-3,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และมีจ านวนผูพ้กั
อาศยัในหอ้งเดียวกนั 2 คน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 
 
5.2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่ม แบบหยอดเหรียญ 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่บริโภคน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายหยอดเหรียญ 
จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 ปริมาณบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั 1-2 ลิตร จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.3 รู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญจากตวัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม จ านวน 286 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.5 และเคยใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.3  
 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 353 คน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเฉล่ียสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง จ านวน 225 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญต่อคร้ังจ านวน 
4-5 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 30.0 และใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากมีความ
สะดวกในการน าภาชนะมาบรรจุ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 47 คน 
ส่วนใหญ่ไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเน่ืองจากไม่มัน่ใจในคุณภาพของน ้าจาก
เคร่ือง จ านวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 
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5.3  ข้อมูลเกีย่วกบัทศันคติของกลุ่มตัวอย่าง ในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน า้ดื่มแบบหยอดเหรียญ 
 ผลการศึกษาพบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญจ าแนกตามส่วน
ประสมทางการตลาดดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.65 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั . 610 ดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.47 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .983 ดา้นสถานท่ีวางจ าหน่าย อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 
3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .805 ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย (
X ) เท่ากบั 3.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .685 และทศันคติโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 
โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .522 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในดา้นความง่าย
ในการใชเ้คร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.16 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั .812 รองลงมาเป็นเร่ืองการโฆษณาประชาสัมพนัธ์(ป้ายขา้งเคร่ืองจ าหน่าย) 
ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .795 และมีทศันคติในการใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ในดา้นคุณภาพของน ้า เช่น ความสะอาด,ความใส,กล่ิน,รส ต ่า
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (X ) เท่ากบั 3.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั .975 
 
5.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั 
  ผลการทดสอบพบวา่ 
 1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติโดยรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และทศันคติโดยรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
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ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 
คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ36-40 ปี มีทศันคติรวมดา้นการส่งเสริมการตลาดดีกวา่ กลุ่มอาย ุ31-35 ปี และกลุ่มอายุ
มากกวา่ 50 ปี 
 1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาด ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05จ านวน 2 คู ่
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีทศันคติดา้นการส่งเสริมการตลาดดีกวา่ กลุ่มท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัอนุปริญญา/ปวส. และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
ท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีทศันคติรวมทุกดา้นดีกวา่ กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 
 1.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 1.5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 1.6 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอตัราค่าเช่าอพาร์ทเมน้ทต่์างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 1.7 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจ  านวนผูพ้กัอาศยัในหอ้งเดียวกนัต่างกนัมีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
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จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

2. พฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติในการ
ใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดันนทบุรี 
แตกต่างกนั 
 2.1 พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ทท่ี์แตกต่างกนั มีทศันคติดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้นในการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีพฤติกรรมดา้นแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ต่างกนัมีทศันคติดา้น
ผลิตภณัฑ์ ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรม
ด้านแหล่งน ้ าด่ืมในอพาร์ทเม้นท์จากเคร่ืองหยอดเหรียญมีทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ดีกว่า กลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมดา้นแหล่งน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ทจ์ากน ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงั  
 2.2 พฤติกรรมดา้นปริมาณน ้ าด่ืมต่อวนัท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 2.3 พฤติกรรมดา้นการรู้จกัเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น 
ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดั
นนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.4 พฤติกรรมดา้นการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติ
ดา้นราคาต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมดา้นการ
ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติรวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
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2.5 พฤติกรรมดา้นการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อสัปหาด์ท่ี
แตกต่างกนั มีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
และทศันคติรวมทุกด้าน ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.6 พฤติกรรมด้านการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญเฉล่ียต่อคร้ังท่ี
แตกต่างกนั มีทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และทศันคติรวมทุกด้าน ต่อการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน 
อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.7 พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มี
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติ
รวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.8 พฤติกรรมดา้นสาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญท่ีแตกต่างกนั มี
ทศันคติดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และทศันคติ
รวมทุกดา้น ต่อการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์น
จงัหวดันนทบุรี ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี 
 3.1 เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเม้นท์ในจงัหวดันนทบุรี ในด้านแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมใน อพาร์ทเม้นท์ ส่ือ
โฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
ปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการ
บริโภคน ้าด่ืมต่อวนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3.2 อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของ
ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์ ปริมาณการ
บริโภคน ้าด่ืมต่อวนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้า
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ด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ ปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.3 ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบ
หยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ท
เมน้ท ์ปริมาณการบริโภคน ้าด่ืมต่อวนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในดา้นสาเหตุท่ีใช้บริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3.4 อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ
ของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อวนั และปริมาณ
การซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบวา่อาชีพมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ใน
จงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอด
เหรียญ การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และสาเหตุท่ีใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.5 ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัใน อพาร์ทเมน้ท์ในจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืม
จากเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และพบว่าระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอ
พาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อ
วนั ส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อ
สัปดาห์ และสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 3.6 อตัราค่าเช่าหอ้งต่อเดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืม
แบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่าย
น ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ การใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ และสาเหตุท่ีใชบ้ริการ
เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่าอตัราค่าเช่าห้องต่อเดือนมี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอ
พาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภคน ้ าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท์ ปริมาณการบริโภคน ้ าด่ืมต่อ
วนั และปริมาณการซ้ือน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมต่อคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.7 จ  านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นปริมาณการ
บริโภคน ้าด่ืมต่อวนั การใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมเฉล่ียต่อสัปดาห์ ปริมาณการซ้ือน ้ าด่ืมจากเคร่ือง
จ าหน่ายน ้ าด่ืมต่อคร้ัง และสาเหตุท่ีใช้บริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ และพบวา่จ านวนผูพ้กัอาศยัในห้องเดียวกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ือง
จ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรี ในดา้นแหล่งบริโภค
น ้าด่ืมในอพาร์ทเมน้ท ์และส่ือโฆษณาเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  
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ข้อเสนอแนะ 
 
