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การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อท าการศกึษาการรบัรู้ของผู้บรโิภคต่อการเลอืกซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อัตโนมตัิ (2) เพื่อท าการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อตัโนมตัิ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยวเิคราะหห์าค่ารอ้ย
ละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติ ิ t-test และ 
One-way ANOVA  และท าการทดสอบค่าแจกแจงแบบปกต ิ(Normality Test) ซึ่งผลการศกึษา
พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อปัจจยัต่างๆในการใช้ตู้คาเฟ่อตั โนมตั ิได้แก่ 
กลุ่มทีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีส่งผลโดยรวมต่อปัจจยัใน
ดา้นต่างๆ ในการใชตู้้คาเฟ่อตัโนมตัิ และปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชพี ทีส่่งผลต่อปัจจยัต่างๆใน
การใช้ตู้คาเฟ่อตัโนมตั ิได้แก่ กลุ่มที่ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ พนักงาน
บรษิทัเอกชน และกลุ่มอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั สง่ผลโดยรวมต่อปัจจยัในดา้นต่างๆ ในการใช้
ตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิ

 

ค าส าคญั: ตูค้าเฟ่อตัโนมตั,ิ ซือ้เครื่องดื่มผ่านตูอ้ตัโนมตั ิ

  



ABSTRACT 

 

This research focused on these following objectives (1 )  To examine consumers' 
attitudes toward purchasing beverages from Café Vending Machines. ( 2 )  To explore 
consumer satisfaction with beverages purchased from Café vending machines. The study 
gathered information from a sample of consumers who had used Café vending machines 
and also live in Bangkok. As a data collection tool, 4 0 0  questionnaires were used. by 
examining percentages, frequencies, means, and standard deviations. Hypothesis testing 
with the statistical t-test, one-way ANOVA, and the Normality Test. 

According to the findings, the majority of respondents were female, aged 2 6 - 3 0 
years, single, and held a bachelor's degree. a private company's occupational employee, 
monthly earnings range from 15,001 to 20,000 baht on average. I've purchased beverages 
from Café Vending Machines before and purchase beverages from department stores. 
Purchasing tea and coffee beverages more likely to purchase in the future because it is 
convenient, fast, and the price level that can be purchased through the Café Vending 
Machines compared to general stores that cost more than 5 - 6  baht, and more likely to 
recommend or tell others. 

The hypothesis results found that ( 1 )  personal factors in education affecting 
various factors in the use of automatic cafes, including those with a bachelor's degree 
and postgraduate level overall affecting factors in various fields in the use of automatic 
cafes, ( 2 )Personal occupational factors affecting various factors in the use of automatic 
cafes, including those who are civil servants / state enterprise employees, private 
company employees, and professional trade / personal business groups in general. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จุดเริม่ต้นของตู้จ าหน่ายสนิคา้อตัโนมตัิ ไดเ้ริม่มกีารพฒันาเป็นทีแ่รกในปี ค.ศ. 1880 ที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1888 เมือง Shimonoseki โดย Tawaraya 
Takashichi ไดป้ระดษิฐต์ูจ้ าหน่ายบุหรีข่ ึน้และไดจ้ดสทิธบิตัรไว ้จนถงึช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่
1 ในปี ค.ศ. 1950 ประเทศญี่ปุ่ นก็ได้พยายามคดิค้นตู้จ าหน่ายขนม จนได้รบัความนิยมเป็น
อย่างมากในยุคสมยันัน้ อกีทัง้ยงัมตีู้จ าหน่ายเครื่องดื่ม แบบทีม่แีทงก์ดา้นบนของตวัเครื่อง แลว้
ต่อท่อออกมาเพื่อจ าหน่าย หลงัจากนัน้ในช่วงฤดูหนาวกไ็ด้มตีู้ท าความเยน็และรอ้น จ าพวกชา
รอ้น หรอืกาแฟรอ้น ออกมาในปี ค.ศ. 1960 - 1970 อาจสง่ผลมาจนถงึการพฒันาของนวตักรรม
ในปัจจุบนัทีส่ามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มทัง้รอ้นและเยน็ ไดพ้รอ้มๆกนัในเครื่องเดยีว นอกจากนี้
ยงัมเีครื่องจ าหน่ายพิเศษอื่นๆอีก เช่น ตู้จ าหน่ายเหยื่อตกปลา ตัว๋สลากกินแบ่ง ตู้จ าหน่าย
หนังสอื อาหารร้อน ถุงยางอนามยัและยาคุมก าเนิด เพื่อตอบโจทย์การใช้ชวีติของผูบ้รโิภคใน
ปัจจุบันมากขึ้น ในอนาคตแนวโน้มที่จะมีการก าเนิดของเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ ที่ได้น า
นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาเพิ่มเติม อย่างการช าระเงินด้วยระบบสแกนใบหน้า ม่านตาหรือ
ลายนิ้วมอื ในอนาคตเครื่องอตัโนมตัอิาจจะเขา้ถงึตวัตนของบุคคลไดม้ากขึน้และอาจจะปรบัให้
เขา้กบัความสนใจ รสนิยมของแต่ละบุคคล เช่น อาจรบัรู้ได้ถงึลูกค้าซื้อสนิค้าอะไร จากเครื่อง
อื่นๆทัว่โลก 

