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ณิศิรา แยม้จินดา  

 

บทคัดย่อ 

 

 ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอัตโนมัติของผูบ้ริโภคเขต
ลาดกระบงั 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเขตลาดกระบงัท่ีมีต่อ
เคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติั 2) เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 3) เพื่อศึกษายอดขายและแนวโนม้
ยอดขาย 5 ปี เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ และ 4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
เป็นระยะเวลา 5 ปี การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการท่ีอาศยัในเขตลาดกระบงั จ  านวน 400 คน 
ซ่ึงใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขายการด าเนินงาน และการวางแผน
การตลาด  

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการตูจ้  าหน่ายอตัโนมติั พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการเขตลาดกระบงั มีความตอ้งการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็ง
อตัโนมติั อยูใ่นระดบัท่ีสูงทุกดา้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริโภคมีความจ าเป็น
และความตอ้งการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติั ในระดบัสูง อาจเป็นเพราะเพื่อความสะดวกและรวม
เร็วในการใชชี้วติประจ าวนันัน่เอง 



 การศึกษายอดขายและแนวโน้มยอดขาย การด าเนินงานการวางแผนการตลาด ตลอดจน การวางแผน
การจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี พบว่า ธุรกิจมีศกัยภาพและความเป็นไปได้สูงท่ีจะด าเนิน
ธุรกิจ โดยมีงบประมาณการลงทุนเบ้ืองตน้ 80,000 บาท ยอดขาย 8,332 บาทต่อเดือน โดยยอดขายท่ีคุม้ทุนของ
ธุรกิจน้ี 399,975 บาท ใช้กลยุทธ์ตน้ทุนต ่าและความสะดวกสบายในราคาท่ีจบัต้องได้ มีอาหารหลายหลาย
ประเภทให้เลือก ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 4 เดือน ดงันั้น การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเคร่ือง
จ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติัของผูบ้ริโภคเขตลาดกระบงั  สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค จึง
เป็นโอกาสทางธุรกิจของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

ค าส าคัญ : ความต้อง, การด าเนินงาน, เคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมัติ 

 

ABSTRACT 

 

Business Demand and Operation of the frozen food vending machine business of consumers in Ladkrabang 
area 

The objects of this research were 1) to study the need of users in Latkrabang district to the 
automatic frozen food vending machine 2) to study the work operation of the business 3) to study the selling 
amount and the selling trend of 5 years and to study the work operation of the business and 4) to study the 
strategic management plan of the business for 5 years. The data were collected from the sample group 
including service users in the Latkrabang area in the number of 400 people. The questionnaire was used as a 
tool in collecting the data. The statistics used for analysing the data were frequency, percentage, means, 
standard deviation and study the sale amount and the selling trend of the operation and market planning.  

The research result found that most of the sample group were female at the age between 21-30 years, 
bachelor’s degree education, single status, private company employee and had an average monthly income of 
10,001-20,000 baht. As for the opinion on the need of automatic vending machine, it was found that service 
users in Latkrabang area had the need for the automatic frozen food vending machine at a high level on every 



aspect which followed the hypothesis which showed that consumers had the need for the automatic frozen 
food vending machine at  high level. It might be because of convenience and speed in my daily lifestyle. 

 The study of the sale amount and the sale amount trend, the marketing plan operation and the 5-year 
business strategic plan with the basic investment budget of 80,000 baht and selling amount of 8,332 baht per 
month. The break-even point of the sale amount of this business was 399,975 baht. The implemented strategy 
was low cost and convenience in acquirable prices and there were many types of foods to choose. The break-
even period was 4 years and 4 months. Therefore, the study of the need and the business operation of the 
automatic frozen food vending machine of consumers in Latkrabang district can answer the need of 
consumers which is a business opportunity in this study. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาความตอ้งการตูจ้  าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัของผูบ้ริโภคเขตลาดกระบงั เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษามหาวทิยาลยัและพนกังานของสายการบิน ท่ีมีวถีิการใชชี้วติท่ีเร่งรีบ ใชชี้วิตแข่งกบั
เวลา ยงัไม่เคยมีบริษทัไหนน าตูอ้ตัโนมติัมาติดตั้ง บริเวณดา้นในซอยมีหอพกัข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ซอยมีความ
ลึก ท าใหก้ารเดินออกไปซ้ือของจากร้านสะดวกซ้ือหนา้ปากซอย ค่อนขา้งไกล อาหารแช่แขง็ท่ีอยูใ่นตูอ้ตัโนมติั
จึงตอบโจทยใ์นการใชชี้วติไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นส่วนส าคญัในการน าไปก าหนด และพฒันากลยทุธ์เพื่อรองรับ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อน าขอ้มูลและผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาพฒันา และ
ปรับปรุงคุณภาพของจ าหน่ายอตัโนมติัใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดี รวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
มากยิง่ข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อใหลู้กคา้มาเลือกใชบ้ริการ และกลบัมาใช้
บริการซ ้ าอีก 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาทั้งหมด 2 ส่วน คือ ดา้นของผูบ้ริโภค และ ดา้นของลกัษณะธุรกิจและ
ผูป้ระกอบการ 

