
 

บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
 การคนควาแบบอิสระเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของ
ผูบริโภคในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผูศึกษาทาํการเก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม  เก็บขอมูลจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีอายุอยูในชวง  
15-60  ป  จํานวน  400  ราย  ผลการศึกษาสามารถนําเสนอเปน  5  สวน  โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  (ตาราง  1-8) 
 สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  (ตาราง  9-18) 
 สวนท่ี  3  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  (ตาราง  19-23) 
 สวนท่ี  4  ขอมูลเกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  (ตาราง  24-78) 
 สวนท่ี  5  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  (ตาราง  79-98) 
 สวนท่ี  6  ขอมูลเกี่ยวกับการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติและปจจยัสวนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด  (ตาราง  99-100) 
 สวนท่ี  7  ขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม  เพศ  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  การเคยเห็นหรือใชบริการ  แนวโนม
ท่ีจะซ้ือ  และการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  (ตาราง  101-123) 
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สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  เพศ  อาย ุ สถานภาพ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  จํานวนผูอยูอาศัย  และลักษณะท่ีอยูอาศัย  โดยผลการศึกษามี
ดังตอไปนี ้
 
ตาราง  1  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ

ชาย 127 31.8

หญงิ 273 68.2

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  1  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  273  คน  คิด
เปนรอยละ  68.2  และเปนเพศชาย  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  31.8 
 
ตาราง  2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน รอยละ

ตํ่ากวา 20 ป 17 4.2

20-30 ป 139 34.8

31-40 ป 112 28.0

41-50 ป 84 21.0

51-60 ป 43 10.8

มากกวา 60 ป 5 1.2

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  2  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง  20-30  ป  
จํานวน  139  คน  คิดเปนรอยละ  34.8  รองลงมาอยูในชวงอายุระหวาง  31-40  ป  จํานวน  112  คน  
คิดเปนรอยละ  28.0  และอยูในชวงอายุระหวาง  41-50  ป  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  21.0 
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ตาราง  3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จํานวน รอยละ

โสด 198 49.5

สมรส 192 48.0

อ่ืนๆ 10 2.5

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  อ่ืนๆ  คือ  หยาราง  และหมาย 
 
 จากตาราง  3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด  จาํนวน  198  คน  
คิดเปนรอยละ  49.5  รองลงมามีสถานภาพ  สมรส  จํานวน  192  คน  คิดเปนรอยละ  48.0  และมี
สถานภาพอ่ืนๆ  คือ  หยาราง  และหมาย  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  2.5 
 
ตาราง  4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศกึษา จํานวน รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตนหรอืตํ่ากวา 22 5.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. 58 14.5

อนุปรญิญา, ปวส. 50 12.4

ปรญิญาตรี 239 59.8

ปรญิญาโทหรอืสูงกวา 31 7.8

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  
จํานวน  239  คน  คิดเปนรอยละ  59.8  รองลงมาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ  14.5  และอยูในระดับอนุปริญญาหรือปวส.  จํานวน  50  คน  คิด
เปนรอยละ  12.4 
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ตาราง  5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน รอยละ

นักเรยีน-นักศึกษา 30 7.5

พนักงานเอกชน 183 45.8

ขาราชการ-พนักงานรฐัวิสาหกิจ 71 17.8

เจาของกิจการ 40 10.0

รบัจางทั่วไป 50 12.4

แมบาน-พอบาน 22 5.5

อืน่ๆ 4 1.0

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 จากตาราง  5  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพพนกังานเอกชน  
จํานวน  183  คน  คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมาประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกจิ  จาํนวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  17.8  และประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป  จาํนวน  50  
คน  คิดเปนรอยละ  12.4 
 
ตาราง  6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายได 

รายได จํานวน รอยละ

ตํ่ากวา 5,000 บาท 28 7.0

5,000-10,000 บาท 164 41.0

10,001-15,000 บาท 80 20.0

15,001-20,000 บาท 34 8.4

20,001-25,000 บาท 23 5.8

มากกวา 25,000 บาท 71 17.8

รวม 400 100.0  
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 จากตาราง  6  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดอยูระหวาง  5,000-
10,000  บาทตอเดือน  จํานวน  164  คน  คิดเปนรอยละ  41.0  รองลงมาระดับรายไดอยูระหวาง  
10,001-15,000  บาทตอเดือน  จํานวน  80  คน  คิดเปนรอยละ  20.0  และระดับรายไดมากกวา  
25,000  บาทตอเดือน  จํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  17.8 
 
ตาราง  7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั จํานวน รอยละ

1 คน (อาศัยอยูคนเดียว) 63 15.7

2-4 คน 246 61.5

5-7 คน 87 21.8

มากกวา 7 คน 4 1.0

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  7  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผูอยูอาศัยดวย  2-4  คน  จํานวน  
246  คน  คิดเปนรอยละ  61.5  รองลงมามีผูอยูอาศัยดวย  5-7  คน  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  
21.8  และมีผูอยูอาศัยดวย  1  คน  หรืออาศัยอยูคนเดียว  จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  15.7 
 
ตาราง  8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศยั จํานวน รอยละ

บานพัก (บานเด่ียว, ทาวนเฮาส, ตึกแถว) 293 73.2

อาคารชุด (หอพัก, อพารตเมนต, คอนโดมิเนียม) 107 26.8

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  8  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพัก  เชน  
บานเดี่ยว  ทาวนเฮาส  และตึกแถว  จํานวน  293  คน  คิดเปนรอยละ  73.2  และมีลักษณะท่ีอยูอาศัย
เปนอาคารชุด  เชน  หอพกั  อพารตเมนต  และคอนโดมิเนียม  จํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ  
26.8 
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สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัต ิ
 การศึกษาเกี่ยวกับความตองการและความคิดเห็นเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
ตามแนวคิดเกีย่วกับการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ  โดยผลการศึกษามีดังตอไปนี ้
 
ตาราง  9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

เคยเหน็หรอืใชบรกิาร จํานวน รอยละ

เคยเหน็และเคยใชบรกิาร 4 1.0

เคยเหน็แตไมเคยใชบรกิาร 34 8.5

ไมเคยเหน็/ไมเคยใชบรกิาร 362 90.5

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  9  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  362  คน  คิดเปนรอยละ  90.5  รองลงมาเคยเหน็แตไมเคยใชบริการ  
จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  8.5  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  
1.0 
 
ตาราง  10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน 

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอื่น จํานวน รอยละ

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 318 79.5

ขาวสารมีคุณภาพดี สดใหมเพราะมีการเปลี่ยนและเตมิขาวสาร
เปนประจํา 103 25.8
สามารถซื้อขาวสารไดตามปรมิาณที่ตองการ 254 63.5
สามารถเริม่ตนซื้อขาวสารไดในราคาเพียง 5 บาท 220 55.0
สถานที่ตดิตัง้เครือ่งสะดวก ใกลบานหรอืแหลงชุมชน 182 45.5

ไดขาวสารน้ําหนักเตม็ตามจํานวนที่ซื้อมากกวา เพราะการซื้อ
จากรานคาปลีกแบบแบงขายมักไดขาวสารขาดนํ้าหนัก 151 37.8  
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
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 จากตาราง  10  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ี
มากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  318  
คน  คิดเปนรอยละ  79.5  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  254  คน  คิดเปนรอยละ  63.5  และมีความคิดเห็น  
คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  220  คน  คิดเปนรอยละ  55.0 
 
ตาราง  11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา 

ระดับราคา จํานวน รอยละ

ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 184 46.0

ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด 179 44.8

ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 37 9.2

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  11  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  คือ  
ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  184  คน  คิดเปนรอยละ  46.0  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  179  คน  คิดเปนรอยละ  44.8  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  9.2 
 
ตาราง  12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง 

สถานทีต่ั้ง จํานวน รอยละ

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 258 64.5

ภายในโครงการบานจัดสรร 178 44.5

ใกลตลาด รานคาชุมชน 221 55.3

ใกลรานสะดวกซื้อ 156 39.0

ใกลที่ทํางาน 113 28.3

อืน่ๆ 11 2.8  
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  ใกลบาน  และใกลชุมชน 
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 จากตาราง  12  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเครื่องขายขาว
อัตโนมัติควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  258  คน  คิดเปนรอยละ  64.5  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  221  คน  คิดเปนรอยละ  55.3  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  178  คน  คิดเปนรอยละ  44.5 
 
ตาราง  13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 

ความถี่ในการซื้อ จํานวน รอยละ

ทุกวนั 50 12.5

สัปดาหละ 1 ครัง้ 206 51.5

2 สัปดาห/ครัง้ 55 13.8

เดอืนละ 1 ครัง้ 43 10.7

นอยกวาเดอืนละ 1 ครัง้ 12 3.0

ไมซื้อเลย 34 8.5

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  13  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตสัิปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  206  คน  คิดเปนรอยละ  51.5  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ  2  
สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  13.8  และคาดวาจะซ้ือทุกวัน  จํานวน  50  คน  คิด
เปนรอยละ  12.5 
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ตาราง  14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ 
ลักษณะในการซื้อ จํานวน รอยละ

ซื้อใชเปนประจํา 199 49.8

ซื้อเฉพาะเมื่อขาด (ฉุกเฉิน) 201 50.2

รวม 400 100.0  
 จากตาราง  14  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จาํนวน  201  คน  คิดเปนรอยละ  50.2  และคาดวาจะซ้ือ
ใชเปนประจํา  จํานวน  199  คน  คิดเปนรอยละ  49.8 
 
ตาราง  15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ 

ปริมาณการซื้อ จํานวน รอยละ

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (5 บาท) 22 5.5

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (10 บาท) 39 9.8
0.5 กิโลกรัม 52 13.0

0.8 กิโลกรัม (1 ลิตร) 61 15.2

1 กิโลกรัม 140 35.0

3 กิโลกรัม 38 9.5

5 กิโลกรัม 28 7.0

มากกวา 5 กิโลกรัม 20 5.0

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  15  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตปิริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  140  คน  คิดเปนรอยละ  35.0  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  61  คน  คิดเปนรอยละ  15.2  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
0.5  กิโลกรัม  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  13.0 
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ตาราง  16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 
แนวโนมท่ีจะซื้อ จํานวน รอยละ

ซื้อแนนอน 139 34.8

อาจจะซื้อ 159 39.8

ไมแนใจ 82 20.5

อาจจะไมซื้อ 11 2.7

ไมซื้อแนนอน 9 2.2

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 
 จากตาราง  16  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  159  คน  คิดเปนรอยละ  39.8  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
แนนอน  จํานวน  139  คน  คิดเปนรอยละ  34.8  และยังไมแนใจ  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  
20.5 
 
ตาราง  17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

การเปลี่ยนมาซื้อ จํานวน รอยละ

ซื้อทดแทนแนนอน 106 26.5

อาจจะซื้อทดแทน 161 40.2

ไมแนใจ 98 24.5

อาจจะไมซื้อทดแทน 24 6.0

ไมซื้อทดแทนแนนอน 11 2.8

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  17  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  161  คน  คิดเปนรอยละ  40.2  
รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ  26.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  
98  คน  คิดเปนรอยละ  24.5 
 
ตาราง  18  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

การแนะนําใหผูอื่นซื้อ จํานวน รอยละ

แนะนําแนนอน 171 42.8

อาจจะแนะนํา 154 38.5

ไมแนใจ 65 16.2

อาจจะไมแนะนํา 8 2.0

ไมแนะนําแนนอน 2 0.5

รวม 400 100.0  
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  18  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนําใหผูอ่ืน
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  171  คน  คิดเปนรอยละ  42.8  รองลงมามี
ความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา  จํานวน  154  คน  คิดเปนรอยละ  38.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  65  
คน  คิดเปนรอยละ  16.2 
 
สวนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัต ิ
 การศึกษาปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  ตามแนวคิดสวนประสมการตลาด  ซ่ึงประกอบดวย  ผลิตภณัฑ  ราคา  ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  โดยผลการศึกษามีดงัตอไปนี ้
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ตาราง  19  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ระดับทีม่ีผลตอความตองการซื้อ

ปจจัยสวนประสมการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด คาเฉลี่ย

ดานผลิตภัณฑ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

160 165 66 5 4 4.18

(40.0) (41.3) (16.5) (1.3) (1.0) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 179 154 62 5 0 4.27

(44.8) (38.5) (15.5) (1.3) (0.0) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 133 189 71 6 1 4.12

(33.3) (47.3) (17.8) (1.5) (0.3) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 247 104 43 5 1 4.48

(61.8) (26.0) (10.8) (1.3) (0.3) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 182 133 77 7 1 4.22

(45.5) (33.3) (19.3) (1.8) (0.3) (มาก)

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 110 158 121 11 0 3.92

(27.5) (39.5) (30.3) (2.8) (0.0) (มาก)

186 162 46 4 2 4.32

(46.5) (40.5) (11.5) (1.0) (0.5) (มาก)

139 144 91 17 9 3.97

(34.8) (36.0) (22.8) (4.3) (2.3) (มาก)

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 175 148 61 10 6 4.19

(43.8) (37.0) (15.3) (2.5) (1.5) (มาก)

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 186 153 54 7 0 4.30

(46.5) (38.3) (13.5) (1.8) (0.0) (มาก)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 156 170 64 9 1 4.18

(39.0) (42.5) (16.0) (2.3) (0.3) (มาก)

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ

สามารถเร่ิมซื้อขาวสารไดใน
ราคาเพียง 5 บาท
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ตาราง  19  (ตอ) 
ระดับทีม่ีผลตอความตองการซื้อ

ปจจัยสวนประสมการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด คาเฉลี่ย

ดานผลิตภัณฑ จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

มีการเติมขาวสารสม่ําเสมอ 181 165 50 4 0 4.31

(45.3) (41.3) (12.5) (1.0) (0.0) (มาก)

187 157 51 5 0 4.32

(46.8) (39.3) (12.8) (1.3) (0.0) (มาก)

249 104 39 8 0 4.49

(62.3) (26.0) (9.8) (2.0) (0.0) (มาก)

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําสั่งซื้อ 190 145 59 6 0 4.30

(47.5) (36.3) (14.8) (1.5) (0.0) (มาก)

184 130 73 12 1 4.21

(46.0) (32.5) (18.3) (3.0) (0.3) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 257 104 34 4 1 4.53

(64.3) (26.0) (8.5) (1.0) (0.3) (มากท่ีสุด)

เคร่ืองไมกินเหรียญ 242 107 43 8 0 4.46

(60.5) (26.8) (10.8) (2.0) (0.0) (มาก)

254 115 29 2 0 4.55

(63.5) (28.8) (7.3) (0.5) (0.0) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกยี่หอขาวสารที่จําหนาย 149 174 69 7 1 4.16

(37.3) (43.5) (17.3) (1.8) (0.3) (มาก)

รวม 3,746 2,881 1,203 142 28 4.27

(46.8) (36.0) (15.0) (1.8) (0.4) (มาก)

สามารถจายขาวสารที่ใหตรง
ตามจํานวนเงินที่จาย

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุก
เดือน

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน เชน มอก.

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญ
ปลอม
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 จากตาราง  19  พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.27  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.55  รองลงมา  คือ  
เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.53  และตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  
คาเฉล่ีย  4.49 
 
ตาราง  20  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 

ระดับทีม่ีผลตอความตองการซื้อ

ปจจัยสวนประสมการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด คาเฉล่ีย

ดานราคา จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาทองตลาด 197 115 78 9 1 4.25

(49.3) (28.8) (19.5) (2.3) (0.3) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 72 142 146 27 13 3.58

(18.0) (35.5) (36.5) (6.8) (3.3) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 35 60 130 64 111 2.61

(8.8) (15.0) (32.5) (16.0) (27.8) (ปานกลาง)

154 177 63 6 0 4.20

(38.5) (44.3) (15.8) (1.5) (0.0) (มาก)

รวม 458 494 417 106 125 3.66

(28.6) (30.9) (26.1) (6.6) (7.8) (มาก)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว

 
 
 จากตาราง  20  พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.66  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.25  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว  คาเฉล่ีย  4.20  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.58 
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ตาราง  21  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

ระดับทีม่ีผลตอความตองการซื้อ

ปจจัยสวนประสมการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด คาเฉล่ีย

ดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

197 159 41 2 1 4.37

(49.3) (39.8) (10.3) (0.5) (0.3) (มาก)

214 152 32 1 1 4.44

(53.5) (38.0) (8.0) (0.3) (0.3) (มาก)

สถานที่ตดิตัง้มีที่จอดรถสะดวก 185 159 53 2 1 4.31

(46.3) (39.8) (13.3) (0.5) (0.3) (มาก)

187 166 46 0 1 4.35

(46.8) (41.5) (11.5) (0.0) (0.3) (มาก)

138 167 82 10 3 4.07

(34.5) (41.8) (20.5) (2.5) (0.8) (มาก)

สถานที่ตัง้ตวัเคร่ืองใกลที่ทํางาน 123 166 100 9 2 4.00

(30.8) (41.5) (25.0) (2.3) (0.5) (มาก)

117 165 95 21 2 3.94

(29.3) (41.3) (23.8) (5.3) (0.5) (มาก)

รวม 1,161 1,134 449 45 11 4.21

(41.5) (40.5) (16.0) (1.6) (0.4) (มาก)

สถานที่ตดิตัง้เคร่ืองงาย
ตอการเขาถึง

ตัง้อยูในที่ที่สามารถซื้อไดตลอด
 24 ชั่วโมง

สถานที่ตัง้ตวัเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน

สถานที่ตัง้ตวัเคร่ืองใกลแหลง
รานคา

บริเวณใกลเคียงมีที่สามารถแลก
เหรียญได

 
 
 จากตาราง  21  พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.21  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.44  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.37  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.35 
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ตาราง  22  แสดงจํานวน  รอยละ  คาเฉล่ีย  และระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ  จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

ระดับทีมี่ผลตอความตองการซื้อ

ปจจัยสวนประสมการตลาด มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด คาเฉลี่ย

ดานการสงเสรมิการตลาด จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

การโฆษณาในสื่อวิทยุ 92 157 126 24 1 3.79

(23.0) (39.3) (31.5) (6.0) (0.3) (มาก)

111 165 101 22 1 3.91

(27.8) (41.3) (25.3) (5.5) (0.3) (มาก)