ปัจจุบนัพฤตกิรรมของคนเริม่มคีวามเร่งรบี ใจรอ้นมากขึน้ อย่างเรื่องการบรโิภคอาหาร
และเครื่องดื่มที่มคีวามรวดเรว็ ไม่ต้องรอควินาน สามารถช าระเงนิแล้วรบัสนิค้าได้เลย จงึเป็น
ที่มาของกระแสตู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ ที่เริ่มมีให้เห็นกันได้บ่อยมากขึ้น 
โดยเฉพาะตามสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน แหล่งที่อยู่อาศัย หอพัก คอนโดมิเนียม หรือ
ห้างสรรพสนิค้า และยงัใช้บรกิารได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยประเทศไทยในปัจจุบนั มกีารคาด
จ านวนของตู้จ าหน่ายสนิคา้จะมมีากกว่า 25,000 ตู้ ถอืว่าไทยมน้ีอยมาก เมื่อเทยีบกบัประเทศ
ญี่ปุ่ น ที่มจี านวนตู้อตัโนมตั ิ5.6 ล้านตู้ ต่อสดัส่วนประชากร 23 คน ต่อ 1 ตู้ ในปี 2000 (The 
Guardian,2021) ทัง้นี้เผยให้เหน็ถงึโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ตู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อตัโนมตั ิทีย่งัมคีวามหลากหลายทีไ่ม่มากพอ 

กระแสของ ตู้คาเฟ่อัตโนมัติ หรือ ตู้จ าหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Drink Vending 
Machines) ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถหาซือ้ไดง้่าย มเีครื่องดื่มให้เลอืก
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชา นม โซดา หรอืประเภทโปรตนีเพื่อสุขภาพ ทัง้แบบรอ้น เยน็ 



หรอืปัน่ อกีทัง้ยงัมรีาคาที่ไม่แพงเกินไป และมคีุณภาพที่คงที่ในทุกแก้ว  อาทเิช่น ตู้เต่าบนิ ตู้
เครื่องดื่มร้อนเวนดิ้งพลสั ตู้จ าหน่ายกาแฟสด FORTH และตู้กาแฟหยอดเหรยีญอตัโนมตัิ 24 
Hrs.Coffee Plus 

ในแง่ของธุรกิจ ตู้คาเฟ่อัตโนมตัิแต่ละบริษัทต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน
อย่างไรกต็ามตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิกย็งัสามารถสรา้งรายไดใ้หผู้ป้ระกอบการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ถอื
ว่าเป็นธุรกิจที่น่าจบัตามองอย่างในช่วงนี้  มตีัง้แต่แบรนด์ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ใน
สถานที่เดยีวกนั อาจจะตัง้เครื่องไว้มากกว่า 1 ตู้ เพื่อคอยรองรบัความต้องการของลูกค้าตาม
พืน้ทีต่่างๆใหเ้พยีงพอ บางธุรกจิไดส้รา้งแฟรนไชส ์พรอ้มบรกิารตดิตัง้เครื่องใหฟ้ร ีราคาไม่แพง
เพยีงแค่มเีงื่อนไขต่างๆตามที่แต่ละธุรกจิก าหนดไว ้จงึท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจต้องการศกึษา
การเลอืกซื้อเครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อตัโนมตั ิในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรบั
ผูป้ระกอบการ เพื่อน ามาพฒันา และปรบัปรุงรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
ตามพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารซื้อเครื่องดื่มจากตู้อตัโนมตัิที่อาจจะมแีพร่หลายมากขึ้นใน
อนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพือ่ศกึษาการรบัรูข้องผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้เครื่องดื่มจากตูค้าเฟ่อตัโนมตัิ 
2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องดื่มจากตูค้าเฟ่อตัโนมตัิ 

 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ปัจจยัดา้นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซือ้เครื่องดื่มจากตู้

คาเฟ่อตัโนมตัติ่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ท าใหค้วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซือ้เครื่องดื่ม
จากตูค้าเฟ่อตัโนมตัติ่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัท าการศกึษา ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเคยใช้

บรกิารตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิเท่านัน้ ผูว้จิยัศกึษาคน้ควา้ตามกรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีต ารา และงานวจิยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัจจยัสว่นบุคคล การรบัรู ้และความพงึพอใจ จากหนังสอื บทความต่างๆ และสื่อ
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในช่วงเดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 



วิธีด าเนินการวิจยั 

 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  มี
จ านวน 5,525,255 คน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 (ที่มา : จ านวนประชากร พื้นที่จังหวดั
กรุงเทพมหานคร) เนื่องจากมจี านวนของประชากรที่ศกึษาเป็นจ านวนมาก  ดงันัน้ผู้วจิยัจึงใช้
ตารางส าเรจ็รูปของ Yamane (1973) เพื่อหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรทัง้หมด โดยได้
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างทีย่อมใหเ้กดิค่าจรงิ และค่าประมาณรอ้ยละ 0.05  

จ านวนทัง้สิ้น 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูลส าหรบัวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ค่า IOC มคีะแนนเท่ากบั 0.61 และน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาทดลองใช้จ านวน 40 ชุด พบว่า มีค่าสมัประสิทธิ ์Cronbach’s 
Alpha เท่ากบั 0.889 

 

ผลการวิจยั 
 

 จากผลการวจิยั สามารถสรุปได้ดงันี้  1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 26 – 30 ปี สถานภาพ โสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 15,001- 20,000 บาท  

2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เคยมปีระสบการณ์การซือ้เครื่องดื่มจากตูค้าเฟ่อตัโนมตัิ 
และเลือกซื้อเครื่องดื่มจากห้างสรรพสินค้า จ านวน 113 คน เลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทชา  / 
กาแฟ มแีนวโน้มที่จะซื้อต่อในอนาคต โดยให้เหตุผลว่ามคีวามสะดวก รวดเร็ว และเลือกซื้อ
น ้าอดัลมมากที่สุด ระดบัราคาที่จะซื้อได้ผ่านตู้คาเฟ่อตัโนมตัิเมื่อเทียบกับร้านค้าทัว่ไปอยู่ ที่ 
ราคาสูงกว่า 5-6 และเลือกที่จะซื้อเครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อัตโนมัติที่ตัง้อยู่บริเวณที่ท างาน/
สถานศกึษา มแีนวโน้มแนะน าหรอืบอกต่อบุคคลอื่นๆ 

3. ผลการศกึษา พบว่า ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรโิภค โดยรวมอยู่ทีร่ะดบัเหน็ดว้ย ที่
ระดบัค่าเฉลี่ย 4.28 และหากพจิารณาเป็นรายปัจจยัทัง้ 10 ด้าน ปัจจยัด้านความคาดหวงัใน
ประสิทธิภาพ จะมีระดบัค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดบัแรก ส าหรบัด้านอื่นๆที่ให้ความส าคัญใน
ระดบัสูงรองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัความพรอ้มเทคโนโลย ีมรีะดบัค่าเฉลีย่อยู่ที ่4.26 พบว่าสนิคา้ที่
ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจะท าให้เกิดการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น  รวมไปถึงปัจจยัด้านความ
คาดหวงัในความพยายาม และ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุน พบว่า เป็นเรื่องงา่ยส าหรบั
ผู้บรโิภคที่จะเชี่ยวชาญในการซื้อเครื่องดื่มผ่านตู้คาเฟ่อตัโนมตัิ และเทคโนโลยทีี่ผูบ้รโิภคมอียู่



เพยีงพอทีจ่ะท าใหส้ามารถใชตู้้คาเฟ่อตัโนมตัไิด้ (เช่น Mobile Banking,True money, Shopee 
Pay, Rabbit Line Pay) ส าหรบัปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิพบว่า ผูบ้รโิภคมี
ความตัง้ใจจะใช้ตู้คาเฟ่อตัโนมตัติ่อไปในอนาคต ส่วนปัจจยัการรบัรู้ด้านความไว้วางใจ พบว่า
จากประสบการณ์ของผูบ้รโิภค มองว่าตู้คาเฟ่อตัโนมตัถิอืเป็นช่องทางทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและไว้
วางใจไ้ด ้ส าหรบัปัจจยัดา้นมูลค่าราคา พบว่าราคาของเครื่องดื่มทีตู่้คาเฟ่อตัโนมตัจิ าหน่ายเป็น
ราคาทีด่ ีสมเหตุสมผล และมคีวามคุม้ค่า และปัจจยัดา้นแรงจูงใจดา้นความชอบ พบว่าผูบ้รโิภค
มคีวามรูส้กึยนิด ีมคีวามสุข เพลดิเพลนิและมอีสิระกบัการใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิส าหรบัปัจจยัดา้น
ความเคยชนิ พบว่าผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบัการซือ้เครื่องดื่มผ่านตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิดว้ยเหตุผล
นี้อาจจะเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการทีอ่าจจะน าไปพฒันา หรอืขยายจุดตัง้ตู้คาเฟ่อตัโนมตัิ
เพื่อการสร้างก าไรเพิม่ขึ้นได ้และสุดท้ายปัจจยัด้านอทิธพิลของสงัคม พบว่าคนที่มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ได้มีการแนะน าให้ผู้บริโภคใช้งานตู้คาเฟ่อัตโนมตัิ หรือมีเพื่อนใช้  
ตามล าดบั 