 ศึกษาด้านผู้บริโภค 

(1) เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการเขตลาดกระบงัท่ีมีต่อเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็ง
อตัโนมติั 

(2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติัของผูใ้ช้บริการเขต
ลาดกระบงั ท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์และวถีิการด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั 
 ศึกษาลกัษณะธุรกจิและผู้ประกอบการ 

(1) เพื่อศึกษาธุรกิจประเภทเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติั มียอดขาย 5 ปี  
(2) เพื่อศึกษาลกัษณะการด าเนินธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติั 
(3) เพื่อศึกษากลยทุธ์ของผูป้ระกอบการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัท่ีประสบความส าเร็จ 
(4) เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจเป็นระยะเวลา 5 ปี ของเคร่ืองจ าหน่ายอาหาร

แช่แขง็อตัโนมติั  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ผูใ้ชบ้ริการเขตลาดกระบงั มีความตอ้งการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติั อยูใ่น ระดบัท่ีสูง 
2. ผูใ้ช้บริการเขตลาดกระบงั จะมีความต้องการเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติั ในระดับท่ี

แตกต่างกนั ตามลกัษณะต่อไปน้ี 
(ก) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
(ข) วถีิการด าเนินชีวติ 

ขอบเขตของการวจัิย  

ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการท าวิจยัคร้ังน้ี โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจดว้ยแบบสอบถามท่ีได้
สร้างข้ึน โดยขอบเขตของการวจิยัมีดงัน้ี 



 1. ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นประชากรท่ีอาศยั เขตลาดกระบงั ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูว้ิจยัจะน าเคร่ืองจ าหน่าย

อาหารแช่แข็งอตัโนมติัไปติดตั้ง มีประชากรทั้งหมด 280 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจากเจา้ของหอพกับริเวณซอย

ลาดกระบงั 48) 

 2. ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากร โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย แต่จะมีค าถามใชค้ดักรอง คือ 

ท่านเคยซ้ืออาหารแช่แขง็รับประทานหรือไม่ และเก็บจ านวน 400 คน  

 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นการด าเนินงาน จากผูป้ระกอบการต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและตวัแปร ประกอบไปดว้ย  

 ขอบเขตด้านช่วงเวลา 

การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

 ขอบเขตของธุรกจิ 
ตูจ้  าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัออกแบบและเลือกขนาดของตูเ้องจากนั้นจึงน าไปให้ทางโรงงานผลิต 

โดยตูท่ี้ก าหนดไวจ้ะเป็นตูข้นาด 90×90×120 เซนติเมตร จ าหน่ายสินคา้ไดโ้ดยการช าระผ่าน เหรียญ ธนบตัร 
รวมถึง QR CODE มีระบบท าความเยน็อตัโนมติั รองรับอุณหภูมิ ไดถึ้ง 6-25 องศาเซลเซียส น ้ าหนกัตวัเคร่ือง 
200 กิโลกรัม สามารถบรรจุอาหารไดสู้งสุดถึง 100ช้ิน ทั้งหมด 4 แถว แถวละ 20 ช้ิน  

ในส่วนของอาหารแช่แขง็นั้นจะใชเ้ป็นของยีห่อ้ EZY GO และ CP ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีน าส่งให้กบัทาง ร้าน 
เซเวน่ อีเลฟเวน่ เน่ืองจากทางผูป้ระกอบธุรกิจเล็งเห็นวา่ เป็นยี่ห้อท่ีมีอาหารหลายหลายประเภทให้เลือก และมี
มาตรฐานการผลิตท่ีน่าเช่ือถือ หากซ้ือกบัทางบริษทัท่ีเป็นแหล่งผลิตโดยตรงจะท าให้ตน้ทุนต่อหน่วย ตกกล่อง
ละ ไม่เกิน 12-15 บาท 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตร์ 

 การศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากความแตกต่างของประชากรในแต่ละ

ดา้นจะท าให้มีการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมี แนวคิดดงัน้ี (วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และอิสระ

อุดมประเสริฐ, 2543)  



 1. เพศ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ี

เพราะวฒันธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 

 2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนท่ีมีอายุน้อยมกัจะมี

ความคิดเสรีนิยมยึดอุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกวา่คนท่ีอายุมากในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมีความคิด

อนุรักษนิ์ยมยดึถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกวา่คนท่ีมีอายุนอ้ย เน่ืองจากผา่นประสบการณ์ชีวิต

ท่ีแตกต่างกนั  

 3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั คนท่ีมีการศึกษาสูงจะ

ไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดี เพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ 

 4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของบุคคลมี

อิทธิพลอยา่งส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ 

ค่านิยม และเป้าหมายต่างกนั 

 สรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นประชากรเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ เช่น 

เพศ อาย ุการศึกษา สถานะทางสังคม และ ศาสนา ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของผูรั้บสาร

ทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อความพึงพอใจ 

 จากแนวความคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ท่ีกล่าวมาข้างตน้ ซ่ึงได้กล่าวว่าปัจจยัทางด้าน

ประชากรศาสตร์ต่างๆ ส่งผลต่อลกัษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแนวคิดน้ีมาใช้

ประกอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากปัจจยัแต่ละปัจจยัของบุคคลหน่ึงท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการก าหนดพฤติกรรการบริโภคอาหารแช่แขง็ท่ีแตกต่างกนั 

            ศิริพร วษิณุมหิมาชยั (2541) อธิบายวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อธุรกิจในมุมของของลูกคา้ใน
ปัจจุบนัคือ คุณภาพการบริการ (service quality) ท่ีผูใ้ห้บริการหยิบยื่นและ ส่งมอบความประทบัใจของการ
บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ เพื่อสร้างผลลพัธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีให้ลูกคา้ให้ไดรั้บความพึงพอใจ (customer 
satisfaction) และก่อให้เกิดความสัมพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้(customer relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้
เหล่าน้ีกลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการกนัอยา่งต่อเน่ือง (customer retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกคา้มี
ความสัมพนัธ์ในระยะยาวและก่อให้เกิดความจงรักภกัดีกับสินค้าหรือบริการของเราตลอดไป (customer 
loyalty) 
            อีกทั้งสามารถแบ่งระดบัความความส าคญัของการบริการไดอ้ยู ่2 ระดบัดงัน้ี 



             ระดับแรก ความส าคญัท่ีมีต่อตวัผูรั้บบริการ (ลูกคา้) คือ จะท าให้ลูกคา้ การไดรั้บบริการท่ีดีจะท าให้
ผูรั้บบริการมีความสุข ความปิติยนิดี และมีความระลึกถึงในการท่ีจะมาขอรับบริการในคร้ังต่อไป 
            ระดับที่สอง ความส าคัญในด้านผูใ้ห้บริการท าให้กิจการสามารถการรักษาลูกค้าเดิม(customer 
retention) การให้บริการเพื่อจะรักษาลูกคา้เดิมไวใ้ห้เป็นลูกคา้ประจ าหรือลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดี  และ
นอกจากน้ียงัสามารถเพิ่มลูกคา้ใหม่ (customer acquisition) ผูใ้ห้บริการตอ้งพยายามกระท าทุกวิถีทางท่ีจะเพิ่ม
ลูกคา้ใหม่เพราะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่หน่วยงานดว้ย มีจ  านวนลูกคา้ใหม่ท่ีเพิ่มขั้นเป็นตวัช้ีวดั 
            การประเมินคุณภาพบริการจึงเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งบริการท่ีไดรั้บเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัท่ี
เกิดข้ึนจากภายใน ในบางกรณีถา้ลูกคา้ไม่เคยมีประสบการณ์เก่ียวกบับริการมาก่อนลูกคา้มกัจะหาขอ้มูลดว้ยการ
สอบถาม จากคนท่ีมีประสบการณ์มาก่อนหรือหาขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น โฆษณา หรือพนกังานขาย แลว้
น ามาตั้งเป็นมาตรฐานไว ้เพื่อเปรียบเทียบหลงัจากการใชบ้ริการไปแลว้ 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับคุณภาพการการให้บริการ ผู ้วิจ ัยได้น าแนวคิดของ
นกัวชิาการหลายๆ ท่านมาเป็นแนวคิด สรุปโดยไดว้า่คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็นความสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ตรงกบัความคาดหวงัดว้ยการเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดดว้ยความตั้งใจ
ในรูปแบบ ในเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการและเป็นการสร้างความแตกต่าง
ของธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัของผูบ้ริโภคเพื่อใหไ้ดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนั โดยท่ีคุณภาพในการ
ให้บริการท่ีวดัจากระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการบริการใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้น
การสัมผสัและรับรู้ไดท้างกายภาพของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือวว้างใจ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการ ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 
วธีิด าเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “ความต้องการและการด าเนินงานธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมติัของ
ผูบ้ริโภคเขตลาดกระบงั” เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
ก า รร วบ รวมข้อมู ล จ า ก ก ลุ่ มป ร ะช าก ร เ ป้ า หม า ย  แ ล้ ว น า ข้อ มู ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เพื่ อห าข้อส รุ ป 
ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1. ระเบียบวธีิวจิยั  
 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

4. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  



 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 

8.  แนวทางการเก็บขอ้มูลจากการจดัการด าเนินงานของธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่ แขง็อตัโนมติั
แบบสัมภาษณ์ 
9. การด าเนินงานของธุรกิจ 
10. แนวทางการวางแผนกลยทุธ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเน้นการส ารวจเพื่อใช้วิธีการอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคือ แบบสอบถามเพื่อสอบถามขอ้มูล
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจัยในประเด็นเก่ียวกับความต้องการและการ
ด าเนินงานธุรกิจเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัของผูบ้ริโภคเขตลาดกระบงั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีอาศยั เขตลาดกระบงั ซ่ึงเป็นจุดท่ีผูว้ิจยัจะ
น าเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติัไปติดตั้ง มีประชากรทั้งหมด 30,581 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2564) 
 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ์โดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดของ
ตวัอยา่งประชากรท่ีมีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดค้วามคลาดเคล่ือนร้อยละ 4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน  
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากผูม้าใชบ้ริการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ค านวณตามสูตรทราบจ านวน
ประชากรของ ยามาเน่ (Yamane อา้งถึงใน วิชิต อู่อน้, 2540) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ประมาณ 95 % ความคลาด
เคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ีระดบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย (Yamane, T. 1967. Elementary 
Sampling Theory, USA: Prentice Hall 

ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  395 รายเพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงเก็บเพิ่มอีก 5 ชุด จึงรวมแลว้ทั้งหมด 400 ชุด 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ  อาชีพ และรายไดต่้อเดือน จ านวน 6 ขอ้ค าถาม 
 โดยค าถาม เ ป็นแบบปลาย ปิดมีหลายค าตอบให้ เ ลือก  และ เ ลือกตอบ เพี ย งค าตอบ เ ดียว  
เพื่อใชใ้นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัวถีิการด าเนินชีวติ 



 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตอ้งการตูจ้  าหน่ายอตัโนมติั  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 4 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและปรับปรุง โดยค าถามเป็น
แบบปลายเปิด เพื่อใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อการพฒันาและ ปรับปรุง 
สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
 1.  แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั โดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หา
ค่ าส ถิ ติ โดยใช้ความ ถ่ี  (Frequency) และค่ า ร้อยละ  (Percentage) อธิบายตัวแปร ต่ า งๆ  
ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  และใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ  อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง 

2. วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นดว้ยวธีิการค านวณค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ีย
มาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542) 

 
 
 
 



แนวทางการเกบ็ข้อมูลจากการจัดการด าเนินงานของธุรกจิเคร่ืองจ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมัติแบบสัมภาษณ์ 
บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการตู้จ าหน่ายอาหารแช่แข็งอตัโนมัติ  
 - รายละเอียดเก่ียวกบัธุรกิจตูจ้  าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติั และกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการท าธุรกิจ 
 - เงินลงทุนส าหรับการประกอบธุรกิจประเภทตูจ้  าหน่ายอาหารแช่แขง็อตัโนมติั 
 - ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจ 