84 177 113 24 2 3.79

(21.0) (44.3) (28.3) (6.0) (0.5) (มาก)

80 174 117 27 2 3.76

(20.0) (43.5) (29.3) (6.8) (0.5) (มาก)

151 139 85 22 3 4.03

(37.8) (34.8) (21.3) (5.5) (0.8) (มาก)

119 147 96 31 7 3.85

(29.8) (36.8) (24.0) (7.8) (1.8) (มาก)

103 185 91 19 2 3.92

(25.8) (46.3) (22.8) (4.8) (0.5) (มาก)

103 169 91 30 7 3.83

(25.8) (42.3) (22.8) (7.5) (1.8) (มาก)

111 175 91 18 5 3.92

(27.8) (43.8) (22.8) (4.5) (1.3) (มาก)

รวม 954 1,488 911 217 30 3.87

(26.5) (41.3) (25.3) (6.0) (0.8) (มาก)

บรษิัทเจาของเครือ่งสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน

ใหความรู ขอดเีก่ียวกับเคร่ือง
ขายขาวสารอตัโนมัตใินสื่อวิทยุ

การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ 
และนิตยสาร

ลงบทความเกี่ยวกับเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัตใินสื่อสิ่งพิมพ 
และนิตยสาร

มีการใหทดลองชิมขาวที่หุงเสรจ็
แลว

มีการแจกแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับเครือ่งขายขาวสาร
อตัโนมัติ

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน
ในตอนแรก

มีการแจกตวัอยางขาว
ใหทดลองหุง
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 จากตาราง  22  พบวา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.87  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.03  รองลงมา  คือ  
มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติและบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.92 
 
ตาราง  23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด 

ปจจัยทีม่ีอิทธิพลมากทีสุ่ด จํานวน รอยละ

ดานผลิตภณัฑ 214 53.5

ดานราคา 74 18.5

ดานชองทางการจดัจําหนาย 106 26.5

ดานการสงเสรมิการตลาด 6 1.5

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  23  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นวาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมากท่ีสุด  คือดานผลิตภัณฑ  จํานวน  214  
คน  คิดเปนรอยละ  53.5  รองลงมาคือ  ดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํนวน  196  คน  คิดเปนรอย
ละ  26.5  และดานราคา  จํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  18.5 
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สวนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  
เพศ  อายุ  รายได  จํานวนผูอยูอาศัย  และลักษณะท่ีอยูอาศัย  กับความตองการและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ตามแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ  โดยผล
การศึกษามีดังตอไปนี ้
 จากขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดนั้น  พบวามีการกระจายตัว
ของขอมูลอยูมาก  จึงจําเปนตองรวบรวมขอมูลบางกลุมแลวทําการจดักลุมใหม  เพื่อใหขอมูลท่ีทํา
การจัดกลุมใหมนั้นสามารถวิเคราะหไดถูกตองมากข้ึน  ซ่ึงหลังจากจัดกลุมขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ
ผูตอบแบบสอบถามใหมแลว  พบวาขอมูลบางดานยังคงเหมือนเดิม  คือ  ขอมูลดานเพศ  และขอมูล
ดานลักษณะท่ีอยูอาศัย  สวนขอมูลท่ีจัดกลุมใหม  มีท้ังหมด  3  กลุม  คือ  ขอมูลดานอายุ  ขอมูล
ดานรายได  ขอมูลดานจํานวนผูอยูอาศัย  แนวโนมท่ีจะซ้ือ  และการเปล่ียนมาซ้ือซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 
 ขอมูลดานอาย ุ จากตาราง  2  พบวา  ชวงอายุ  ต่ํากวา 20 ป  ชวงอายุ  50-60  ป  และชวง
อายุมากกวา  60  ป  มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอย  จงึทําการรวมขอมูลใหม  โดยรวมชวงอายุ  
ต่ํากวา  20  ป  และ  ชวงอายุ  20-30  ป  เขาดวยกันแลวเปล่ียนช่ือใหมเปนชวงอายตุ่ํากวา  31  ป  
และรวมชวงอายุ  41-50  ป  ชวงอายุ  51-60  ป  และชวงอายุมากกวา  60  ปเขาดวยกนัแลวเปล่ียน
ช่ือใหมเปนชวงอายุมากกวา  40  ป  ดังตาราง  24 
 
ตาราง  24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามอายุ  ท่ีทําการจัดกลุมใหม 

อายุ จํานวน รอยละ

ตํ่ากวา 31 ป 156 39.0

31-40 ป 112 28.0

มากกวา 40 ป 132 33.0

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  24  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวงอายตุ่ํากวา  31  ป  จํานวน  
156  คน  คิดเปนรอยละ  39.0  รองลงมาอยูในชวงอายุมากกวา  40  ป  จํานวน  132  คน  คิดเปน
รอยละ  33.0  และอยูในชวงอายุ  31-40  ป  จํานวน  112  คน  คิดเปนรอยละ  28.0 
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 ขอมูลดานรายได  จากตาราง  6  พบวา  ระดับรายไดต่ํากวา  5,000  บาท  15,001-20,000  
บาท  และมากกวา  25,000  บาท  มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอย  จงึทําการรวมขอมูลใหม  
โดยรวมระดับรายได  รายไดต่ํากวา  5,000  บาท  และ  5,000-10,000  บาท  เขาดวยกนัแลวเปล่ียน
ช่ือใหมเปนระดับรายไดต่ํากวา  10,001  บาท  รวมระดับรายได  10,001-15,000  บาท  และ  15,001-
20,000  บาท  เขาดวยกันแลวเปล่ียนช่ือใหมเปนระดับรายได  10,001-20,000 บาท  และรวมระดับ
รายได  20,001-25,000  บาท  และ  มากกวา  25,000  บาท  เขาดวยกนัแลวเปล่ียนช่ือใหมเปนระดบั
รายไดมากกวา  20,000  บาทดังตาราง  25 
 
ตาราง  25  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามรายได  ท่ีทําการจัดกลุม
ใหม 

รายได จํานวน รอยละ

ต่ํากวา 10,001 บาท 192 48.0

10,001-20,000 บาท 114 28.5

มากกวา 20,000 บาท 94 23.5

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  25  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดต่ํากวา  10,001  บาท
ตอเดือน  จํานวน  192  คน  คิดเปนรอยละ  48.0  รองลงมาระดับรายไดอยูระหวาง  10,001-20,000  
บาทตอเดือน  จํานวน  114  คน  คิดเปนรอยละ  28.5  และระดับรายไดมากกวา  20,000  บาทตอ
เดือน  จํานวน  94  คน  คิดเปนรอยละ  23.5 
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 ขอมูลดานจํานวนผูอยูอาศัย  จากตาราง  7  พบวา  จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  7  คน  มี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอย  จึงทําการรวมขอมูลใหม  โดยรวมจํานวนผูอยูอาศัย  5-7  คน  และ
มากกวา  7  คน  เขาดวยกนัแลวเปล่ียนช่ือใหมเปนจํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คนดงัตาราง  26 
 
ตาราง  26  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  ท่ีทํา
การจัดกลุมใหม 

จํานวนผูอยูอาศยั จํานวน รอยละ

1 คน (อาศัยอยูคนเดียว) 63 15.7

2-4 คน 246 61.5

มากกวา 4 คน 91 22.8

รวม 400 100.0  
 
 จากตาราง  26  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีผูอยูอาศัยดวย  2-4  คน  จํานวน  
246  คน  คิดเปนรอยละ  61.5  รองลงมามีผูอยูอาศัยดวยมากกวา  4  คน  จํานวน  91  คน  คิดเปน
รอยละ  22.8  และมีผูอยูอาศัยดวย  1  คน  หรืออาศัยอยูคนเดียว  จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  
15.7 
 
ตาราง  27  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  ท่ีทํา
การจัดกลุมใหม 

แนวโนมทีจ่ะซื้อ จํานวน รอยละ

ซื้อแนนอน 139 35.5

ยังไมไดตดัสินใจ 252 64.5

รวม 391 100.0

 
 
 จากตาราง  27  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมยังไมไดตัดสินใจท่ีจะซ้ือ
ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  252  คน  คิดเปนรอยละ  64.5  และกลุมท่ี
ตัดสินใจแลววาจะซ้ือแนนอน  จํานวน  139  คน  คิดเปนรอยละ  35.5 
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ตาราง  28  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือ  ท่ีทํา
การจัดกลุมใหม 

การเปล่ียนมาซื้อ จํานวน รอยละ

ซื้อแนนอน 106 27.2

ยังไมไดตดัสินใจ 283 78.2

รวม 389 100.0

 
 
 จากตาราง  28  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนมาซ้ือ
ซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  283  คน  คิดเปนรอยละ  
70.7  และกลุมท่ีตัดสินใจแลววาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทน
แหลงซ้ือเดิม  จํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ  29.3 
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 4.1  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามเพศ 
 
ตาราง  29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

เคยเห็นและเคยใชบริการ 1 3 4

(0.8) (1.1) (1.0)

เคยเห็นแตไมเคยใชบริการ 14 20 34

(11.0) (7.3) (8.5)

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบริการ 112 250 362

(88.2) (91.6) (90.5)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

เคยเห็นหรือใชบริการ

รวม

 
 
 จากตาราง  29  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จํานวน  112  คน  คิดเปนรอยละ  88.2  รองลงมาเคยเห็นแตไมเคยใชบริการ  จํานวน  14  
คน  คิดเปนรอยละ  11.0  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  0.8 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  250  คน  คิดเปนรอยละ  91.6  รองลงมาเคยเห็นแตไมเคยใชบริการ  
จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  7.3  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  
1.1 
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ตาราง  30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และเพศ 

เพศ

ชาย หญิง

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 99 219 318

(78.0) (80.2) (79.5)

32 71 103

(25.2) (26.0) (25.8)

สามารถซื้อขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ 84 170 254

(66.1) (62.3) (63.5)

65 155 220

(51.2) (56.8) (55.0)

58 124 182

(45.7) (45.4) (45.5)

48 103 151

(37.8) (37.7) (37.8)

ไดขาวสารน้ําหนักเต็มตามจํานวนที่ซื้อ
มากกวา เพราะการซื้อจากรานคาปลีกแบบ
แบงขายมักไดขาวสารขาดนํ้าหนัก

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอ่ืน

รวม

ขาวสารมีคุณภาพดี สดใหมเพราะมีการ
เปลี่ยนและเติมขาวสารเปนประจํา

สามารถเร่ิมตนซื้อขาวสารไดในราคาเพียง 
5 บาท

สถานที่ติดต้ังเคร่ืองสะดวก ใกลบานหรือ
แหลงชุมชน

 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
 
 จากตาราง  30  การศึกษาความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลง
อ่ืน  จําแนกตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือ
ขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอย
ละ  78.0  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  สามารถซ้ือขาวสารได
ตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  66.1  และมีความคิดเห็น  คือ  สามารถ
เร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  51.2 
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 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือ
ขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  219  คน  คิดเปนรอย
ละ  80.2  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  สามารถซ้ือขาวสารได
ตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  170  คน  คิดเปนรอยละ  62.3  และมีความคิดเห็น  คือ  สามารถ
เร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  155  คน  คิดเปนรอยละ  56.8 
 
ตาราง  31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาด 57 127 184

(44.9) (46.5) (46.0)

ราคาเทากับราคาที่ขายตามทองตลาด 54 125 179

(42.5) (45.8) (44.8)

ราคาแพงกวาราคาที่ขายตามทองตลาด 16 21 37

(12.6) (7.7) (9.2)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ระดับราคา

รวม

 
 
 จากตาราง  31  การศึกษาระดบัราคาของขาวสารที่ซ้ือจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
เพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  คือ  ราคาถูกกวา
ราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  44.9  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  ราคา
เทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  42.5  และมีความคิดเห็น  คือ  
ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  12.6 
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 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอระดับราคา  คือ  ราคาถูกกวา
ราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  46.5  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  
ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  125  คน  คิดเปนรอยละ  45.8  และมีความคิดเห็น  
คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  7.7 

 

ตาราง  32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และเพศ 
เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 82 176 258

(64.6) (64.5) (64.5)

ภายในโครงการบานจัดสรร 57 121 178

(44.9) (44.3) (44.5)

ใกลตลาด รานคาชุมชน 84 137 221

(66.1) (50.2) (55.3)

ใกลรานสะดวกซ้ือ 53 103 156

(41.7) (37.7) (39.0)

ใกลที่ทํางาน 28 85 113

(22.0) (31.1) (28.3)

อ่ืนๆ 2 9 11

(1.6) (3.3) (2.8)

สถานท่ีต้ัง

รวม

 
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 จากตาราง  32  การศึกษาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ  
พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควรตั้งอยู
ใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  66.1  ของผูตอบแบบสอบถาม
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ท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  82  คน  คิด
เปนรอยละ  64.6  และมีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  จํานวน  57  คน  คิด
เปนรอยละ  44.9 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควร
ตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  176  คน  คิดเปนรอยละ  64.5  ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  
137  คน  คิดเปนรอยละ  50.2  และมีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจดัสรร  จํานวน  
121  คน  คิดเปนรอยละ  44.3 

 
ตาราง  33  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือและเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ทุกวัน 19 31 50

(15.0) (11.4) (12.5)

สัปดาหละ 1 คร้ัง 69 137 206

(54.3) (50.2) (51.5)

2 สัปดาห/คร้ัง 16 39 55

(12.6) (14.3) (13.8)

เดือนละ 1 คร้ัง 11 32 43

(8.6) (11.6) (10.7)

นอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง 3 9 12

(2.4) (3.3) (3.0)

ไมซ้ือเลย 9 25 34

(7.1) (9.2) (8.5)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ความถ่ีในการซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  33  การศึกษาความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
เพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
สัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  69  คน  คิดเปนรอยละ  54.3  รองลงมาคาดวาจะซ้ือทุกวนั  จํานวน  19  
คน  คิดเปนรอยละ  15.0  และคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  12.6 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
สัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  137  คน  คิดเปนรอยละ  50.2  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอ
คร้ัง  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  14.3  และคาดวาจะซ้ือเดือนละ  1  คร้ัง  จํานวน  32  คน  คิด
เปนรอยละ  11.6 

 
ตาราง  34  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  และ
เพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือใชเปนประจํา 71 128 199

(55.9) (46.9) (49.8)

ซ้ือเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน) 56 145 201

(44.1) (53.1) (50.2)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ลักษณะในการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  34  การศึกษาลักษณะในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
เพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
เปนประจํา  จํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  55.9  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  
จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ  44.1 
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 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
เฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จาํนวน  145  คน  คิดเปนรอยละ  53.1  และคาดวาจะซ้ือใชเปนประจํา  
จํานวน  128  คน  คิดเปนรอยละ  46.9 

 

ตาราง  35  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และเพศ 
เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (5 บาท) 9 13 22

(7.1) (4.8) (5.5)

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (10 บาท) 11 28 39

(8.7) (10.3) (9.8)

0.5 กิโลกรัม 20 32 52

(15.7) (11.7) (13.0)

0.8 กิโลกรัม (1 ลิตร) 10 51 61

(7.9) (18.6) (15.2)

1 กิโลกรัม 49 91 140

(38.6) (33.3) (35.0)

3 กิโลกรัม 9 29 38

(7.1) (10.6) (9.5)

5 กิโลกรัม 15 13 28

(11.8) (4.8) (7.0)

มากกวา 5 กิโลกรัม 4 16 20

(3.1) (5.9) (5.0)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ปริมาณการซื้อ

รวม
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 จากตาราง  35  การศึกษาปริมาณการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จําแนกตามเพศ  
พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
ปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  38.6  รองลงมาคาดวาจะซ้ือปริมาณ  0.5  
กิโลกรัม  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  15.7  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  5  กิโลกรัม  จํานวน  15  
คน  คิดเปนรอยละ  11.8 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
ปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  33.3  รองลงมาคาดวาจะซ้ือปริมาณ  0.8  
กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  18.6  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  0.5  
กิโลกรัม  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  11.7 
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ตาราง  36  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  และ
เพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือแนนอน 53 86 139

(41.7) (31.5) (34.8)

อาจจะซ้ือ 45 114 159

(35.4) (41.8) (39.8)

ไมแนใจ 25 57 82

(19.7) (20.9) (20.5)

อาจจะไมซ้ือ 2 9 11

(1.6) (3.2) (2.7)

ไมซ้ือแนนอน 2 7 9

(1.6) (2.6) (2.2)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

แนวโนมท่ีจะซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 
 จากตาราง  36  การศึกษาแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
เพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติแนนอน  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  41.7  รองลงมามีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ  จํานวน  
45  คน  คิดเปนรอยละ  35.4  และยงัไมแนใจ  จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  19.7 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติ  จํานวน  114  คน  คิดเปนรอยละ  41.8  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือแนนอน  จํานวน  86  
คน  คิดเปนรอยละ  31.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  20.9 
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ตาราง  37  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือทดแทนแนนอน 35 71 106

(27.6) (26.0) (26.5)

อาจจะซ้ือทดแทน 55 106 161

(43.3) (38.8) (40.2)

ไมแนใจ 30 68 98

(23.6) (24.9) (24.5)

อาจจะไมซ้ือทดแทน 5 19 24

(3.9) (7.0) (6.0)

ไมซ้ือทดแทนแนนอน 2 9 11

(1.6) (3.3) (2.8)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

การเปลี่ยนมาซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  37  การศึกษาความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  43.3  รองลงมา
จะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  27.6  และยังไมแนใจ  จํานวน  30  คน  คิด
เปนรอยละ  23.6 
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 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ  38.8  
รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  26.0  และยังไมแนใจ  จํานวน  68  
คน  คิดเปนรอยละ  24.9 
 
ตาราง  38  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

แนะนําแนนอน 62 109 171

(48.8) (39.9) (42.8)

อาจจะแนะนํา 47 107 154

(37.0) (39.2) (38.5)

ไมแนใจ 16 49 65

(12.6) (18.0) (16.2)

อาจจะไมแนะนํา 2 6 8

(1.6) (2.2) (2.0)

ไมแนะนําแนนอน 0 2 2

(0.0) (0.7) (0.5)