1.ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากข้อมูลด้านพฤติกรรม 

1.จากงานวจิยัจะพบวา่สาเหตุท่ีไม่ใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเพราะไม่
มัน่ใจในคุณภาพน ้าจากเคร่ือง ดงันั้น ผูป้ระกอบการจ าหน่ายเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัตวัเคร่ือง แมว้า่อุปกรณ์ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีน ามาประกอบจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) แต่เม่ือน ามาประกอบเป็นเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญแลว้กลบัไม่มีการควบคุม
มาตรฐาน 

2. การท่ีน ้าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญไม่มีคุณภาพไดม้าตรฐานนั้น สาเหตุ
หลกัอีกประการหน่ึงน่าจะเกิดจากการขาดการบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน ้าของผูป้ระกอบการ เช่น ไม่ลา้ง
ไส้กรองหรือเปล่ียนไส้กรองตามก าหนดเวลา ไม่มีการท าความสะอาดหวัจ่ายน ้าและบริเวณตู ้รวมทั้งถงั
พกัน ้าท่ีผา่นการกรองแลว้ท าใหเ้ป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคและสาหร่าย ดงันั้นผูป้ระกอบการควร
ส ารวจเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญในเร่ืองของความสะอาดของตวัเคร่ือง เน่ืองจากเม่ือใช้
เคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญนาน ๆ จะมีตะไคร่น ้ามาติดอยูบ่ริเวณท่อจ่ายน ้ า ผูป้ระกอบการ
ควรหมัน่ท าความสะอาดเคร่ืองใหบ้่อยคร้ังข้ึนก็จะสามารถแกไ้ขหาตะไคร่น ้าได ้ ท าใหผู้บ้ริโภคเกิด
ความมัน่ใจ  

3. ผูบ้ริโภคควรระมดัระวงัในการท าความสะอาดภาชนะบรรจุใหดี้ก่อนใส่น ้า เพื่อความสะอาด
และความปลอดภยั 
 
2.ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากข้อมูลด้านทศันคติ 

1.ผูป้ระกอบการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ควรสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดย
ท าป้ายติดท่ีตวัเคร่ือง เพื่อบอกถึงกระบวนการและขั้นตอนของการไดม้าซ่ึงน ้าบริโภค  

2.เพื่อใหน้ ้าด่ืมจากตูน้ ้ าหยอดเหรียญอตัโนมติัมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ผูผ้ลิตเคร่ืองจ าหน่ายน ้า
ด่ืมแบบหยอดเหรียญ ตอ้งยดึหลกักระบวนการผลิตท่ีดีใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพ มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรม
แก่ผูป้ระกอบการในการบ ารุงรักษาสารกรอง และไส้กรองเพื่อไม่เป็นแหล่งสะสมของเช้ือจุลินทรียแ์ละ
สาหร่าย  
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3. หน่วยงานภาครัฐควรเขา้มามีบทบาทในการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยการควบคุมคุณภาพน ้าด่ืม
จากเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอดเหรียญเป็นการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดว้า่เป็นน ้าด่ืมท่ีมี
ความสะอาด ปลอดภยั โดยมีการข้ึนทะเบียนระบุวนัเวลาการเปล่ียนไส้กรองตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
รูปแบบสต๊ิกเกอร์เหมือนการต่อทะเบียนรถยนตเ์พื่อรับรองคุณภาพน ้าด่ืม และผลทางจุลชีววทิยาของน ้า
ด่ืมอยา่งสม ่าเสมอ ทุก ๆ 3-6 เดือน  
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