 

ผลการวจัิย 
  
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน (ร้อยละ 57.0) มีอายุ 21-30 ปี จ  านวน 157 

คน (ร้อยละ 39.3) มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 317 คน (ร้อยละ 79.3) มีสถานภาพ โสด จ านวน 285 

คน (ร้อยละ 71.3) มีอาชีพ พนกังานเอกชน จ านวน 299 คน (ร้อยละ 74.8) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-

20,000 บาท จ านวน 226 คน (ร้อยละ 56.5) 

ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยวถิีการด าเนินชีวติ 

1.  ดา้นสุขภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.50) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า 

อาหารท่ีท่านรับประทานในแต่ละวนั มีผกัและผลไมร้วมอยูด่ว้ยมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.69, 

S.D. = 0.58) รองลงมา ท่านใหค้วามส าคญักบัสุขภาพมากข้ึน โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.50, S.D. = 0.67) 

และนอ้ยท่ีสุด ท่านชอบรับประทานอาหารท่ีใชเ้วลาน้อย สะดวกและรวดเร็ว โดยอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.32, 

S.D. = 0.64) ตามล าดบั 

2. ดา้นอุปโภคและบริโภค โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.50) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ 

พบว่า สินคา้อุปโภคและบริโภคสามารถเลือกจ่ายเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น โดยวิธีเงินสด หรือบตัรเครดิตก็ได้

มากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.55, S.D. = 0.63) รองลงมา ท่านตอ้งการไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดย

อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.51, S.D. = 0.63) และนอ้ยท่ีสุด ราคาสินคา้ท่ีเหมาะสมหรือโปรโมชัน่ / ส่วนลดท่ี

น่าสนใจ โดยอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.36, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 



3. ดา้นการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 0.44) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่าน

มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัประเด็นขอ้มูลข่าวสาร และส่ือออนไลน์มากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 

4.52, S.D. = 0.64) รองลงมา ท่านสนใจความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.49, S.D. 

= 0.63) และนอ้ยท่ีสุด ท่านมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจ โดยอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.38, 

S.D. = 0.59) ตามล าดบั 

4. ดา้นการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.47, S.D. = 0.45) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ 

ปัจจุบนัทา่นยงัประกอบอาชีพหลกัอยูม่ากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.49, S.D. = 0.66) รองลงมา สถานท่ี

เรียน หรือท างานปัจจุบนัของท่านตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง, ปัจจุบนัท่านยงัมีอาชีพเสริมรายไดอ้ยู ่และ

ปัจจุบนัท่านมีรายไดด้ว้ยตนเองเพียงพอต่อการด ารงชีพโดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.47, S.D. = 0.60, 0.58, 0.58) 

และนอ้ยท่ีสุด ท่านมีชีวิตในการเรียน หรือการท างานท่ีมีเวลาท่ีจ ากดั โดยอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 

0.62) ตามล าดบั 

5. ดา้นความผอ่นคลาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.45) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่าน

พร้อมท่ีจะยอมรับการเปล่ียนแปลงในชีวิตได,้ ท่านรู้สึกมีความสุขกบัส่ิง รอบขา้ง, ท่านสามารถปรับตวัได ้และ

สามารถเขา้กบัคนอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี, ท่านสามารถควบคุม อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองไดม้ากท่ีสุด โดยอยูใ่น

ระดบัมาก (  ̅= 4.49, S.D. = 0.63, 0.61, 0.61, 0.58) รองลงมา ท่านรู้สึกแจ่มใส เบิกบาน กบัส่ิงรอบขา้ง โดยอยู่

ในระดบัมาก (  ̅= 4.42, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกบัความต้องการตู้จ าหน่ายอตัโนมัติ 

1. ดา้นการสัมผสัและรับรู้ไดท้างกายภาพของการบริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 

0.50) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบว่า ท่านมีความตอ้งการอาหารแช่แข็ง มีการจ าหน่ายอยูใ่กลห้อพกั หรือท่ีพกั 

และอาหารแช่แข็งหาซ้ือง่าย หากมีตูจ้  าหน่ายอตัโนมติับริการมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.49, S.D. = 

0.65, 0.63) รองลงมา พื้นท่ีการให้บริการท่ีกวา้งขวางสะดวกในการเลือกซ้ือ โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.45, 

S.D. = 0.63) และน้อยท่ีสุด ตูจ้  าหน่ายอตัโนมติัมีขนาดใหญ่มีการให้บริการท่ีหลากหลายสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.40, S.D. = 0.65) ตามล าดบั 



2. ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.49, S.D. = 0.52) โดยพิจารณา เป็นราย

ขอ้ พบว่า ประหยดัเวลาการท าอาหารมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.62, S.D. = 0.64) รองลงมา 

ท่านคิดวา่อาหารแช่แขง็ มีการใชว้ตัถุดิบท่ีมีความสะอาด มีมาตรฐาน โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.50, S.D. 