4. ผลการเปรยีบเทยีบการเลอืกซื้อเครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อตัโนมตัิของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 

4.1 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศ แตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อปัจจยัต่างๆ ในการใช้
ตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิ

4.2 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ แตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อปัจจยัต่างๆ ในการใช้
ตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิ 

4.3 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพ แตกต่างกนั ไม่สง่ผลต่อปัจจยัต่างๆ ใน
การใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิ 

4.4 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัต่างๆ 
ในการใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.5 ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพี แตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัต่างๆ ในการใช้
ตูค้าเฟ่อตัโนมตั ิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.6 ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
ปัจจยัต่างๆ ในการใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิ 

 

  



อภิปรายผล 
 

 จากการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 52 อายุ
ระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 47 การศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 71.3 ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 52.5 มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 15,001- 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมปีระสบการณ์การซื้อเครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อตัโนมตั ิ
และเลอืกซื้อเครื่องดื่มจากห้างสรรพสนิค้า คดิเป็นร้อยละ 28.2 เลอืกซื้อเครื่องดื่มประเภทชา/
กาแฟ คดิเป็นรอ้ยละ 59.5 มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ต่อในอนาคต คดิเป็นรอ้ยละ 96.5 โดยใหเ้หตุผลว่า
มคีวามสะดวก รวดเรว็ คดิเป็นร้อยละ 41 และเลอืกซื้อน ้าอัดลมมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 28.7 
ระดบัราคาทีจ่ะซื้อไดผ้่านตู้คาเฟ่อตัโนมตัเิมื่อเทยีบกบัร้านค้าทัว่ไปอยู่ที ่ราคาสูงกว่า 5-6 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 25.5 และเลือกที่จะซื้อเครื่องดื่มจากตู้คาเฟ่อตัโนมตัิที่ตัง้อยู่บรเิวณที่ท างาน/
สถานศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 66.5 มแีนวโน้มแนะน าหรอืบอกต่อบุคคลอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 96.5 

โดยปัจจยัสว่นบุคคล ทีส่ง่ผลต่อปัจจยัต่างๆในการใชตู้ค้าเฟ่อตัโนมตั ิจากการศกึษาครัง้
นี้พบว่า ไดแ้ก่ปัจจยัส่วนบุคคลด้านการศกึษา ทีส่่งผลต่อปัจจยัต่างๆในการใชตู้้คาเฟ่อตัโนมตั ิ
ได้แก่ กลุ่มที่มรีะดบัการศกึษาระดับปรญิญาตร ีและระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีส่งผลโดยรวมต่อ
ปัจจยัในดา้นต่างๆ ในการใชตู้้คาเฟ่อตัโนมตัิ อภปิรายไดว้่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัย่อม
ส่งผลต่อการใช้งานตู้คาเฟ่อัตโนมัติที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังเข้ามาเจาะตลาด
ภายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์ในเรื่องของเทคโนโลย ี
จงึสง่ผลใหส้ามารถใชง้านตูค้าเฟ่อตัโนมตัไิดง้า่ยกว่า และปัจจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพี ทีส่ง่ผลต่อ
ปัจจัยต่างๆในการใช้ตู้คาเฟ่อัตโนมัติ ได้แก่ กลุ่มที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชน และกลุ่มอาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั ส่งผลโดยรวมต่อปัจจยั
ในด้านต่างๆ ในการใช้ตู้คาเฟ่อตัโนมตัิ อภิปรายได้ว่า กลุ่มคนท างานที่เริม่มรีายได้เป็นของ
ตนเอง ท าให้สามารถเลอืกซื้อ หรอืใช้บรกิารได้ง่ายกว่ากลุ่มนักเรยีนหรอืนักศกึษา รวมไปถงึ
กลุ่มคนท างานส่วนใหญ่จะมเีวลา และมคีวามต้องการในเรื่องของเครื่องดื่มทีอ่าจจะเขา้ไปช่วย
กระตุน้การตื่นตวั เช่นพวกชา/กาแฟ เพือ่ช่วยกระตุน้ ท าใหก้ระฉบักระเฉงมากขึน้ในการท างาน
ระหว่างวนั 
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