รวม 127 273 400

(100.0) (100.0) (100.0)

การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  38  การศึกษาความคิดเห็นตอการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  48.8  รองลงมามีความคิดเห็นวา
อาจจะแนะนํา  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  37.0  และยังไมแนใจ  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอย
ละ  12.6 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  109  คน  คิดเปนรอยละ  39.9  รองลงมามีความคิดเห็นวา
อาจจะแนะนํา  จํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ  39.2  และยังไมแนใจ  จํานวน  49  คน  คิดเปน
รอยละ  18.0 
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 4.2  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามอายุ 
 
ตาราง  39  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

เคยเห็นและเคยใชบรกิาร 2 0 2 4

(1.3) (0.0) (1.5) (1.0)

เคยเห็นแตไมเคยใชบรกิาร 10 8 16 34

(6.4) (7.1) (12.1) (8.5)

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร 144 104 114 362

(92.3) (92.9) (86.4) (90.5)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

เคยเหน็หรอืใชบรกิาร

รวม

 
 
 จากตาราง  39  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  144  คน  คิดเปนรอยละ  92.3  รองลงมาเคยเหน็แตไมเคยใชบริการ  
จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  6.4  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  
1.3 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ  92.9  และเคยเห็นแตไมเคยใชบริการ  จํานวน  
8  คน  คิดเปนรอยละ  7.1 
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 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  114  คน  คิดเปนรอยละ  86.4  รองลงมาเคยเหน็แตไมเคยใชบริการ  
จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  12.1  และเคยเหน็และเคยใชบริการ  จาํนวน  2  คน  คิดเปนรอยละ  
1.5 

 

ตาราง  40  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 129 91 98 318

(82.7) (81.3) (74.2) (79.5)

32 28 43 103

(20.5) (25.0) (32.6) (25.8)

87 79 88 254

(55.8) (70.5) (66.7) (63.5)

87 65 68 220

(55.8) (58.0) (51.5) (55.0)

76 49 57 182

(48.7) (43.8) (43.2) (45.5)

43 53 55 151

(27.6) (47.3) (41.7) (37.8)

สถานท่ีตดิตัง้เครือ่งสะดวก ใกลบาน
หรอืแหลงชุมชน

ซื้อมากกวา เพราะการซื้อจากรานคา
ปลีกแบบแบงขายมักไดขาวสารขาด
น้ําหนัก

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอื่น

รวม

ขาวสารมีคุณภาพดี สดใหมเพราะมีการ
เปลี่ยนและเตมิขาวสารเปนประจํา

สามารถซื้อขาวสารไดตามปรมิาณที่
ตองการ

สามารถเริม่ตนซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
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 จากตาราง  40  การศึกษาความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลง
อ่ืน  จําแนกตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวา
การซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  129  คน  คิด
เปนรอยละ  82.7  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  สามารถซื้อ
ขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการและสามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  
87  คน  คิดเปนรอยละ  55.8 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการ
ซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  91  คน  คิดเปน
รอยละ  81.3  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตามปริมาณท่ีตองการ  จาํนวน  79  คน  คิดเปนรอยละ  70.5  และมีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
เร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  58.0 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวา
การซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  98  คน  คิด
เปนรอยละ  74.2  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  สามารถซื้อ
ขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  88  คน  คิดเปนรอยละ  66.7  และมีความคิดเห็น  คือ  
สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  51.5 
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ตาราง  41  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และอาย ุ
อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 54 59 71 184

(34.6) (52.7) (53.8) (46.0)

ราคาเทากับราคาที่ขายตามทองตลาด 76 47 56 179

(48.7) (42.0) (42.4) (44.8)

ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 26 6 5 37

(16.7) (5.3) (3.8) (9.2)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ระดับราคา

รวม

 
 
 จากตาราง  41  การศึกษาระดบัราคาของขาวสารที่ซ้ือจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
อายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  คือ  ราคา
เทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  48.7  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  
ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  34.6  และมีความคิดเห็น  
คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  16.7 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  คือ  ราคาถูก
กวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  59  คน  คิดเปนรอยละ  52.7  รองลงมามีความคิดเห็น  คือ  
ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  42.0  และมีความคิดเห็น  คือ  
ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  5.3 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  คือ  ราคา
ถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  53.8  รองลงมามีความคิดเห็น  
คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ  42.4  และมีความคิดเหน็  
คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  5  คน  คิดเปนรอยละ  3.8 
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ตาราง  42  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และอาย ุ
อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 124 71 63 258

(79.5) (63.4) (47.7) (64.5)

ภายในโครงการบานจัดสรร 71 51 56 178

(45.5) (45.5) (42.4) (44.5)

ใกลตลาด รานคาชุมชน 70 66 85 221

(44.9) (58.9) (64.4) (55.3)

ใกลรานสะดวกซื้อ 62 46 48 156

(39.7) (41.1) (36.4) (39.0)

ใกลที่ทํางาน 32 36 45 113

(20.5) (32.1) (34.1) (28.3)

อืน่ๆ 2 4 5 11

(1.3) (3.6) (3.8) (2.8)

สถานทีต่ั้ง

รวม

 
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 



52 
 

 จากตาราง  42  การศึกษาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามอายุ  
พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
ควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  124  คน  คิดเปนรอยละ  79.5  ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  จํานวน  
71  คน  คิดเปนรอยละ  45.5  และมีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  
70  คน  คิดเปนรอยละ  44.9 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ
ควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  63.4  ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  66  
คน  คิดเปนรอยละ  58.9  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  จํานวน  51  
คน  คิดเปนรอยละ  45.5 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเครื่องขายขาว
อัตโนมัติควรตั้งอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  64.4  ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  
63  คน  คิดเปนรอยละ  47.7  และมีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  จํานวน  
56  คน  คิดเปนรอยละ  42.4 
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ตาราง  43  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  และ
อายุ 

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ทุกวัน 15 11 24 50

(9.6) (9.8) (18.2) (12.5)

สัปดาหละ 1 ครัง้ 78 55 73 206

(50.0) (49.1) (55.3) (51.5)

2 สัปดาห/ครัง้ 20 18 17 55

(12.9) (16.1) (12.9) (13.8)

เดือนละ 1 ครัง้ 18 13 12 43

(11.5) (11.6) (9.1) (10.7)

นอยกวาเดือนละ 1 ครัง้ 7 5 0 12

(4.5) (4.5) (0.0) (3.0)

ไมซื้อเลย 18 10 6 34

(11.5) (8.9) (4.5) (8.5)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ความถี่ในการซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  43  การศึกษาความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
อายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  78  คน  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ  2  
สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  12.9  และคาดวาจะซ้ือเดือนละ  1  คร้ัง  และไมซ้ือ
เลย  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  11.5 
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 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  49.1  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ  2  
สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  16.1  และคาดวาจะซ้ือเดือนละ  1  คร้ัง  จํานวน  
13  คน  คิดเปนรอยละ  11.6 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  55.3  รองลงมาคาดวาจะซ้ือทุกวนั  
จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  18.2  และคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  17  คน  คิดเปน
รอยละ  12.9 

 
ตาราง  44  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  และ
อายุ 

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อใชเปนประจํา 57 51 91 199

(36.5) (45.5) (68.9) (49.8)

ซื้อเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน) 99 61 41 201

(63.5) (54.5) (31.1) (50.2)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ลักษณะในการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  44  การศึกษาลักษณะในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
อายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  63.5  และคาดวาจะซ้ือใชเปน
ประจํา  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  36.5 
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 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  61  คน  คิดเปนรอยละ  54.5  และคาดวาจะซ้ือใชเปน
ประจํา  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  45.5 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติเปนประจํา  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  68.9  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะเมื่อขาดหรือ
ฉุกเฉิน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  31.1 
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ตาราง  45  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และอาย ุ
อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (5 บาท) 9 4 9 22

(5.8) (3.6) (6.8) (5.5)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (10 บาท) 22 8 9 39

(14.1) (7.1) (6.8) (9.8)

0.5 กิโลกรมั 27 15 10 52

(17.3) (13.4) (7.6) (13.0)

0.8 กิโลกรมั (1 ลิตร) 35 11 15 61

(22.4) (9.8) (11.4) (15.2)

1 กิโลกรมั 49 45 46 140

(31.4) (40.2) (34.8) (35.0)

3 กิโลกรมั 7 13 18 38

(4.5) (11.6) (13.6) (9.5)

5 กิโลกรมั 6 12 10 28

(3.9) (10.7) (7.6) (7.0)

มากกวา 5 กิโลกรมั 1 4 15 20

(0.6) (3.6) (11.4) (5.0)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ปรมิาณการซื้อ

รวม
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 จากตาราง  45  การศึกษาปริมาณการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จําแนกตามอายุ  
พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  31.4  รองลงมาคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  22.4  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  0.5  
กิโลกรัม  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  17.3 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  40.2  รองลงมาคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
0.5  กิโลกรัม  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  13.4  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  3  กิโลกรัม  จํานวน  
13  คน  คิดเปนรอยละ  11.6 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  34.8  รองลงมาคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
3  กิโลกรัม  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  13.6  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  
ลิตร  และมากกวา  5  กิโลกรัม  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  11.4 
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ตาราง  46  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  และ
อายุ 

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อแนนอน 41 34 64 139

(26.3) (30.3) (48.5) (34.8)

อาจจะซื้อ 62 53 44 159

(39.7) (47.3) (33.3) (39.8)

ไมแนใจ 41 20 21 82

(26.3) (17.9) (15.9) (20.5)

อาจจะไมซื้อ 7 1 3 11

(4.5) (0.9) (2.3) (2.7)

ไมซื้อแนนอน 5 4 0 9

(3.2) (3.6) (0.0) (2.2)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

แนวโนมทีจ่ะซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 
 จากตาราง  46  การศึกษาแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
อายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  62  คน  คิดเปนรอยละ  39.7  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือแนนอน 
และยังไมแนใจ  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  26.3 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสารจากเครื่อง
ขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  47.3  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือแนนอน  
จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  30.3  และยังไมแนใจ  จาํนวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  17.9 
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 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติแนนอน  จาํนวน  64  คน  คิดเปนรอยละ  48.5  รองลงมามีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ  
จํานวน  44  คน  คิดเปนรอยละ  33.3  และยังไมแนใจ  จาํนวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  15.9 

 
ตาราง  47  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อทดแทนแนนอน 37 18 51 106

(23.7) (16.1) (38.6) (26.5)

อาจจะซื้อทดแทน 55 57 49 161

(35.3) (50.9) (37.1) (40.2)

ไมแนใจ 47 25 26 98

(30.1) (22.3) (19.7) (24.5)

อาจจะไมซื้อทดแทน 11 7 6 24

(7.1) (6.2) (4.6) (6.0)

ไมซื้อทดแทนแนนอน 6 5 0 11

(3.8) (4.5) (0.0) (2.8)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การเปลี่ยนมาซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  47  การศึกษาความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตทิดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  35.5  
รองลงมายังไมแนใจ  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  30.1  และจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  37  
คน  คิดเปนรอยละ  23.7 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  50.9  รองลงมา
ยังไมแนใจ  จาํนวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  22.3  และจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  18  คน  คิด
เปนรอยละ  16.1 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมแนนอน  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  38.6  
รองลงมาอาจจะซ้ือทดแทน  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  37.1  และยังไมแนใจ  จํานวน  26  คน  
คิดเปนรอยละ  19.7 
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ตาราง  48  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และอายุ 

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

แนะนําแนนอน 51 46 74 171

(32.7) (41.1) (56.0) (42.8)

อาจจะแนะนํา 76 47 31 154

(48.7) (41.9) (23.5) (38.5)

ไมแนใจ 25 16 24 65

(16.0) (14.3) (18.2) (16.2)

อาจจะไมแนะนํา 3 3 2 8

(1.9) (2.7) (1.5) (2.0)

ไมแนะนําแนนอน 1 0 1 2

(0.7) (0.0) (0.8) (0.5)

รวม 156 112 132 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การแนะนําใหผูอื่นซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  48  การศึกษาความคิดเห็นตอการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาอาจจะแนะนําใหผูอ่ืน
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จํานวน  76  คน  คิดเปนรอยละ  48.7  รองลงมามีความคิดเหน็
วาจะแนะนําแนนอน  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  32.7  และยังไมแนใจ  จํานวน  25  คน  คิด
เปนรอยละ  16.0 
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาอาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  41.9  รองลงมามีความคิดเห็นวา
จะแนะนําแนนอน  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  41.1  และยังไมแนใจ  จํานวน  16  คน  คิดเปน
รอยละ  14.3 
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จาํนวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  56.0  รองลงมามีความ
คิดเห็นวาอาจจะแนะนํา  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  23.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  24  คน  
คิดเปนรอยละ  18.2 



63 
 

 4.3  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามรายได 
 
ตาราง  49  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

เคยเห็นและเคยใชบรกิาร 2 1 1 4

(1.0) (0.9) (1.1) (1.0)

เคยเห็นแตไมเคยใชบรกิาร 13 10 11 34

(6.8) (8.8) (11.7) (8.5)

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร 177 103 82 362

(92.2) (90.3) (87.2) (90.5)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

เคยเหน็หรอืใชบรกิาร

รวม

 
 
 จากตาราง  49  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  177  คน  คิดเปนรอยละ  92.2  รองลงมาเคยเหน็แตไม
เคยใชบริการ  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  6.8  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  2  คน  
คิดเปนรอยละ  1.0 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  103  คน  คิดเปนรอยละ  90.3  รองลงมาเคยเหน็แตไม
เคยใชบริการ  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  8.8  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  1  คน  
คิดเปนรอยละ  0.9 
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 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  87.2  รองลงมาเคยเห็นแตไม
เคยใชบริการ  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11.7  และเคยเหน็และเคยใชบริการ  จาํนวน  1  คน  
คิดเปนรอยละ  1.1 
 
ตาราง  50  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 154 92 72 318

(80.2) (80.7) (76.6) (79.5)

45 31 27 103

(23.4) (27.2) (28.7) (25.8)

109 78 67 254

(56.8) (68.4) (71.3) (63.5)

101 65 54 220

(52.6) (57.0) (57.4) (55.0)

81 58 43 182

(42.2) (50.9) (45.7) (45.5)

63 45 43 151

(32.8) (39.5) (45.7) (37.8)

สถานที่ตดิตัง้เครือ่งสะดวก ใกลบาน
หรอืแหลงชุมชน

ไดขาวสารน้ําหนักเตม็ตามจํานวนที่
ซื้อมากกวา เพราะการซื้อจากรานคา
ปลีกแบบแบงขายมักไดขาวสาร
ขาดนํ้าหนัก

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอื่น

รวม

ขาวสารมีคุณภาพด ีสดใหมเพราะมีการ
เปลี่ยนและเตมิขาวสารเปนประจํา

สามารถซื้อขาวสารไดตามปรมิาณที่
ตองการ

สามารถเริม่ตนซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
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 จากตาราง  50  การศึกษาความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลง
อ่ืน  จําแนกตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ี
มากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  154  
คน  คิดเปนรอยละ  80.2  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  109  คน  คิดเปนรอยละ  56.8  และมีความคิดเห็น  
คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  101  คน  คิดเปนรอยละ  52.6 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ี
มากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  92  
คน  คิดเปนรอยละ  80.7  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  78  คน  คิดเปนรอยละ  68.4  และมีความคิดเห็น  คือ  
สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  57.0 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  72  
คน  คิดเปนรอยละ  76.6  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  71.3  และมีความคิดเห็น  คือ  
สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  57.4 
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ตาราง  51  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และรายได 
รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 90 54 40 184

(46.9) (47.4) (42.6) (46.0)

ราคาเทากับราคาที่ขายตามทองตลาด 89 44 46 179

(46.3) (38.6) (48.9) (44.8)

ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 13 16 8 37

(6.8) (14.0) (8.5) (9.2)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ระดับราคา

รวม

 
 
 จากตาราง  51  การศึกษาระดบัราคาของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามรายได  
พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอระดับราคา  
คือ  ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  46.9  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  89  คน  คิดเปนรอยละ  46.3  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  6.8 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  
คือ  ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  47.4  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  44  คน  คิดเปนรอยละ  38.6  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  14.0 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับราคา  
คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  48.9  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  40  คน  คิดเปนรอยละ  42.6  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  8.5 
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ตาราง  52  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และรายได 
รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 127 73 58 258

(66.1) (64.0) (61.7) (64.5)

ภายในโครงการบานจัดสรร 73 50 55 178

(38.0) (43.9) (58.5) (44.5)

ใกลตลาด รานคาชุมชน 100 65 56 221

(52.1) (57.0) (59.6) (55.3)

ใกลรานสะดวกซื้อ 70 44 42 156

(36.5) (38.6) (44.7) (39.0)

ใกลที่ทํางาน 54 33 26 113

(28.1) (28.9) (27.7) (28.3)

อืน่ๆ 5 5 1 11

(2.6) (4.4) (1.1) (2.8)

สถานทีต่ั้ง

รวม

 
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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 จากตาราง  52  การศึกษาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามรายได  
พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตคิวรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  127  คน  คิดเปนรอยละ  66.1  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  100  คน  คิดเปนรอยละ  52.1  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  38.0 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตคิวรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  73  คน  คิดเปนรอยละ  64.0  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  57.0  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ  43.9 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตคิวรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  58  คน  คิดเปนรอยละ  61.7  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ  59.6  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  58.5 
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ตาราง  53  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  และ
รายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ทุกวัน 31 14 5 50

(16.1) (12.3) (5.3) (12.5)

สัปดาหละ 1 ครัง้ 96 57 53 206

(50.0) (50.0) (56.4) (51.5)

2 สัปดาห/คร้ัง 30 14 11 55

(15.6) (12.3) (11.7) (13.8)

เดือนละ 1 ครัง้ 18 12 13 43

(9.4) (10.5) (13.8) (10.7)

นอยกวาเดือนละ 1 ครัง้ 2 4 6 12

(1.1) (3.5) (6.4) (3.0)

ไมซื้อเลย 15 13 6 34

(7.8) (11.4) (6.4) (8.5)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ความถี่ในการซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  53  การศึกษาความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
รายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ
ทุกวัน  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  16.1  และคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ัง  จาํนวน  30  คน  
คิดเปนรอยละ  15.6 
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 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือทุกวันและ  2  สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  14  คน  คิดเปนรอยละ  12.3 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  56.4  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือเดือนละ  1  คร้ังจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  13.8  และคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ัง  
จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  11.7 
 