= 0.68) และน้อยท่ีสุด ท่านคิดว่าอาหารแช่แข็งมีรสชาติท่ีอร่อย สะอาด ถูกหลกัอนามยั โดยอยู่ในระดบัมาก 

( ̅ = 4.40, S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

3. ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.44, S.D. = 0.49) 

โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านมีความตอ้งการท่ีจะบริโภคอาหารแช่แข็งเป็นประจ า เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.69, S.D. = 0.58) รองลงมา ท่านคิดวา่อาหารแช่แข็งสามารถหา

ซ้ือไดง่้าย และบริโภคไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.42, S.D. = 0.75) และนอ้ยท่ีสุดอาหารแช่

แขง็รับประทานไดง่้าย โดยอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.33, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 

4. ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.50) โดย

พิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านรับรู้วา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น มอก. หรือ อย. ไดเ้ขา้มาตรวจสอบคุณภาพของ

อาหารแช่แขง็ อยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.51, S.D. = 0.65) รองลงมา ในปัจจุบนั

ท่านมกัจะซ้ืออาหารแช่แข็งเพื่อรับประทานเป็นประจ า โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.50, S.D. = 0.67) และ

นอ้ยท่ีสุด ท่านมีความพึงพอใจต่อการซ้ืออาหารแช่แข็ง และมีความตอ้งการตูจ้  าหน่ายอตัโนมติั โดยอยูใ่นระดบั

มาก ( ̅ = 4.38, S.D. = 0.63) ตามล าดบั 

5. ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.46, S.D. = 

0.48) โดยพิจารณา เป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านมีการแสวงหาขอ้มูลอาหารแช่แข็งทั้งคุณประโยชน์และโทษมากท่ีสุด 

โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  ̅= 4.56, S.D. = 0.62) รองลงมา    ท่านมีการแสวงหาขอ้มูลอาหารแช่แข็งต่างๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ โดยอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 4.48, S.D. = 0.63) และนอ้ยท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 
1. จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นการสัมผสัและรับรู้ไดท้างกายภาพของการบริการ ควรมีการเพิ่มขนาดตู้

จ  าหน่ายอตัโนมติั ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 



 2. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ควรมีการใหค้วามส าคญัต่อความสะอาด สด และ
ถูกหลกัอนามยั มากท่ีสุด 
 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรมีการปรับรูปแบบอาหาร
ท่ีเป็นแบบแช่แขง็ ใหส้ามารถรับประทานไดง่้ายและรวดเร็ว 
 4. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการสร้างความมัน่ใจในการบริการ ควรมีการปรับความกระบวนการใน
การจ าหน่ายอาหารแช่แขง็จากตูจ้  าหน่ายอตัโนมติั ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

5. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการเขา้ใจและรับรู้ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ควรมีการปรับผลิตภณัฑ์
อาหารแช่งแขง็ท่ีน ามาใส่ในตูใ้หมี้ความหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

ศิริพร วษิณุมหิมาชยั (2541,หนา้ 5-6) อธิบายวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อธุรกิจในมุมของ
ของลูกคา้ในปัจจุบนัคือ คุณภาพการบริการ (service quality) ท่ีผูใ้หบ้ริการหยบิยืน่และ ส่งมอบความประทบัใจ
ของการบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้ เพื่อสร้างผลลพัธ์จากการส่งมอบบริการท่ีดีใหลู้กคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ 
(customer satisfaction) 
 วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และอิสระอุดมประเสริฐ (2543,หนา้ 4-5) อธิบายวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรเป็น

ส่ิงท่ีแสดงถึงความแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในดา้นต่าง ๆ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา สถานะทางสังคม และ ศาสนา 

ซ่ึงปัจจยัทั้งหมดน้ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารของผูรั้บสารทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อความพึงพอใจ 
 