ตาราง  54  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  และ
รายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อใชเปนประจํา 101 49 49 199

(52.6) (43.0) (52.1) (49.8)

ซื้อเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน) 91 65 45 201

(47.4) (57.0) (47.9) (50.2)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ลักษณะในการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  54  การศึกษาลักษณะในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
รายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติเปนประจํา  จํานวน  101  คน  คิดเปนรอยละ  52.6  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะเม่ือ
ขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  47.4 
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 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  57.0  และคาด
วาจะซ้ือใชเปนประจํา  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  43.0 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติเปนประจํา  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  52.1  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะ
เม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  47.9 
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ตาราง  55  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปริมาณการซ้ือและรายได 
รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (5 บาท) 16 4 2 22

(8.3) (3.5) (2.1) (5.5)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (10 บาท) 19 16 4 39

(9.9) (14.0) (4.3) (9.8)

0.5 กิโลกรมั 23 14 15 52

(12.0) (12.3) (16.0) (13.0)

0.8 กิโลกรมั (1 ลิตร) 34 19 8 61

(17.7) (16.7) (8.5) (15.2)

1 กิโลกรมั 66 39 35 140

(34.4) (34.2) (37.2) (35.0)

3 กิโลกรมั 19 7 12 38

(9.9) (6.2) (12.8) (9.5)

5 กิโลกรมั 9 12 7 28

(4.7) (10.5) (7.4) (7.0)

มากกวา 5 กิโลกรมั 6 3 11 20

(3.1) (2.6) (11.7) (5.0)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ปรมิาณการซื้อ

รวม
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 จากตาราง  55  การศึกษาปริมาณการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จําแนกตาม
รายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  34.4  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  17.7  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
0.5  กิโลกรัม  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอยละ  12.0 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  34.2  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  16.7  และคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณนอยกวา  0.5  กิโลกรัมหรือ  10 บาท  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  14.0 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  37.2  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือปริมาณ  0.5  กิโลกรัม  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  16.0  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  3  
กิโลกรัม  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  12.8 



74 
 

ตาราง  56  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือและ
รายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อแนนอน 63 41 35 139

(32.8) (36.0) (37.3) (34.8)

อาจจะซื้อ 82 44 33 159

(42.7) (38.6) (35.1) (39.8)

ไมแนใจ 38 22 22 82

(19.8) (19.3) (23.4) (20.5)

อาจจะไมซื้อ 4 5 2 11

(2.1) (4.4) (2.1) (2.7)

ไมซื้อแนนอน 5 2 2 9

(2.6) (1.7) (2.1) (2.2)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

แนวโนมทีจ่ะซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 
 จากตาราง  54  การศึกษาแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
รายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  42.7  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
แนนอน  จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  32.8  และยังไมแนใจ  จํานวน  38  คน  คิดเปนรอยละ  
19.8 
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 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  44  คน  คิดเปนรอยละ  38.6  รองลงมามีแนวโนมท่ี
จะซ้ือแนนอน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  36.0  และยังไมแนใจ  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอย
ละ  19.3 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  37.3  รองลงมามีแนวโนมท่ี
อาจจะซ้ือ  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  35.1  และยังไมแนใจ  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  
23.4 
 
ตาราง  57  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อทดแทนแนนอน 46 33 27 106

(24.0) (28.9) (28.7) (26.5)

อาจจะซื้อทดแทน 84 41 36 161

(43.7) (36.0) (38.3) (40.2)

ไมแนใจ 43 31 24 98

(22.4) (27.2) (25.6) (24.5)

อาจจะไมซื้อทดแทน 12 7 5 24

(6.3) (6.1) (5.3) (6.0)

ไมซื้อทดแทนแนนอน 7 2 2 11

(3.6) (1.8) (2.1) (2.8)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การเปลี่ยนมาซื้อ

รวม
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หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  57  การศึกษาความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  
43.7  รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  46  คน  คิดเปนรอยละ  24.0  และยังไมแนใจ  
จํานวน  43  คน  คิดเปนรอยละ  22.4 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปลี่ยนมาซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  
36.0  รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  28.9  และยังไมแนใจ  
จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  27.2 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปลี่ยนมาซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  
38.3  รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  28.7  และยังไมแนใจ  
จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  25.6 
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ตาราง  58  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

แนะนําแนนอน 80 50 41 171

(41.7) (43.9) (43.6) (42.8)

อาจจะแนะนํา 74 44 36 154

(38.5) (38.6) (38.3) (38.5)

ไมแนใจ 32 18 15 65

(16.7) (15.8) (16.0) (16.2)

อาจจะไมแนะนํา 4 2 2 8

(2.1) (1.7) (2.1) (2.0)

ไมแนะนําแนนอน 2 0 0 2

(1.0) (0.0) (0.0) (0.5)

รวม 192 114 94 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การแนะนําใหผูอื่นซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  58  การศึกษาความคิดเห็นตอการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาจะแนะนําให
ผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  80  คน  คิดเปนรอยละ  41.7  รองลงมามี
ความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา  จํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  38.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  32  
คน  คิดเปนรอยละ  16.7 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนํา
ใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตแินนอน  จํานวน  50  คน  คิดเปนรอยละ  43.9  รองลงมา
มีความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา  จํานวน  44  คน  คิดเปนรอยละ  38.6  และยังไมแนใจ  จํานวน  18  
คน  คิดเปนรอยละ  15.8 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนํา
ใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตแินนอน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  43.6  รองลงมา
มีความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  38.3  และยังไมแนใจ  จํานวน  15  
คน  คิดเปนรอยละ  16.0 
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 4.4  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 
 
ตาราง  59  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

เคยเห็นและเคยใชบรกิาร 0 4 0 4

(0.0) (1.6) (0.0) (1.0)

เคยเห็นแตไมเคยใชบรกิาร 3 22 9 34

(4.8) (9.0) (9.9) (8.5)

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร 60 220 82 362

(95.2) (89.4) (90.1) (90.5)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

เคยเหน็หรอืใชบรกิาร

รวม

 
 
 จากตาราง  59  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ  95.2  และเคยเหน็แตไมเคยใชบริการ  
จํานวน  3  คน  คิดเปนรอยละ  4.8 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  220  คน  คิดเปนรอยละ  89.4  รองลงมาเคยเห็นแตไมเคยใช
บริการ  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  9.0  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จํานวน  4  คน  คิดเปน
รอยละ  1.6 
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 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  90.1  และเคยเหน็แตไมเคยใช
บริการ  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9.9 
 
ตาราง  60  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 48 196 74 318

(76.2) (79.7) (81.3) (79.5)

13 66 24 103

(20.6) (26.8) (26.4) (25.8)

37 159 58 254

(58.7) (64.6) (63.7) (63.5)

26 140 54 220

(41.3) (56.9) (59.3) (55.0)

29 115 38 182

(46.0) (46.7) (41.8) (45.5)

16 96 39 151

(25.4) (39.0) (42.9) (37.8)

สถานท่ีตดิตัง้เครือ่งสะดวก ใกลบาน
หรอืแหลงชุมชน

ซื้อมากกวา เพราะการซื้อจากรานคา
ปลีกแบบแบงขายมักไดขาวสารขาด
น้ําหนัก

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอื่น

รวม

ขาวสารมีคุณภาพดี สดใหมเพราะมีการ
เปลี่ยนและเตมิขาวสารเปนประจํา

สามารถซื้อขาวสารไดตามปรมิาณที่
ตองการ

สามารถเริม่ตนซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
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 จากตาราง  60  การศึกษาความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลง
อ่ืน  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ี
มากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  48  
คน  คิดเปนรอยละ  76.2  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  58.7  และมีความคิดเห็น  คือ  
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองสะดวก  ใกลบานหรือแหลงชุมชน  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  46.0 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ี
มากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  196  
คน  คิดเปนรอยละ  79.7  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  159  คน  คิดเปนรอยละ  64.6  และมีความคิดเห็น  
คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  140  คน  คิดเปนรอยละ  56.9 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  
จํานวน  74  คน  คิดเปนรอยละ  81.3  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  
คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  58  คน  คิดเปนรอยละ  63.7  และมี
ความคิดเหน็  คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอย
ละ  59.3 
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ตาราง  61  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และจํานวนผู
อยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 25 112 47 184

(39.7) (45.5) (51.6) (46.0)

ราคาเทากับราคาที่ขายตามทองตลาด 32 113 34 179

(50.8) (45.9) (37.4) (44.8)

ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด 6 21 10 37

(9.5) (8.6) (11.0) (9.2)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ระดับราคา

รวม

 
 
 จากตาราง  61  การศึกษาระดบัราคาของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผู
อยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอระดับราคา  คือ  
ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  50.8  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  39.7  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  9.5 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ตอระดับราคา  
คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  113  คน  คิดเปนรอยละ  45.9  รองลงมามีความ
คิดเห็น  คือ  ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  112  คน  คิดเปนรอยละ  45.5  และมี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  8.6 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับ
ราคา  คือ  ราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาด  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  51.6  รองลงมามี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ  37.4  และ
มีความคิดเหน็  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  11.0 
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ตาราง  62  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และจํานวนผู
อยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 51 152 55 258

(81.0) (61.8) (60.4) (64.5)

ภายในโครงการบานจัดสรร 24 114 40 178

(38.1) (46.3) (44.0) (44.5)

ใกลตลาด รานคาชุมชน 26 138 57 221

(41.3) (56.1) (62.6) (55.3)

ใกลรานสะดวกซื้อ 19 96 41 156

(30.2) (39.0) (45.1) (39.0)

ใกลที่ทํางาน 15 69 29 113

(23.8) (28.0) (31.9) (28.3)

อืน่ๆ 1 9 1 11

(1.6) (3.7) (1.1) (2.8)

สถานทีต่ั้ง

รวม

 
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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 จากตาราง  62  การศึกษาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผู
อยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  81.0  ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จํานวน  26  
คน  คิดเปนรอยละ  41.3  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  จํานวน  24  
คน  คิดเปนรอยละ  38.1 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จํานวน  152  คน  คิดเปนรอยละ  61.8  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  138  คน  คิดเปนรอยละ  56.1  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  114  คน  คิดเปนรอยละ  46.3 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติควรตั้งอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  จาํนวน  57  คน  คิดเปนรอยละ  62.6  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลคอนโดมิเนยีมหรือหอพัก  
จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  60.4  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูใกลรานสะดวกซ้ือ  จํานวน  
41  คน  คิดเปนรอยละ  45.1 
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ตาราง  63  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  และ
จํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ทุกวัน 9 33 8 50

(14.3) (13.4) (8.8) (12.5)

สัปดาหละ 1 ครัง้ 27 123 56 206

(42.8) (50.0) (61.5) (51.5)

2 สัปดาห/ครัง้ 7 39 9 55

(11.1) (15.9) (9.9) (13.8)

เดือนละ 1 ครัง้ 7 27 9 43

(11.1) (11.0) (9.9) (10.7)

นอยกวาเดือนละ 1 ครัง้ 2 8 2 12

(3.2) (3.2) (2.2) (3.0)

ไมซื้อเลย 11 16 7 34

(17.5) (6.5) (7.7) (8.5)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ความถี่ในการซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  63  การศึกษาความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
จํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  42.8  รองลงมาคาดวาจะไม
ซ้ือเลย  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  17.5  และคาดวาจะซ้ือทุกวัน  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอย
ละ  14.3 
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 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  123  คน  คิดเปนรอยละ  50.0  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ  
2  สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  15.9  และคาดวาจะซ้ือทุกวนั  จํานวน  33  คน  
คิดเปนรอยละ  13.4 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  56  คน  คิดเปนรอยละ  61.5  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ังและเดือนละ  1  คร้ัง  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  9.9 
 
ตาราง  64  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  และ
จํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อใชเปนประจํา 28 129 42 199

(44.4) (52.4) (46.2) (49.8)

ซื้อเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน) 35 117 49 201

(55.6) (47.6) (53.8) (50.2)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ลักษณะในการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  64  การศึกษาลักษณะในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
จํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  55.6  และคาดวาจะ
ซ้ือใชเปนประจํา  จํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  44.4 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติเปนประจํา  จํานวน  129  คน  คิดเปนรอยละ  52.4  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะเม่ือ
ขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ  47.6 
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 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  53.8  และคาด
วาจะซ้ือใชเปนประจํา  จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  46.7 
 
ตาราง  65  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ
จํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (5 บาท) 7 9 6 22

(11.1) (3.6) (6.6) (5.5)

นอยกวา 0.5 กิโลกรมั (10 บาท) 15 19 5 39

(23.8) (7.7) (5.5) (9.8)

0.5 กิโลกรมั 10 32 10 52

(15.9) (13.0) (11.0) (13.0)

0.8 กิโลกรมั (1 ลิตร) 7 42 12 61

(11.1) (17.1) (13.2) (15.2)

1 กิโลกรมั 21 87 32 140

(33.3) (35.4) (35.1) (35.0)

3 กิโลกรมั 2 26 10 38

(3.2) (10.6) (11.0) (9.5)

5 กิโลกรมั 0 17 11 28

(0.0) (6.9) (12.1) (7.0)

มากกวา 5 กิโลกรมั 1 14 5 20

(1.6) (5.7) (5.5) (5.0)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

ปรมิาณการซื้อ

รวม
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 จากตาราง  65  การศึกษาปริมาณการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จําแนกตาม
จํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ  33.3  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณนอยกวา  0.5  กิโลกรัมหรือ  10 บาท  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  23.8  และคาดวาจะ
ซ้ือปริมาณ  0.5  กิโลกรัม  จํานวน  10  คน  คิดเปนรอยละ  15.9 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  35.4  รองลงมาคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  17.1  และคาดวาจะซ้ือปริมาณ  
0.5  กิโลกรัม  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  13.0 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  35.1  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  13.2  และคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณ  5  กิโลกรัม  จํานวน  11  คน  คิดเปนรอยละ  12.1 
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ตาราง  66  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  และ
จํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อแนนอน 20 89 30 139

(31.7) (36.2) (33.0) (34.8)

อาจจะซื้อ 27 91 41 159

(42.9) (37.0) (45.0) (39.8)

ไมแนใจ 12 53 17 82

(19.0) (21.5) (18.7) (20.5)

อาจจะไมซื้อ 1 8 2 11

(1.6) (3.3) (2.2) (2.7)

ไมซื้อแนนอน 3 5 1 9

(4.8) (2.0) (1.1) (2.2)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

แนวโนมทีจ่ะซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 
 จากตาราง  66  การศึกษาแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
จํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  27  คน  คิดเปนรอยละ  42.9  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
แนนอน  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  31.7  และยังไมแนใจ  จํานวน  12  คน  คิดเปนรอยละ  
19.0 
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 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  91  คน  คิดเปนรอยละ  37.0  รองลงมามีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
แนนอน  จํานวน  89  คน  คิดเปนรอยละ  36.2  และยังไมแนใจ  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ  
21.5 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  45.0  รองลงมามีแนวโนมท่ี
จะซ้ือแนนอน  จํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  33.0  และยังไมแนใจ  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอย
ละ  18.7 
 
ตาราง  67  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซื้อทดแทนแนนอน 18 69 19 106

(28.6) (28.1) (20.9) (26.5)

อาจจะซื้อทดแทน 26 97 38 161

(41.2) (39.4) (41.7) (40.2)

ไมแนใจ 16 57 25 98

(25.4) (23.2) (27.5) (24.5)

อาจจะไมซื้อทดแทน 1 16 7 24

(1.6) (6.5) (7.7) (6.0)

ไมซื้อทดแทนแนนอน 2 7 2 11

(3.2) (2.8) (2.2) (2.8)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การเปลี่ยนมาซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  67  การศึกษาความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ  41.2  
รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  28.6  และยังไมแนใจ  จํานวน  16  
คน  คิดเปนรอยละ  25.4 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  97  คน  คิดเปนรอยละ  39.4  
รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  69  คน  คิดเปนรอยละ  28.1  และยังไมแนใจ  จํานวน  57  
คน  คิดเปนรอยละ  23.2 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดมิ  จํานวน  38  คน  คิดเปน
รอยละ  41.7  รองลงมายังไมแนใจ  จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  27.5  และจะซ้ือทดแทน
แนนอน  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  20.9 



92 
 

ตาราง  68  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

แนะนําแนนอน 25 111 35 171

(39.7) (45.1) (38.5) (42.8)

อาจจะแนะนํา 29 86 39 154

(46.0) (35.0) (42.8) (38.5)

ไมแนใจ 9 43 13 65

(14.3) (17.5) (14.3) (16.2)

อาจจะไมแนะนํา 0 5 3 8

(0.0) (2.0) (3.3) (2.0)

ไมแนะนําแนนอน 0 1 1 2

(0.0) (0.4) (1.1) (0.5)

รวม 63 246 91 400

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

การแนะนําใหผูอื่นซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  68  การศึกษาความคิดเห็นตอการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา
ใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ  46.0  รองลงมามีความ
คิดเห็นวาจะแนะนําแนนอน  จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  39.7  และยังไมแนใจ  จํานวน  9  คน  
คิดเปนรอยละ  14.3 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็วาจะแนะนําให
ผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติแนนอน  จํานวน  111  คน  คิดเปนรอยละ  45.1  รองลงมามี
ความคิดเหน็วาอาจจะแนะนํา  จํานวน  86  คน  คิดเปนรอยละ  35.0  และยังไมแนใจ  จํานวน  43  
คน  คิดเปนรอยละ  17.5 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาอาจจะ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  42.8  รองลงมา
มีความคิดเหน็วาจะแนะนําแนนอน  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  38.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  
13  คน  คิดเปนรอยละ  14.3 
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 4.5  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 
 
ตาราง  69  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

เคยเห็นและเคยใชบริการ 2 2 4

(0.7) (1.9) (1.0)

เคยเห็นแตไมเคยใชบริการ 28 6 34

(9.5) (5.6) (8.5)

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบริการ 263 99 362

(89.8) (92.5) (90.5)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

เคยเห็นหรือใชบริการ

รวม

 
 
 จากตาราง  69  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  263  คน  คิดเปนรอยละ  89.8  รองลงมาเคยเหน็แตไม
เคยใชบริการ  จํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  9.5  และเคยเห็นและเคยใชบริการ  จาํนวน  2  คน  
คิดเปนรอยละ  0.7 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  99  คน  คิดเปนรอยละ  92.5  รองลงมาเคยเห็นแตไม
เคยใชบริการ  จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  5.6  และเคยเหน็และเคยใชบริการ  จํานวน  2  คน  
คิดเปนรอยละ  1.9 
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ตาราง  70  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะทีอ่ยูอาศยั

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ชั่วโมง 233 85 318

(79.5) (79.4) (79.5)

77 26 103

(26.3) (24.3) (25.8)

สามารถซื้อขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ 189 65 254

(64.5) (60.7) (63.5)

161 59 220

(54.9) (55.1) (55.0)

130 52 182

(44.4) (48.6) (45.5)

121 30 151

(41.3) (28.0) (37.8)

ไดขาวสารน้ําหนักเต็มตามจํานวนที่ซื้อ
มากกวา เพราะการซื้อจากรานคาปลีกแบบ
แบงขายมักไดขาวสารขาดนํ้าหนัก

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอ่ืน

รวม

ขาวสารมีคุณภาพดี สดใหมเพราะมีการ
เปลี่ยนและเติมขาวสารเปนประจํา

สามารถเร่ิมตนซื้อขาวสารไดในราคาเพียง 
5 บาท

สถานที่ติดต้ังเคร่ืองสะดวก ใกลบานหรือ
แหลงชุมชน

 
หมายเหตุ:  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
 
 จากตาราง  70  การศึกษาความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลง
อ่ืน  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอประโยชน
ท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  จํานวน  233  
คน  คิดเปนรอยละ  79.5  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็  คือ  สามารถ
ซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  189  คน  คิดเปนรอยละ  64.5  และมีความคิดเห็น  
คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  161  คน  คิดเปนรอยละ  54.9 
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 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
ประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือขาวสารจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  
จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ  79.4  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็น  
คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตามปริมาณท่ีตองการ  จํานวน  65  คน  คิดเปนรอยละ  60.7  และมี
ความคิดเหน็  คือ  สามารถเร่ิมตนซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  5  บาท  จํานวน  59  คน  คิดเปนรอย
ละ  55.1 
 
ตาราง  71  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับราคา  และลักษณะ
ท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาด 137 47 184

(46.8) (43.9) (46.0)

ราคาเทากับราคาที่ขายตามทองตลาด 132 47 179

(45.0) (43.9) (44.8)

ราคาแพงกวาราคาที่ขายตามทองตลาด 24 13 37

(8.2) (12.2) (9.2)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ระดับราคา

รวม

 
 
 จากตาราง  71  การศึกษาระดบัราคาของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะ
ท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับ
ราคา  คือ  ราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาด  จํานวน  137  คน  คิดเปนรอยละ  46.8  รองลงมามี
ความคิดเหน็  คือ  ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  132  คน  คิดเปนรอยละ  45.0  
และมีความคิดเห็น  คือ  ราคาแพงกวาราคาที่ขายตามทองตลาด  จํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  
8.2 
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 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นตอระดับ
ราคา  คือ  ราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาดและราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  จํานวน  
47  คน  คิดเปนรอยละ  43.9  และมีความคิดเห็น  คือ  ราคาแพงกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  
จํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  12.2 
 
ตาราง  72  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามสถานท่ีตั้ง  และลักษณะท่ี
อยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก 171 87 258

(58.4) (81.3) (64.5)

ภายในโครงการบานจัดสรร 136 42 178

(46.4) (39.3) (44.5)

ใกลตลาด รานคาชุมชน 170 51 221

(58.0) (47.7) (55.3)

ใกลรานสะดวกซ้ือ 121 35 156

(41.3) (32.7) (39.0)

ใกลที่ทํางาน 92 21 113

(31.4) (19.6) (28.3)

อ่ืนๆ 10 1 11

(3.4) (0.9) (2.8)

สถานท่ีต้ัง

รวม

 
หมายเหตุ:  1.  ตอบไดมากกวา  1  ขอ  จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400  คน 
                   2.  อ่ืนๆ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลัย 
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 จากตาราง  72  การศึกษาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะ
ท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัตคิวรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  จาํนวน  171  คน  คิดเปนรอยละ  58.4  ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเห็นวาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  170  คน  คิดเปนรอยละ  58.0  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  136  คน  คิดเปนรอยละ  46.7 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนยีมหรือหอพกั  จํานวน  87  คน  คิดเปนรอยละ  81.3  
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  รองลงมามีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  
จํานวน  51  คน  คิดเปนรอยละ  47.7  และมีความคิดเหน็วาควรต้ังอยูภายในโครงการบานจัดสรร  
จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  39.3 
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ตาราง  73  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  และ
ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ทุกวัน 41 9 50

(14.0) (8.4) (12.5)

สัปดาหละ 1 คร้ัง 154 52 206

(52.6) (48.6) (51.5)

2 สัปดาห/คร้ัง 39 16 55

(13.3) (15.0) (13.8)

เดือนละ 1 คร้ัง 31 12 43

(10.6) (11.2) (10.7)

นอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง 10 2 12

(3.4) (1.8) (3.0)

ไมซ้ือเลย 18 16 34

(6.1) (15.0) (8.5)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ความถ่ีในการซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือเลย  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
 
 จากตาราง  73  การศึกษาความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  154  คน  คิดเปนรอยละ  52.6  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือทุกวัน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  14.0  และคาดวาจะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ัง  จํานวน  
39  คน  คิดเปนรอยละ  13.3 
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 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติสัปดาหละ  1  คร้ัง  จํานวน  52  คน  คิดเปนรอยละ  48.6  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือ  2  สัปดาหตอคร้ังและไมซ้ือเลย  จํานวน  16  คน  คิดเปนรอยละ  15.0 
 
ตาราง  74  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามลักษณะในการซ้ือ  และ
ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือใชเปนประจํา 152 47 199

(51.9) (43.9) (49.8)

ซ้ือเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน) 141 60 201

(48.1) (56.1) (50.2)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ลักษณะในการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  74  การศึกษาลักษณะในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติเปนประจํา  จํานวน  152  คน  คิดเปนรอยละ  51.9  และคาดวาจะซ้ือเฉพาะ
เม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  141  คน  คิดเปนรอยละ  48.1 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ  56.1  และคาด
วาจะซ้ือใชเปนประจํา  จํานวน  47  คน  คิดเปนรอยละ  43.9 
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ตาราง  75  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปริมาณการซ้ือ  และ
ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (5 บาท) 13 9 22

(4.4) (8.4) (5.5)

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม (10 บาท) 22 17 39

(7.5) (15.9) (9.8)

0.5 กิโลกรัม 33 19 52

(11.3) (17.8) (13.0)

0.8 กิโลกรัม (1 ลิตร) 41 20 61

(14.0) (18.7) (15.2)

1 กิโลกรัม 103 37 140

(35.1) (34.5) (35.0)

3 กิโลกรัม 33 5 38

(11.3) (4.7) (9.5)

5 กิโลกรัม 28 0 28

(9.6) (0.0) (7.0)

มากกวา 5 กิโลกรัม 20 0 20

(6.8) (0.0) (5.0)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

ปริมาณการซื้อ

รวม

 
 
 จากตาราง  75  การศึกษาปริมาณการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ จําแนกตาม
ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  103  คน  คิดเปนรอยละ  35.1  รองลงมาคาด
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วาจะซ้ือปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  14.0  และคาดวาจะ
ซ้ือปริมาณ  0.5  กิโลกรัมและ  3  กิโลกรัม  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  11.3 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติปริมาณ  1  กิโลกรัม  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  34.5  รองลงมาคาดวา
จะซ้ือปริมาณ  0.8  กิโลกรัมหรือ  1  ลิตร  จํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  18.7  และคาดวาจะซ้ือ
ปริมาณ  0.5  กิโลกรัม  จํานวน  19  คน  คิดเปนรอยละ  17.8 
 
ตาราง  76  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ  และ
ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือแนนอน 107 32 139

(36.5) (29.9) (34.8)

อาจจะซ้ือ 114 45 159

(38.9) (42.1) (39.8)

ไมแนใจ 59 23 82

(20.1) (21.5) (20.5)

อาจจะไมซ้ือ 7 4 11

(2.4) (3.7) (2.7)

ไมซ้ือแนนอน 6 3 9

(2.1) (2.8) (2.2)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

แนวโนมท่ีจะซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจในคุณภาพของ
ขาว 
 จากตาราง  76  การศึกษาแนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม
ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
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 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  114  คน  คิดเปนรอยละ  38.9  รองลงมามีแนวโนมท่ี
จะซ้ือแนนอน  จํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ  36.5  และยังไมแนใจ  จํานวน  59  คน  คิดเปน
รอยละ  20.1 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  42.1  รองลงมามีแนวโนมท่ี
จะซ้ือแนนอน  จํานวน  32  คน  คิดเปนรอยละ  29.9  และยังไมแนใจ  จํานวน  23  คน  คิดเปนรอย
ละ  21.5 
 
ตาราง  77  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
เปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

ซ้ือทดแทนแนนอน 75 31 106

(25.6) (29.0) (26.5)

อาจจะซ้ือทดแทน 122 39 161

(41.6) (36.4) (40.2)

ไมแนใจ 67 31 98

(22.9) (29.0) (24.5)

อาจจะไมซ้ือทดแทน 20 4 24

(6.8) (3.7) (6.0)

ไมซ้ือทดแทนแนนอน 9 2 11

(3.1) (1.9) (2.8)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

การเปลี่ยนมาซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมซ้ือทดแทนแนนอน  เนื่องจาก  ไมทําอาหารเอง  ปลูกขาวเอง  และไมม่ันใจใน
คุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  77  การศึกษาความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปลี่ยนมาซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  122  คน  คิดเปนรอยละ  
41.6  รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  75  คน  คิดเปนรอยละ  25.6  และยังไมแนใจ  
จํานวน  67  คน  คิดเปนรอยละ  22.9 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดมิ  จํานวน  39  คน  คิดเปน
รอยละ  36.4  รองลงมาจะซ้ือทดแทนแนนอนและยังไมแนใจ  จํานวน  31  คน  คิดเปนรอยละ  29.0 
 
ตาราง  78  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามความคิดเหน็ตอการ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

จํานวน จํานวน จํานวน

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

แนะนําแนนอน 130 41 171

(44.4) (38.3) (42.8)

อาจจะแนะนํา 105 49 154

(35.8) (45.8) (38.5)

ไมแนใจ 49 16 65

(16.7) (15.0) (16.2)

อาจจะไมแนะนํา 7 1 8

(2.4) (0.9) (2.0)

ไมแนะนําแนนอน 2 0 2

(0.7) (0.0) (0.5)

รวม 293 107 400

(100.0) (100.0) (100.0)

การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ

รวม

 
หมายเหตุ:  ไมแนะนําแนนอน  เนื่องจาก  ไมม่ันใจในคุณภาพของขาว 
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 จากตาราง  78  ความคิดเหน็ตอการแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ 
จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะแนะนํา
ใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตแินนอน  จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ  44.4  
รองลงมามีความคิดเห็นวาอาจจะแนะนํา  จํานวน  105  คน  คิดเปนรอยละ  35.8  และยังไมแนใจ  
จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  16.7 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวาอาจจะ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จํานวน  49  คน  คิดเปนรอยละ  45.8  รองลงมา
มีความคิดเหน็วาจะแนะนําแนนอน  จํานวน  41  คน  คิดเปนรอยละ  38.3  และยังไมแนใจ  จํานวน  
16  คน  คิดเปนรอยละ  15.0 
 
สวนท่ี  5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย  
เพศ  อายุ  รายได  จํานวนผูอยูอาศัย  และลักษณะท่ีอยูอาศัย  กับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  ตามแนวคิดสวนประสมการตลาด  ซ่ึง
ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  โดยผล
การศึกษามีดังตอไปนี ้
 
 5.1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ 
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ตาราง  79  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

4.19 4.18 4.18

(มาก) (มาก) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 4.20 4.30 4.27

(มาก) (มาก) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 4.05 4.15 4.12

(มาก) (มาก) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.36 4.53 4.48

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.11 4.27 4.22

(มาก) (มาก) (มาก)

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 3.88 3.93 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

4.20 4.37 4.32

(มาก) (มาก) (มาก)

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง 5 บาท 3.98 3.96 3.97

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.19 4.19 4.19

(มาก) (มาก) (มาก)

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.21 4.33 4.30

(มาก) (มาก) (มาก)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.08 4.22 4.18

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ
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ตาราง  79  (ตอ) 
เพศ

ชาย หญงิ

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

มีการเติมขาวสารสม่ําเสมอ 4.16 4.38 4.31

(มาก) (มาก) (มาก)

4.20 4.37 4.32

(มาก) (มาก) (มาก)

4.38 4.53 4.49

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก)

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.22 4.33 4.30

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.11 4.26 4.21

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.51 4.54 4.53

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด)

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.39 4.49 4.46

(มาก) (มาก) (มาก)

4.48 4.59 4.55

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกยี่หอขาวสารที่จําหนาย 4.13 4.17 4.16

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.20 4.30 4.27

(มาก) (มาก) (มาก)

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เชน
 มอก.

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินที่จาย

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 
(มีการแจงวันเวลาเปล่ียนขาวสาร)
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 จากตาราง  79  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  จาํแนกตามเพศ  
พบวา 
 เพศชาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.20  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  
คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.51  รองลงมา  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.48  และเคร่ืองไมกินเหรียญ  คาเฉล่ีย  4.39 
 เพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.30  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  
คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.59  รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบ
ปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.54  และตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  คาเฉล่ีย  
4.53 
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ตาราง  80  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.09 4.32 4.25

(มาก) (มาก) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 3.46 3.64 3.58

(ปานกลาง) (มาก) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.63 2.60 2.61

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.04 4.27 4.20

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.56 3.71 3.66

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานราคา

 
 
 จากตาราง  80  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  จําแนกตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.56  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  
ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.09  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  
4.04  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.46 
 เพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.71  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  
คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.32  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  
คาเฉล่ีย  4.27  และราคาเทากบัราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.64 
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ตาราง  81  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

สถานที่ติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.30 4.41 4.37

(มาก) (มาก) (มาก)

ต้ังอยูในที่ที่สามารถซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง 4.40 4.46 4.44

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ติดต้ังมีที่จอดรถสะดวก 4.22 4.36 4.31

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.28 4.37 4.35

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 3.92 4.14 4.07

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองใกลที่ทํางาน 3.90 4.04 4.00

(มาก) (มาก) (มาก)

บริเวณใกลเคียงมีที่สามารถแลกเหรียญได 3.87 3.97 3.94

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.13 4.25 4.21

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย
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 จากตาราง  81  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํแนก
ตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.13  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.40  รองลงมา  คือ  
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.30  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  
คาเฉล่ีย  4.28 
 เพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.25  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.46  รองลงมา  คือ  
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.41  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  
คาเฉล่ีย  4.37 
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ตาราง  82  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

การโฆษณาในส่ือวิทยุ 3.76 3.80 3.79

(มาก) (มาก) (มาก)

3.82 3.95 3.91

(มาก) (มาก) (มาก)

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 3.70 3.84 3.79

(มาก) (มาก) (มาก)

3.68 3.79 3.76

(มาก) (มาก) (มาก)

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 3.94 4.08 4.03

(มาก) (มาก) (มาก)

มีการใหทดลองชิมขาวที่หุงเสร็จแลว 3.80 3.88 3.85

(มาก) (มาก) (มาก)

3.90 3.93 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

มีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก 3.74 3.87 3.83

(มาก) (มาก) (มาก)

3.88 3.94 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.80 3.90 3.87

(มาก) (มาก) (มาก)

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด

ใหความรู ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือวิทยุ

ลงบทความเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ
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 จากตาราง  82  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  จําแนก
ตามเพศ  พบวา 
 เพศชาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.80  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  มีการแจกตวัอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  3.94  รองลงมา  คือ  มีการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.90  และบริษัทเจาของเคร่ือง
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.88 
 เพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.90  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  มีการแจกตวัอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.08  รองลงมา  คือ  ใหความรู  ขอดี
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  คาเฉล่ีย  3.95  และบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.94 
 
 5.2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามอาย ุ
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ตาราง  83  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

4.19 4.26 4.10 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 4.21 4.38 4.24 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 4.03 4.17 4.18 4.12

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.45 4.57 4.43 4.48

(มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.20 4.34 4.14 4.22

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 3.93 3.92 3.90 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.29 4.41 4.26 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.96 3.96 3.98 3.97

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.28 4.13 4.14 4.19

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.28 4.33 4.28 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.09 4.25 4.22 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถเร่ิมซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ
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ตาราง  83  (ตอ) 
อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

มีการเตมิขาวสารสมํ่าเสมอ 4.31 4.40 4.23 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการเปลี่ยนขาวสารในเครือ่งทุกเดือน 4.33 4.41 4.22 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.41 4.70 4.39 4.49

(มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก)

เครือ่งมีระบบยกเลิกคําสั่งซื้อ 4.24 4.38 4.30 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.10 4.31 4.25 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งมีระบบปองกันแมลง 4.53 4.60 4.47 4.53

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) (มากท่ีสุด)

เครือ่งไมกินเหรียญ 4.46 4.54 4.39 4.46

(มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก)

4.57 4.62 4.48 4.55

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกย่ีหอขาวสารที่จําหนาย 4.08 4.16 4.24 4.16

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.25 4.34 4.24 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจาย

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

ตวัเครือ่งมีเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน
 เชน มอก.
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 จากตาราง  83  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  จาํแนกตามอายุ  
พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.25  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.57  รองลงมา  คือ  
เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.53  และเคร่ืองไมกินเหรียญ  คาเฉล่ีย  4.46 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.34  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  คาเฉล่ีย  4.70  รองลงมา  คือ  
สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉลี่ย  4.62  และเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  
คาเฉล่ีย  4.60 
 อายุมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.24  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.48  รองลงมา  คือ  
เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.47  และขาวสารสะอาดไมมีแมลง  คาเฉล่ีย  4.43 
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ตาราง  84  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.32 4.16 4.23 4.25

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 3.68 3.40 3.62 3.58

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.62 2.52 2.68 2.61

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.22 4.20 4.17 4.20

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.71 3.57 3.68 3.66

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานราคา

 
 
 จากตาราง  84  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  จําแนกตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.71  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดบั
แรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.32  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  
คาเฉล่ีย  4.22  และราคาเทากบัราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.68 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.57  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  
คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.20  รองลงมา  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  
คาเฉล่ีย  4.16  และราคาเทากบัราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.40 
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 อายุมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.68  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.23  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว  คาเฉล่ีย  4.17  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.62 

 
ตาราง  85  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

สถานท่ีตดิตัง้เครือ่งงายตอการเขาถึง 4.36 4.47 4.30 4.37

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.41 4.51 4.42 4.44

(มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตดิตัง้มีท่ีจอดรถสะดวก 4.26 4.35 4.35 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งสะดวกใกลบาน 4.31 4.42 4.32 4.35

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลแหลงรานคา 4.04 4.09 4.08 4.07

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลท่ีทํางาน 3.93 4.04 4.04 4.00

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.91 3.98 3.92 3.94

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.17 4.27 4.20 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย

ตัง้อยูในที่ท่ีสามารถซื้อไดตลอด 
24 ชั่วโมง

บรเิวณใกลเคียงมีที่สามารถ
แลกเหรยีญได
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 จากตาราง  85  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํแนก
ตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.17  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.41  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.36  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.31 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.27  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.51  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.47  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.42 
 อายุมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.20  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.42  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก  คาเฉล่ีย  4.35  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกล
บาน  คาเฉล่ีย  4.32 
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ตาราง  86  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และอาย ุ

อายุ

ต่ํากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

การโฆษณาในส่ือวิทยุ 3.71 3.75 3.92 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.82 3.92 4.00 3.91

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

การโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ และนิตยสาร 3.78 3.75 3.84 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.80 3.69 3.77 3.76

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการแจกตวัอยางขาวใหทดลองหุง 3.98 4.17 3.98 4.03

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสรจ็แลว 3.84 3.91 3.81 3.85

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.85 4.06 3.89 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.75 3.90 3.86 3.83

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.89 4.04 3.86 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.82 3.91 3.88 3.87

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน
ในตอนแรก

บรษิัทเจาของเครือ่งสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานการสงเสรมิการตลาด

ใหความรู ขอดีเกี่ยวกับเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัตใินสื่อวิทยุ

ลงบทความเกี่ยวกับเครือ่งขายขาวสาร
อตัโนมัตใินสื่อสิ่งพิมพ และนิตยสาร

มีการแจกแผนพับใหความรูเก่ียวกับ
เครือ่งขายขาวสารอตัโนมัติ
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 จากตาราง  86  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  จําแนก
ตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.82  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  3.98  รองลงมา  คือ  
บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.89  และมีการแจกแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.85 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.91  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.17  รองลงมา  คือ  
มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  4.06  และบริษัทเจาของ
เคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉลี่ย  4.04 
 อายุมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.88  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ใหความรู  ขอดีเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  
คาเฉล่ีย  4.00  รองลงมา  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  3.98  และการโฆษณา
ในส่ือวิทยุ  คาเฉล่ีย  3.92 

 
 5.3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามรายได 
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ตาราง  87  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

4.14 4.25 4.18 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 4.20 4.28 4.38 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 4.04 4.15 4.24 4.12

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.38 4.53 4.63 4.48

(มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเครือ่งชัดเจน 4.23 4.16 4.27 4.22

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รปูลักษณของเครือ่งขายขาวสาร 3.92 3.86 3.98 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.31 4.31 4.33 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.07 3.91 3.83 3.97

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งสามารถทอนเงินได 4.23 4.02 4.32 4.19

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีถุงสําหรบัใสขาวไวบรกิาร 4.32 4.24 4.32 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถเริม่ซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัติ
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ตาราง  87  (ตอ) 
รายได

ตํ่ากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.23 4.12 4.13 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการเติมขาวสารสม่ําเสมอ 4.35 4.27 4.27 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการเปล่ียนขาวสารในเครื่องทุกเดือน 4.35 4.31 4.24 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.48 4.50 4.48 4.49

(มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.25 4.25 4.45 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.19 4.17 4.30 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.48 4.52 4.64 4.53

(มาก) (มากที่สุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด)

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.42 4.39 4.63 4.46

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก)

4.52 4.54 4.65 4.55

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกยี่หอขาวสารที่จําหนาย 4.17 4.11 4.18 4.16

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.26 4.24 4.32 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินที่จาย

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
 เชน มอก.
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 จากตาราง  87  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  จาํแนกตามรายได  
พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.26  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.52  
รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.48  และตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน  เชน  มอก.  คาเฉลี่ย  4.48 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.24  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.54  
รองลงมา  คือ  ขาวสารสะอาดไมมีแมลง  คาเฉล่ีย  4.53  และเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  
4.52 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.32  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.65  
รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.64  และขาวสารสะอาดไมมีแมลงและเคร่ือง
ไมกินเหรียญ  คาเฉล่ีย  4.63 
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ตาราง  88  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.27 4.21 4.24 4.25

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 3.63 3.58 3.50 3.58

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.76 2.44 2.52 2.61

(ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.13 4.25 4.29 4.20

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.69 3.62 3.64 3.66

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานราคา

 
 
 จากตาราง  88  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  จําแนกตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.69  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.27  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว  คาเฉล่ีย  4.13  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.63 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.62  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.25  รองลงมา  คือ  ราคาถูกกวา
ทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.21  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.58 
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 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.64  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.29  รองลงมา  คือ  ราคาถูกกวา
ทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.24  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.50 
 
ตาราง  89  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

สถานท่ีตดิตัง้เครือ่งงายตอการเขาถึง 4.36 4.38 4.39 4.37

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.43 4.46 4.46 4.44

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตดิตัง้มีท่ีจอดรถสะดวก 4.28 4.36 4.32 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งสะดวกใกลบาน 4.34 4.36 4.33 4.35

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลแหลงรานคา 4.02 4.18 4.03 4.07

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลท่ีทํางาน 3.97 4.08 3.96 4.00

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.02 3.87 3.85 3.94

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.20 4.24 4.19 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย

ตัง้อยูในที่ท่ีสามารถซื้อไดตลอด 
24 ชั่วโมง

บรเิวณใกลเคียงมีที่สามารถ
แลกเหรยีญได
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 จากตาราง  89  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํแนก
ตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.20  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.43  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.36  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.34 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.24  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  
4.46  รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.38  และสถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอด
รถสะดวกและสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.36 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.19  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  
4.46  รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.39  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ือง
สะดวกใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.33 
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ตาราง  90  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และรายได 

รายได

ต่ํากวา

10,001 บาท

10,001-

20,000 บาท

มากกวา

20,000 บาท

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

การโฆษณาในส่ือวิทยุ 3.83 3.74 3.76 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.96 3.82 3.91 3.91

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

การโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ และนิตยสาร 3.84 3.70 3.81 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.80 3.67 3.79 3.76

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการแจกตวัอยางขาวใหทดลองหุง 4.11 4.00 3.90 4.03

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสรจ็แลว 3.95 3.83 3.67 3.85

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.98 3.88 3.84 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.92 3.70 3.80 3.83

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.02 3.89 3.78 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.93 3.80 3.81 3.87

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน
ในตอนแรก

บรษิัทเจาของเครือ่งสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานการสงเสรมิการตลาด

ใหความรู ขอดีเกี่ยวกับเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัตใินสื่อวิทยุ

ลงบทความเกี่ยวกับเครือ่งขายขาวสาร
อตัโนมัตใินสื่อสิ่งพิมพ และนิตยสาร

มีการแจกแผนพับใหความรูเก่ียวกับ
เครือ่งขายขาวสารอตัโนมัติ
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 จากตาราง  90  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  จําแนก
ตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.93  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.11  รองลงมา  
คือ  บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  4.02  และมีการแจกแผนพับให
ความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.98 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.80  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.00  รองลงมา  
คือ  บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.89  และมีการแจกแผนพับให
ความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.88 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.81  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ใหความรู  ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  
คาเฉล่ีย  3.91  รองลงมา  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  3.90  และมีการแจก
แผนพับใหความรูเกี่ยวกับเครื่องขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.84 
 
 5.4  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 
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ตาราง  91  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

4.24 4.16 4.20 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 4.24 4.23 4.40 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 4.02 4.08 4.29 4.12

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.40 4.46 4.58 4.48

(มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเครือ่งชัดเจน 4.11 4.23 4.26 4.22

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รปูลักษณของเครือ่งขายขาวสาร 3.98 3.87 4.00 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.27 4.32 4.33 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.14 3.93 3.95 3.97

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งสามารถทอนเงินได 4.13 4.21 4.19 4.19

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีถุงสําหรบัใสขาวไวบรกิาร 4.17 4.30 4.36 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.08 4.15 4.31 4.18

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถเริม่ซื้อขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัติ
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ตาราง  91  (ตอ) 
จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

มีการเตมิขาวสารสมํ่าเสมอ 4.25 4.28 4.42 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการเปลี่ยนขาวสารในเครือ่งทุกเดือน 4.29 4.29 4.40 4.32

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.40 4.50 4.51 4.49

(มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก)

เครือ่งมีระบบยกเลิกคําสั่งซื้อ 4.24 4.27 4.41 4.30

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.06 4.22 4.30 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

เครือ่งมีระบบปองกันแมลง 4.44 4.50 4.68 4.53

(มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากท่ีสุด)

เครือ่งไมกินเหรียญ 4.41 4.43 4.56 4.46

(มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก)

4.44 4.52 4.70 4.55

(มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกย่ีหอขาวสารที่จําหนาย 4.10 4.13 4.27 4.16

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.22 4.25 4.35 4.27

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจาย

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

ตวัเครือ่งมีเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐาน
 เชน มอก.
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 จากตาราง  91  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  จาํแนกตามจํานวนผู
อยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.22  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจายและเคร่ืองมีระบบปองกัน
แมลง  คาเฉล่ีย  4.44  และเคร่ืองไมกินเหรียญ  คาเฉล่ีย  4.41 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.25  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.52  
รองลงมา  คือ  ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  และเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  
คาเฉล่ีย  4.50 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.35  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.70  
รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.68  และขาวสารสะอาดไมมีแมลง  คาเฉล่ีย  
4.58 
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ตาราง  92  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.38 4.22 4.21 4.25

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 3.62 3.56 3.63 3.58

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.78 2.60 2.53 2.61

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.25 4.19 4.18 4.20

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.76 3.64 3.63 3.66

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจยัสวนประสมการตลาด

ดานราคา

 
 
 จากตาราง  92  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  จําแนกตามจํานวนผูอยู
อาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.76  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.38  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว  คาเฉล่ีย  4.25  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.62 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.64  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.22  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว  คาเฉล่ีย  4.19  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.56 



134 
 

 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.63  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.21  รองลงมา  คือ  ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.18  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.63 
 
ตาราง  93  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

สถานท่ีตดิตัง้เครือ่งงายตอการเขาถึง 4.29 4.39 4.38 4.37

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.43 4.46 4.42 4.44

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตดิตัง้มีท่ีจอดรถสะดวก 4.27 4.31 4.34 4.31

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งสะดวกใกลบาน 4.29 4.37 4.31 4.35

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลแหลงรานคา 4.19 4.04 4.05 4.07

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

สถานท่ีตัง้ตวัเครือ่งใกลท่ีทํางาน 4.03 4.01 3.95 4.00

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

4.13 3.88 3.96 3.94

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.23 4.21 4.20 4.21

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย

ตัง้อยูในที่ท่ีสามารถซื้อไดตลอด 
24 ชั่วโมง

บรเิวณใกลเคียงมีที่สามารถ
แลกเหรยีญได
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 จากตาราง  93  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํแนก
ตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.23  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.43  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึงและสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  
คาเฉล่ีย  4.29 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.21  โดยปจจยัยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  4.46  
รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.39  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.37 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัด
จําหนายมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉลี่ยรวม  4.20  
โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  
คาเฉล่ีย  4.42  รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.38  และสถานท่ี
ติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก  คาเฉล่ีย  4.34 
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ตาราง  94  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศยั

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

คาเฉลี่ย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

การโฆษณาในส่ือวิทยุ 3.70 3.80 3.81 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.83 3.93 3.91 3.91

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

การโฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ และนิตยสาร 3.81 3.80 3.77 3.79

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.86 3.76 3.69 3.76

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการแจกตวัอยางขาวใหทดลองหุง 4.10 4.01 4.05 4.03

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสรจ็แลว 3.89 3.83 3.88 3.85

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.90 3.90 3.98 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.71 3.81 3.96 3.83

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

3.97 3.87 4.03 3.92

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.86 3.86 3.90 3.87

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก)

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน
ในตอนแรก

บรษิัทเจาของเครือ่งสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานการสงเสรมิการตลาด

ใหความรู ขอดีเกี่ยวกับเครือ่งขาย
ขาวสารอตัโนมัตใินสื่อวิทยุ

ลงบทความเกี่ยวกับเครือ่งขายขาวสาร
อตัโนมัตใินสื่อสิ่งพิมพ และนิตยสาร

มีการแจกแผนพับใหความรูเก่ียวกับ
เครือ่งขายขาวสารอตัโนมัติ
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 จากตาราง  94  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  จําแนก
ตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.86  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.10  รองลงมา  คือ  
บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉล่ีย  3.97  และมีการแจกแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.90 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.86  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.01  รองลงมา  คือ  
ใหความรู  ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  คาเฉล่ีย  3.93  และมีการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.90 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.90  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.05  
รองลงมา  คือ  บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉลี่ย  4.03  และมีการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.98 
 
 5.5  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 
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ตาราง  95  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

4.18 4.18 4.18

(มาก) (มาก) (มาก)

ความอรอยของขาวสาร 4.32 4.13 4.27

(มาก) (มาก) (มาก)

ชนิดของขาวสารที่ขาย 4.18 3.93 4.12

(มาก) (มาก) (มาก)

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.51 4.38 4.48

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก)

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.29 4.04 4.22

(มาก) (มาก) (มาก)

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 3.91 3.94 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

4.35 4.22 4.32

(มาก) (มาก) (มาก)

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง 5 บาท 3.94 4.05 3.97

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.19 4.20 4.19

(มาก) (มาก) (มาก)

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.32 4.21 4.30

(มาก) (มาก) (มาก)

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.19 4.15 4.18

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพของขาวสาร 
เชน ความขาวของเมล็ดขาว

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ
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ตาราง  95  (ตอ) 
ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

มีการเติมขาวสารสม่ําเสมอ 4.33 4.25 4.31

(มาก) (มาก) (มาก)

4.32 4.30 4.32

(มาก) (มาก) (มาก)

4.54 4.34 4.49

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.35 4.15 4.30

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.27 4.06 4.21

(มาก) (มาก) (มาก)

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.57 4.41 4.53

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด)

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.51 4.31 4.46

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก)

4.59 4.46 4.55

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด)

มีปายบอกยี่หอขาวสารที่จําหนาย 4.22 4.00 4.16

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.30 4.19 4.27

(มาก) (มาก) (มาก)

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เชน
 มอก.

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินที่จาย

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานผลิตภัณฑ

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 
(มีการแจงวันเวลาเปล่ียนขาวสาร)
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 จากตาราง  95  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  จาํแนกตามลักษณะ
ท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.30  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.59  
รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.57  และตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน  เชน  มอก.  คาเฉลี่ย  4.54 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.19  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  คาเฉล่ีย  4.46  
รองลงมา  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  คาเฉล่ีย  4.41  และขาวสารสะอาดไมมีแมลง  คาเฉล่ีย  
4.38 
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ตาราง  96  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.22 4.32 4.25

(มาก) (มาก) (มาก)

ราคาเทากับราคาตลาด 3.58 3.59 3.58

(มาก) (มาก) (มาก)

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.58 2.70 2.61

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง)

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.18 4.23 4.20

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.64 3.71 3.66

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานราคา

 
 
 จากตาราง  96  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  จําแนกตามลักษณะท่ีอยู
อาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.64  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.22  รองลงมา  คือ  ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.18  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.58 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  3.71  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด  คาเฉล่ีย  4.32  รองลงมา  คือ  ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว  คาเฉล่ีย  4.23  และราคาเทากับราคาตลาด  คาเฉล่ีย  3.59 
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ตาราง  97  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

สถานที่ติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.40 4.31 4.37

(มาก) (มาก) (มาก)

ต้ังอยูในที่ที่สามารถซ้ือไดตลอด 24 ชั่วโมง 4.46 4.39 4.44

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ติดต้ังมีที่จอดรถสะดวก 4.34 4.24 4.31

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.37 4.27 4.35

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 4.08 4.05 4.07

(มาก) (มาก) (มาก)

สถานที่ต้ังตัวเคร่ืองใกลที่ทํางาน 4.02 3.93 4.00

(มาก) (มาก) (มาก)

บริเวณใกลเคียงมีที่สามารถแลกเหรียญได 3.92 3.98 3.94

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 4.23 4.17 4.21

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย
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 จากตาราง  97  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  จาํแนก
ตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  4.23  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  
4.46  รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.40  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ือง
สะดวกใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.37 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
มีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  คาเฉล่ียรวม  4.17  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  คาเฉล่ีย  
4.39  รองลงมา  คือ  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  คาเฉล่ีย  4.31  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ือง
สะดวกใกลบาน  คาเฉล่ีย  4.27 
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ตาราง  98  แสดงคาเฉล่ียและระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย

บานพัก อาคารชุด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉลี่ย

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล)

การโฆษณาในส่ือวิทยุ 3.80 3.76 3.79

(มาก) (มาก) (มาก)

3.93 3.85 3.91

(มาก) (มาก) (มาก)

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 3.80 3.79 3.79

(มาก) (มาก) (มาก)

3.75 3.79 3.76

(มาก) (มาก) (มาก)

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 4.05 3.98 4.03

(มาก) (มาก) (มาก)

มีการใหทดลองชิมขาวที่หุงเสร็จแลว 3.85 3.84 3.85

(มาก) (มาก) (มาก)

3.94 3.87 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

มีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก 3.88 3.69 3.83

(มาก) (มาก) (มาก)

3.94 3.89 3.92

(มาก) (มาก) (มาก)

รวม 3.88 3.83 3.87

(มาก) (มาก) (มาก)

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน

รวม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานการสงเสริมการตลาด

ใหความรู ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือวิทยุ

ลงบทความเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ
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 จากตาราง  98  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  จําแนก
ตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.88  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  4.05  
รองลงมา  คือ  มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติและบริษัทเจาของ
เคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉลี่ย  3.94 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมี
ผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  คาเฉล่ียรวม  3.83  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  คาเฉล่ีย  3.98  
รองลงมา  คือ  บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  คาเฉลี่ย  3.89  และมีการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  คาเฉล่ีย  3.87 



146 
 

สวนท่ี  6  ขอมูลเก่ียวกับการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัต ิ จําแนกตามความ
คิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด 
 
ตาราง  99  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  และความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

ซ้ือ

ทดแทน

แนนอน

อาจจะ

ซ้ือทดแทน
ไมแนใจ

อาจจะไม

ซ้ือทดแทน

ไมซ้ือ

ทดแทน

แนนอน

รวม

เคยเห็นและเคยใชบริการ 2 1 1 0 0 4

เคยเห็นแตไมเคยใชบริการ 14 12 8 0 0 34

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบริการ 90 148 89 24 11 362

รวม 106 161 98 24 11 400

การเปล่ียนมาซ้ือ

เคยเห็นหรือใชบริการ

 
 
 จากตาราง  99  การศึกษาการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามความคิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  
362  คน  โดยสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสาร
จากแหลงซ้ือเดิม  จํานวน  148  คน  รองลงมาคือ  ซ้ือทดแทนแนนอน  จํานวน  90  คน  ลําดับถัด
มาคือ  ไมแนใจ  จํานวน  89  คน 
 ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นแตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  34  
คน  โดยสวนใหญคาดวาอาจจะซ้ือทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมแนนอน  จาํนวน  14  
คน  รองลงมาคือ  อาจจะซ้ือทดแทน  จํานวน  12  คน ลําดับถัดมาคือ  ไมแนใจ  จํานวน  8  คน 
 ผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นและเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จํานวน  4  คน  
โดยสวนใหญคาดวาจะซ้ือทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมแนนอน  จํานวน  2  คน  
รองลงมาคือ  อาจจะซ้ือทดแทน  จํานวน  1  คน  ลําดับถัดมาคือ  ไมแนใจ  จํานวน  1  คน 
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ตาราง  100  แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  และปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการ

จัดจําหนาย

การสงเสริม

การตลาด
รวม

เคยเห็นและเคยใชบริการ 2 2 0 0 4

เคยเห็นแตไมเคยใชบริการ 21 3 9 1 34

ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบริการ 191 69 97 5 362

รวม 214 74 106 6 400

ปจจัยท่ีมอิีทธิพลมากท่ีสุด
เคยเห็นหรือใชบริการ

 
 
 จากตาราง  100  การศึกษาการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนก
ตามปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตมิาก
ท่ีสุด  พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มี
ความเหน็วา  ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด  
จํานวน  191  คน  รองลงมาคือ  ชองทางการจัดจําหนาย  จํานวน  97 คน  ลําดับถัดมาคือ  ราคา  
จํานวน  69  คน 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีความเห็น
วา  ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด  จํานวน  21  
คน  รองลงมาคือ  ชองทางการจัดจําหนาย  จํานวน  9  คน  ลําดับถัดมาคือ  ราคา  จํานวน  3  คน 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีความเห็น
วา  ผลิตภัณฑและราคาอิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตมิากท่ีสุด  
จํานวน  2  คน 
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สวนท่ี  7  ขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตาม  เพศ  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  การเคยเห็นหรือใชบริการ  แนวโนมท่ีจะ
ซ้ือ  และการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ
 
ตาราง  101  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานผลิตภัณฑ  จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

เพศ 

t-test Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพของขาวสาร เชน ความขาวของ
เมล็ดขาว 

4.19 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

1.43 .882 

ความอรอยของขาวสาร 4.20 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

0.12 .262 

ชนิดของขาวสารท่ีขาย 4.05 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.66 .209 

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.36 
(มาก) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

3.69 .037* 

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.11 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

0.10 .072 

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 3.88 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.15 .557 

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

4.20 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.57 .047* 

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  
5 บาท 

3.98 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

0.11 .901 

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.19 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

1.30 .987 

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.21 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

1.01 .142 
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ตาราง  101  (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

เพศ 

t-test Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.08 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

0.00 .090 

มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ 4.16 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

0.59 .005* 

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 4.20 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

0.75 .029* 

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เชน มอก. 

4.38 
(มาก) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

7.57 .066 

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.22 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

0.14 .174 

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.11 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

0.04 .114 

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

2.23 .729 

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.39 
(มาก) 

4.49 
(มาก) 

3.25 .256 

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวน
เงินท่ีจาย 

4.48 
(มาก) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

5.94 .151 

มีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย 4.13 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

0.38 .584 

รวม 
4.20 

(มาก) 
4.30 

(มาก) 
0.03 .057 
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 จากตาราง  101  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานเคร่ืองมีระบบปองกันแมลงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.51  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยความสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.48  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองไมกินเหรียญ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.39 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑ
ในปจจยัยอยดานความสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจายมากที่สุด  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.59  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.54  ลําดับ
ถัดมาคือ  ปจจยัยอยขาวสารสะอาดไมมีแมลง  และปจจยัยอยตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน  เชน  มอก.  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.53 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานผลิตภัณฑ  พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจยัยอยดานขาวสาร
สะอาดไมมีแมลง  ปจจัยยอยความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ปจจัยยอยการเติม
ขาวสารอยางสมํ่าเสมอ  และปจจยัยอยการเปล่ียนขาวสารในเครื่องทุกเดือน  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  102  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานราคา  จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

เพศ 

t-test Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.09 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

0.86 .012* 

ราคาเทากับราคาตลาด 3.46 
(ปานกลาง) 

3.64 
(มาก) 

0.51 .096 

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.63 
(ปานกลาง) 

2.60 
(ปานกลาง) 

0.08 .831 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.04 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

0.27 .004* 

รวม 
3.56 

(มาก) 
3.71 

(มาก) 
0.05 .014* 

 
 จากตาราง  102  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.09  
รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.04  ลําดับถัดมา
คือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.46 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาใน
ปจจัยยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.32  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.27  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับ
ราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.64 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานราคา  พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจยัยอยดานราคาถูกกวา
ทองตลาด  และปจจยัยอยราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของขาว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  สวนปจจยัยอยดานราคาท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  103  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

เพศ 

t-test Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.30 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

0.019 .158 

ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  
24 ช่ัวโมง 

4.40 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

0.003 .407 

สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก 4.22 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

0.352 .088 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.28 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.161 .230 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 3.92 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

0.863 .018* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลท่ีทํางาน 3.90 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

0.501 .102 

บริเวณใกลเคียงมีท่ีสามารถแลกเหรียญ
ได 

3.87 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

0.003 .289 

รวม 
4.13 

(มาก) 
4.25 

(มาก) 
0.800 .051 
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 จากตาราง  103  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานการต้ังอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  
ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.40  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งเครื่องงายตอการ
เขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.30  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.28 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการ
จัดจําหนายในปจจัยยอยดานการตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.46  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.41  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.37 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจัยยอยดาน
สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยั
ยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  104  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

เพศ 

t-test Sig. 
ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การโฆษณาในส่ือวิทย ุ 3.76 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

0.177 .623 

ใหความรู ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ

3.82 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

0.159 .168 

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 3.70 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

1.971 .145 

ลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 

3.68 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

0.608 .206 

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 3.94 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

0.831 .165 

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว 3.80 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

0.079 .453 

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

3.90 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2.865 .719 

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน 
ในตอนแรก 

3.74 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

0.028 .213 

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน 

3.88 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

0.203 .535 

รวม 
3.80 

(มาก) 
3.90 

(มาก) 
1.935 .198 
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 จากตาราง  104  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.94  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.90  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ือง
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.88 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริม
การตลาดในปจจัยยอยดานการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.08  
รองลงมาคือ  ปจจัยยอยใหความรู  ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  3.95  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.94 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาไมมีดานการสงเสริม
การตลาดดานใดเลยท่ีแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ตาราง  105  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานผลิตภัณฑ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

t-test Sig. 
บานพัก อาคารชดุ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพของขาวสาร เชน ความขาวของ
เมล็ดขาว 

4.18 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

0.064 .972 

ความอรอยของขาวสาร 4.32 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

1.822 .030* 

ชนิดของขาวสารท่ีขาย 4.18 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.102 .004* 

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

1.462 .132 

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.29 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

1.578 .008* 

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 3.91 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

0.861 0.700 

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

4.35 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

1.229 .146 

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  
5 บาท 

3.94 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

1.135 .326 

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.19 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

0.078 .932 

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.32 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

0.412 .206 

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.19 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.019 .671 

มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ 4.33 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

0.624 .358 
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ตาราง  105  (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

t-test Sig. 
บานพัก อาคารชดุ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 4.32 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.326 .784 

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เชน มอก. 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.34 
(มาก) 

7.131 .030* 

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.35 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.081 .020* 

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.27 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.572 .031* 

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.57 
(มากท่ีสุด) 

4.41 
(มาก) 

2.793 .044* 

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.51 
(มากท่ีสุด) 

4.31 
(มาก) 

3.882 .025* 

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวน
เงินท่ีจาย 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

1.768 .079 

มีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย 4.22 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.576 .015* 

รวม 
4.30 

(มาก) 
4.19 

(มาก) 
0.058 .039* 



158 
 

 จากตาราง  105  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะที่อยูอาศัยแบบบานพัก  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานความสามารถจายขาวสารที่ใหตรง
ตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.59  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบ
ปองกันแมลงโดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.57  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยตวัเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน  เชน  มอก. โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.54 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอาคารชุด  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานความสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจาย
มากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.46  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.41  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยตวัเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.34 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพกักบัแบบอาคารชุด  พบวาปจจัยยอยความ
อรอยของขาวสาร  ปจจัยยอยชนิดของขาวสารท่ีขาย  ปจจัยยอยการมีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน  
ปจจัยยอยตวัเคร่ืองการมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  ปจจยัยอยเคร่ืองมีระบบยกเลิกคํา
ส่ังซ้ือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกนัแมลง  ปจจยั
ยอยเคร่ืองไมกินเหรียญ  ปจจัยยอยมีปายบอกย่ีหอขาวสารที่จําหนาย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนดานผลิตภัณฑท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  106  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานราคา  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

t-test Sig. 
บานพัก อาคารชดุ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.22 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

3.625 .308 

ราคาเทากับราคาตลาด 3.58 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

0.094 .938 

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.58 
(ปานกลาง) 

2.70 
(ปานกลาง) 

0.653 .389 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.18 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

0.609 .562 

รวม 
3.64 

(มาก) 
3.71 

(มาก) 
0.015 .279 

 
 จากตาราง  106  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะที่อยูอาศัยแบบบานพัก  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.22  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.18  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.58 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอาคารชุด  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.32  
รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.23  ลําดับถัดมา
คือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  3.59 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางดานราคา  พบวาไมมีปจจัยยอยดานราคาใดเลยท่ีแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ตาราง  107  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

t-test Sig. 
บานพัก อาคารชดุ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.40 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

0.516 .274 

ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  
24 ช่ัวโมง 

4.46 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

1.257 .370 

สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก 4.34 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

0.295 .254 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.37 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

0.679 .201 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 4.08 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

0.122 .767 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลท่ีทํางาน 4.02 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.107 .362 

บริเวณใกลเคียงมีท่ีสามารถแลกเหรียญ
ได 

3.92 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

1.116 .528 

รวม 
4.23 

(มาก) 
4.17 

(มาก) 
1.225 .383 

 



161 
 

 จากตาราง  107  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะที่อยูอาศัยแบบบานพัก  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานสถานท่ีตั้งอยูในท่ีท่ี
สามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.46  รองลงมาคือ  ปจจัยยอย
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.40  ลําดับถัดมาคือ  ปจจยัยอยสถาน
ท่ีตั้งตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.37 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอาคารชุด  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานสถานท่ีตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  
24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.39  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอ
การเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.31  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกล
บาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.27 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการ
จัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพักกับแบบอาคารชุด   พบวาไม
มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายใดเลยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ตาราง  108  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

t-test Sig. 
บานพัก อาคารชดุ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การโฆษณาในส่ือวิทย ุ 3.80 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

0.000 .674 

ใหความรู ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ

3.93 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

0.698 .432 

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 3.80 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

5.129 .911 

ลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 

3.75 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

1.898 .701 

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 4.05 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

2.085 .510 

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว 3.85 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

0.717 .914 

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

3.94 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

1.426 .468 

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน 
ในตอนแรก 

3.88 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

0.050 .086 

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน 

3.94 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

1.491 .639 

รวม 
3.88 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 
0.454 .503 
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 จากตาราง  108  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะที่อยูอาศัยแบบบานพัก  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยการแจกตัวอยางขาวให
ทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.05  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยมีการแจกแผนพับให
ความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และปจจยัยอยบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.94  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.93 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอาคารชุด  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหงุมากท่ีสุด  โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั  3.98  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.89  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยการแจกแผนพับใหความรูเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.87 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริม
การตลาดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพกักบัแบบอาคารชุด  พบวาไมมี
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดดานใดเลยท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ตาราง  109  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

เคยเห็นหรือใชบริการ 

F Sig. 
เคยเห็นและ

เคยใช 
เคยเห็นแต
ไมเคยใช 

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใช 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพของขาวสาร เชน ความ
ขาวของเมล็ดขาว 

4.00 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

0.097 .907 

ความอรอยของขาวสาร 4.25 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

0.155 .859 

ชนิดของขาวสารท่ีขาย 3.75 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

0.699 .498 

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 3.75 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.48 
(มาก) 

2.062 .129 

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 3.50 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

1.766 .172 

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 4.00 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

2.812 .061 

ความงายในการใชงานเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ 

4.25 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

0.160 .852 

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคา
เพียง 5 บาท 

4.00 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

0.445 .641 

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 3.75 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

0.533 .588 

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.00 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

0.569 .566 

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.00 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

0.314 .731 
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ตาราง  109  (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

เคยเห็นหรือใชบริการ 

F Sig. 
เคยเห็นและ

เคยใช 
เคยเห็นแต
ไมเคยใช 

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใช 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ 3.75 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

1.283 .278 

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุก
เดือน 

3.75 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

1.204 .301 

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน เชน มอก. 

3.75 
(มาก) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.49 
(มาก) 

1.982 .139 

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 3.75 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

1.215 .298 

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญ
ปลอม 

4.00 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

0.188 .828 

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.25 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

0.615 .541 

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.00 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.48 
(มาก) 

1.336 .264 

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจาย 

4.25 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.220 .015* 

มีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย 3.50 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

1.430 .241 

รวม 
3.91 

(มาก) 
4.29 

(มาก) 
4.27 

(มาก) 
1.036 .356 
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 จากตาราง  109  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยความอรอยของ
ขาวสาร  ปจจยัยอยความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกัน
แมลง  และปจจัยยอยสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย  
4.25 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยขาวสารสะอาดไมมีแมลงมากท่ีสุด  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.56  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยตวัเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  
มอก.  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.53  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.44 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานความสามารถจายขาวสารที่
ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.58  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมี
ระบบปองกันแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.54  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมาย
รับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.49 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือเคยใชบริการแตกตางกัน  มี
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจัยยอยดานความสามารถจายขาวสารท่ีใหตรงตามจํานวนเงิน
ท่ีจาย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยดานผลิตภณัฑท่ีเหลือไมมี
ความแตกตางกัน 
 จากนั้นจึงทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ผลิตภัณฑรายคู  เพื่อศึกษาวาระดับตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑของกลุมใดบางท่ีแตกตางกัน  
ซ่ึงไดผลดังตาราง  110 
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ตาราง  110  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติเปนรายคู 

ดาน
ผลิตภณัฑ 

เคยเห็นหรือ
ใชบริการ 

คาเฉล่ีย 
คา Sig. 

เคยเห็นและ
เคยใช 

เคยเห็นแตไม
เคยใช 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

สามารถจาย
ขาวสารที่ให
ตรงตาม
จํานวนเงินท่ี
จาย 

เคยเหน็และ
เคยใช 

4.25 - .999 .591 

เคยเหน็แตไม
เคยใช 

4.26 .999 - .024* 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

4.58 .591 .024* - 

 
 จากตาราง  110  เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยสามารถจายขาวสารไดตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือเคยใชบริการแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
แตกตางกัน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  กับ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
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ตาราง  111  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานราคา  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

เคยเห็นหรือใชบริการ 

F Sig. 
เคยเห็นและ

เคยใช 
เคยเห็นแต
ไมเคยใช 

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใช 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.25 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

.002 .998 

ราคาเทากับราคาตลาด 3.75 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

0.965 .382 

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.75 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.56 
(ปานกลาง) 

3.026 .050* 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 3.75 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

0.737 .479 

รวม 
3.62 

(มาก) 
3.83 

(มาก) 
3.64 

(มาก) 
1.677 .188 

 
 จากตาราง  111  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยดานราคาถูกกวา
ทองตลาดมากที่สุด  โดยมีคาเฉล่ีย  4.25  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาด  และปจจัย
ยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.75 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.24  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.18  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.79 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  
โดยมีคาเฉล่ีย  4.25  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.20  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.56 
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 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกัน  พบวา
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจัยยอยดานราคาสูงกวาทองตลาด  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยดานราคาท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
 จากนั้นจึงทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ราคารายคู  เพื่อศึกษาวาระดับตอความตองการซ้ือดานราคาของกลุมใดบางท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงไดผล
ดังตาราง  112 
 
ตาราง  112  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานราคา  จําแนกตามการเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติเปนรายคู 

ดานราคา 
เคยเห็นหรือ
ใชบริการ 

คาเฉล่ีย 
คา Sig. 

เคยเห็นและ
เคยใช 

เคยเห็นแตไม
เคยใช 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

ราคาสูงกวา
ทองตลาด 

เคยเหน็และ
เคยใช 

2.75 - .583 .767 

เคยเหน็แตไม
เคยใช 

3.12 .583 - .015* 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

2.56 .767 .015* - 

 
 จากตาราง  112  เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานราคาในปจจัยยอยราคาสูงกวาทองตลาด  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือเคยใชบริการ
แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือแตกตางกัน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยเหน็แตไมเคยใชเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  กับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
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ตาราง  113  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

เคยเห็นหรือใชบริการ 

F Sig. 
เคยเห็นและ

เคยใช 
เคยเห็นแต
ไมเคยใช 

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใช 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการ
เขาถึง 

4.25 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

0.295 .744 

ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  
24 ช่ัวโมง 

4.00 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

1.503 .224 

สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก 4.25 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

4.28 
(มาก) 

4.927 .041* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกล
บาน 

4.00 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

0.821 .441 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลง
รานคา 

3.50 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.950 .020* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลท่ีทํางาน 3.50 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

1.535 .217 

บริเวณใกลเคียงมีท่ีสามารถแลก
เหรียญได 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.88 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

1.297 .274 

รวม 
3.82 

(มาก) 
4.31 

(มาก) 
4.21 

(มาก) 
1.371 .255 
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 จากตาราง  113  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดาน
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  และปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอดรถสะดวกมากท่ีสุด  โดย
มีคาเฉล่ีย  4.25  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมง  และปจจยัยอย
สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.00 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยดานสถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอด
รถสะดวกมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย  4.62  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกล
บาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.44  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.41 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยดานสถานท่ีตั้งอยู
ในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากที่สุด  โดยมีคาเฉล่ีย  4.46  รองลงมาคือ  ปจจัยยอย
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.38  ลําดับถัดมาคือ  ปจจยัยอยสถาน
ท่ีตั้งตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.34 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือใชบริการเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือในปจจยัยอยดานสถานท่ีติดต้ัง
มีท่ีจอดรถสะดวก  และปจจยัยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
 จากนั้นจึงทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ชองทางการจดัจําหนายรายคู  เพื่อศึกษาวาระดับตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนาย
ของกลุมใดบางท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงไดผลดังตาราง  114 
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ตาราง  114  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติเปน
รายคู 
ดานชองทาง

การจัด
จําหนาย 

เคยเห็นหรือ
ใชบริการ 

คาเฉล่ีย 
คา Sig. 

เคยเห็นและ
เคยใช 

เคยเห็นแตไม
เคยใช 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

สถานท่ีติดต้ัง
มีท่ีจอดรถ
สะดวก 

เคยเหน็และ
เคยใช 

4.25 - .637 .996 

เคยเหน็แตไม
เคยใช 

4.62 .637 - .041* 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

4.28 .996 .041* - 

สถานท่ีตั้ง
ตัวเคร่ืองใกล
แหลงรานคา 

เคยเหน็และ
เคยใช 

3.50 - .122 .440 

เคยเหน็แตไม
เคยใช 

4.41 .122 - .050* 

ไมเคยเห็น/ไม
เคยใช 

4.04 .440 .050* - 

 
 จากตาราง  114  เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยดานสถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือเคยใชบริการแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
แตกตางกัน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  กับ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
 เม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการ
จัดจําหนายในปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเครื่องใกลแหลงรานคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็
หรือเคยใชบริการแตกตางกนั  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อแตกตางกนั  1  คู  คือ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  กับผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายอัตโนมัติ 



173 
 

ตาราง  115  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

เคยเห็นหรือใชบริการ 

F Sig. 
เคยเห็นและ

เคยใช 
เคยเห็นแต
ไมเคยใช 

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใช 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การโฆษณาในส่ือวิทย ุ 4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

0.121 .886 

ใหความรู ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

0.051 .950 

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และ
นิตยสาร 

3.75 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

0.801 .449 

ลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ 
และนิตยสาร 

3.75 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

0.484 .617 

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลอง
หุง 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.24 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

2.225 .109 

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงแลว 3.50 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

3.84 
(มาก) 

0.509 .602 

มีการแจกแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

4.00 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 

3.91 
(มาก) 

0.086 .917 

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน 
ในตอนแรก 

3.75 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

1.094 .336 

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน 

3.50 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

1.925 .147 

รวม 
3.72 

(มาก) 
3.97 

(มาก) 
3.86 

(มาก) 
0.488 .614 
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 จากตาราง  115  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานการ
โฆษณาในส่ือวิทยุ  ปจจัยยอยการใหความรู  ขอดีเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  
และปจจยัยอยการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากัน  คือ  4.00 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานการแจกตัวอยางขาวให
ทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย  4.24  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.18  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยการมีพนกังานขายแนะนํา
การใชงานในตอนแรก  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.06 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานการแจก
ตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย  4.02  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยการแจกแผนพับให
ความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.91  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอย
การใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และปจจยัยอยบริษัทเจาของเคร่ือง
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน  คือ  3.90 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามดานการสงเสริมการตลาด  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือใชบริการ
แตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกนั 
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ตาราง  116  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานผลิตภัณฑ  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะซ้ือ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพของขาวสาร เชน ความขาวของ
เมล็ดขาว 

4.26 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.907 .208 

ความอรอยของขาวสาร 4.32 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

0.372 .459 

ชนิดของขาวสารท่ีขาย 4.17 
(มาก) 

4.11 
(มาก) 

0.037 .401 

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.55 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

4.903 .220 

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.25 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

0.005 .703 

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 4.01 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2.882 .114 

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

4.42 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

2.359 .084 

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  
5 บาท 

4.04 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

0.121 .357 

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.40 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

8.978 .000* 

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.40 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

0.267 .096 

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.28 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

0.359 .108 

n = 391 คน
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ตาราง  116  (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

แนวโนมท่ีจะซ้ือ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ 4.41 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

0.928 .097 

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 4.33 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

2.095 .903 

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เชน มอก. 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

4.276 .239 

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.41 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

7.012 .033* 

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.40 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

8.243 .002* 

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.49 
(มาก) 

21.967 .015* 

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

16.058 .017* 

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวน
เงินท่ีจาย 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

7.844 .099 

มีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย 4.23 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

1.396 .240 

รวม 
4.36 

(มาก) 
4.24 

(มาก) 
4.963 .011* 

n = 391  คน  
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 จากตาราง  116  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑ
ในปจจยัยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.65  รองลงมาคือ  ปจจัย
ยอยเคร่ืองสามารถจายขาวสารท่ีใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.63  ลําดับถัด
มาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองไมกนิเหรียญ  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.58 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานเคร่ืองสามารถจายขาวสาร
ท่ีใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.53  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมี
ระบบปองกันแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.49  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยขาวสารสะอาดไมมีแมลง  
และปจจยัยอยตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.46 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีแนวโนมจะตัดสินใจซ้ืออยางแนนอนกับผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจ
ซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในดานผลิตภัณฑ  พบวา  ระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือในปจจยัยอยเคร่ืองสามารถทอนเงินได  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ  ปจจัยยอย
เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  และปจจยัยอยเคร่ืองไม
กินเหรียญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยในดานผลิตภัณฑท่ี
เหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  117  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานราคา  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

แนวโนมท่ีจะซ้ือ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.25 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

3.217 .915 

ราคาเทากับราคาตลาด 3.63 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

0.193 .495 

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.66 
(ปานกลาง) 

2.58 
(ปานกลาง) 

2.971 .541 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.30 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

0.750 .067 

รวม 
3.71 

(มาก) 
3.64 

(มาก) 
0.068 .201 

n = 391  คน 
 
 จากตาราง  117  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอย
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.30  รองลงมาคือ  ปจจัยยอย
ราคาถูกกวาทองตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.25  ลําดับถัดมาคือ  ปจจยัยอยราคาเทากับราคาตลาด  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.63 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.24  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.16  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากบัราคาตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.56 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ืออยางแนนอนกับผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือ
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ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในดานราคา  พบวาปจจยัยอยทุกดานไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
ตาราง  118  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

แนวโนมท่ีจะซ้ือ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนแนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.43 
(มาก) 

4.35 
(มาก) 

3.221 .280 

ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  
24 ช่ัวโมง 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.43 
(มาก) 

2.280 .191 

สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก 4.37 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

1.857 .336 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.44 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

1.670 .099 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 4.22 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

1.668 .014* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลท่ีทํางาน 4.08 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

0.515 .290 

บริเวณใกลเคียงมีท่ีสามารถแลกเหรียญ
ได 

3.02 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

8.506 .179 

รวม 
4.30 

(มาก) 
4.18 

(มาก) 
6.394 .048* 

n = 391  คน 
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 จากตาราง  118  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัด
จําหนายในปจจัยยอยดานการต้ังอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.52  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
4.44  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.43 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยดานการต้ังอยูในท่ี
ท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.43  รองลงมาคือ  ปจจัยยอย
สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.35  ลําดับถัดมาคือ  ปจจยัยอยสถาน
ท่ีตั้งตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.32 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ืออยางแนนอนกับผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือในปจจัยยอยดานสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยในดานชองทางการจัดจําหนายท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  119  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามแนวโนมท่ีจะซ้ือ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

แนวโนมท่ีจะซ้ือ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การโฆษณาในส่ือวิทย ุ 3.97 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

10.856 .004* 

ใหความรู ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ

4.06 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

2.729 .021* 

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 3.96 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

6.324 .008* 

ลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 

3.91 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

5.314 .018* 

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 4.19 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

1.312 .025* 

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว 4.03 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

8.043 .014* 

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

4.12 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

6.442 .001* 

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน 
ในตอนแรก 

3.99 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

11.627 .018* 

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน 

4.09 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.049 .015* 

รวม 
4.04 

(มาก) 
3.80 

(มาก) 
3.347 .001* 

n = 391  คน 
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 จากตาราง  119  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวอัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาด
ในปจจยัยอยดานการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.19  รองลงมา
คือ  ปจจัยยอยมีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  
4.12  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.09 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.97  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยบริษัทเจาของเคร่ือง
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.86  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยการใหความรู  
ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.85  
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ืออยางแนนอนกับผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในดานการสงเสริมการตลาด  พบวาระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือในปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือวิทยุ  ปจจัยยอยการใหความรู  ขอดีเกี่ยวกบัเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  ปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยการลง
บทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยมีการแจก
ตัวอยางขาวใหทดลองหุง  ปจจัยยอยมีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  ปจจัยยอยการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ปจจยัยอยมีพนกังานขายแนะนําการใชงานใน
ตอนแรก  และปจจัยยอยบริษทัเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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ตาราง  120  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานผลิตภัณฑ  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

การเปล่ียนมาซื้อ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คุณภาพของขาวสาร เชน ความขาวของ
เมล็ดขาว 

4.36 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

0.977 .013* 

ความอรอยของขาวสาร 4.36 
(มาก) 

4.24 
(มาก) 

0.755 .167 

ชนิดของขาวสารท่ีขาย 4.25 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

0.112 .047* 

ขาวสารสะอาดไมมีแมลง 4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.46 
(มาก) 

7.785 .123 

มีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน 4.31 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

0.216 .217 

รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร 4.06 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2.392 .047* 

ความงายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ 

4.41 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

1.194 .213 

สามารถเร่ิมซ้ือขาวสารไดในราคาเพียง  
5 บาท 

4.10 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

0.742 .124 

เคร่ืองสามารถทอนเงินได 4.36 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

8.865 .014* 

มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ 4.44 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

0.753 .030* 

มีขาวสารใหเลือกหลายประเภท 4.33 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

0.899 .037* 

n = 389  คน
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ตาราง  120  (ตอ) 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

การเปล่ียนมาซื้อ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ 4.47 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

2.466 .012* 

มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือน 4.34 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

1.004 .734 

ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 
เชน มอก. 

4.49 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.000 .928 

เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ 4.42 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

2.164 .095 

เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 4.40 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.367 .011* 

เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.502 .523 

เคร่ืองไมกินเหรียญ 4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.43 
(มาก) 

7.593 .111 

สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวน
เงินท่ีจาย 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

3.895 .406 

มีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย 4.22 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

0.638 .532 

รวม 
4.38 

(มาก) 
4.25 

(มาก) 
2.858 .017* 

n = 389  คน 
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 จากตาราง  120  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมอยางแนนอนมีคาเฉล่ียระดับท่ี
มีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานความสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.60  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยขาวสารสะอาดไมมี
แมลง  และปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.58  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัย
ยอยเคร่ืองไมกินเหรียญและปจจัยยอยขาวสารสะอาดไมมีแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.56 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ผลิตภัณฑในปจจัยยอยดานความสามารถจายขาวสารทีใ่หตรงตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.55  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
4.53  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.50 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนกบัผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวา
จะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  
พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑปจจัยยอยคุณภาพของขาวสาร  เชน  ความขาว
ของเมล็ดขาว    ปจจัยยอยชนิดของขาวสารท่ีขาย  ปจจัยยอยรูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร  ปจจยั
ยอยเคร่ืองสามารถทอนเงินได  ปจจยัยอยมีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ  ปจจัยยอยมีขาวสารใหเลือก
หลายประเภท  ปจจัยยอยมีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และปจจยัยอยเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญ
ปลอมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจัยยอยดานอ่ืนท่ีเหลือไมมี
ความแตกตางกัน 
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ตาราง  121  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานราคา  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

การเปล่ียนมาซื้อ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

ราคาถูกกวาทองตลาด 4.30 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

1.282 .481 

ราคาเทากับราคาตลาด 3.77 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

0.627 .022* 

ราคาสูงกวาทองตลาด 2.83 
(ปานกลาง) 

2.53 
(ปานกลาง) 

1.024 .036* 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 4.35 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

0.084 .024* 

รวม 
3.81 

(มาก) 
3.61 

(มาก) 
0.665 .001* 

n = 389  คน 
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 จากตาราง  121  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมอยางแนนอนมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผล
ตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากท่ีสุด  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  4.35  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยราคาถูกกวาทองตลาด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.30  
ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคาเทากับตลาด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.77 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ราคาในปจจยัยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.23  รองลงมาคือ  ปจจัย
ยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.16  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยราคา
เทากับทองตลาด  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.52 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนกบัผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวา
จะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  
พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยราคาเทากับราคาตลาด  ปจจัยยอยราคา
สูงกวาทองตลาด  และปจจัยยอยราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอยดานอ่ืนท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  122  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานชองทางการจัดจําหนาย  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

การเปล่ียนมาซื้อ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง 4.52 
(มากท่ีสุด) 

4.33 
(มาก) 

2.193 .015* 

ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  
24 ช่ัวโมง 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.42 
(มาก) 

3.195 .035* 

สถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวก 4.46 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

3.432 .021* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน 4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.30 
(มาก) 

2.351 .011* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 4.23 
(มาก) 

4.01 
(มาก) 

0.001 .023* 

สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลท่ีทํางาน 4.10 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

0.223 .243 

บริเวณใกลเคียงมีท่ีสามารถแลกเหรียญ
ได 

3.95 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.661 .898 

รวม 
4.33 

(มาก) 
4.18 

(มาก) 
8.459 .010* 

n = 389  คน
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 จากตาราง  122  พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมอยางแนนอนมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผล
ตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยการตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  
24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.58  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีติดต้ังเตร่ืองงายตอ
การเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.52  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกล
บาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.50 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
ชองทางการจดัจําหนายในปจจัยยอยการตัง้อยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั  4.42  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตดิต้ังเตร่ืองงายตอการเขาถึง  โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ  4.33  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองสะดวกใกลบาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  
4.30 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนกบัผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวา
จะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  
พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งเคร่ือง
งายตอการเขาถึง  ปจจัยยอยต้ังอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  24  ช่ัวโมง  ปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งมี
ท่ีจอดรถสะดวก  ปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  และปจจัยยอยสถานท่ีตั้ง
ตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวนปจจยัยอย
ดานอ่ืนท่ีเหลือไมมีความแตกตางกัน 
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ตาราง  123  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตดิานการสงเสริมการตลาด  จําแนกตามการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

การเปล่ียนมาซื้อ 

t-test Sig. 
ซ้ือแนนอน ยังไมตัดสินใจ 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

การโฆษณาในส่ือวิทย ุ 4.10 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

10.309 .000* 

ใหความรู ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ

4.16 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.348 .000* 

การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 4.04 
(มาก) 

3.73 
(มาก) 

8.576 .001* 

ลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพ และนิตยสาร 

3.93 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

7.471 .023* 

มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 4.21 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

0.853 .037* 

มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว 4.04 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

5.264 .025* 

มีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

4.13 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

2.456 .004* 

มีพนักงานขายแนะนําการใชงาน 
ในตอนแรก 

4.04 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

5.222 .012* 

บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชน 

4.11 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

0.898 .016* 

รวม 
4.08 

(มาก) 
3.81 

(มาก) 
2.710 .000* 

n = 389  คน 
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 จากตาราง  123  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมอยางแนนอนมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผล
ตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมาก
ท่ีสุด  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.21  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยการใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.16  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยมีการแจกแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั  4.13 
 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดมิมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานการสงเสริมการตลาดในปจจยัยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  3.99  รองลงมาคือ  ปจจัยยอยบริษทัเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ  3.87  ลําดับถัดมาคือ  ปจจัยยอยมีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเครื่องขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.86 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนกบัผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดตัดสินใจวา
จะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  
พบวาระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือ
วิทยุ  ปจจัยยอยใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  ปจจยัยอยการ
โฆษณาในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยการลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
ในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  ปจจยัยอยมีการให
ทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  ปจจัยยอยมีการแผนพับใหความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
ปจจัยยอยมีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และปจจยัยอยบริษัทเจาของเคร่ือง
สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 


