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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  โดยเก็บขอมูลจากกลุมผูอยูอาศัยในอําเภอ
เมืองเชียงใหม  ดวยแบบสอบถามดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวกจํานวน  400  ราย  ขอมูล
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบดวย  การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  และคาเฉล่ีย  และ
สถิติอางอิงประกอบดวย การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียสองกลุม (t-test)  และการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA)  ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง  20-30  ป  สถานภาพโสด  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน  มีรายไดอยูระหวาง  5,000-10,000  บาทตอเดือน  จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  
และลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพัก  เชน  บานเดี่ยวทาวนเฮาส  และตึกแถว 
 ขอมูลความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติพบวา  ผูบริโภค
สวนใหญไมเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติประโยชนท่ีมากกวาการซ้ือ
ขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมท่ีรับรูคือสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  มีความถ่ีในการซ้ือสัปดาหละ  
1  คร้ัง  และจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉินในปริมาณคร้ังละ  1  กิโลกรัม  โดยผูบริโภคมี
แนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติและอาจเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือจากแหลงซ้ือเดิม  โดยคาดวาจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติแนนอน 



จ 
 

 เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัติจาํแนกตามผูท่ีตัดสินใจซ้ือแนนอนและผูท่ียังไมตัดสินใจซ้ือ  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑปจจัยยอยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติของผูท่ี
ตัดสินใจซ้ือแนนอนและผูท่ียังไมตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือปจจัยยอยดานความสามารถจายขาวสาร
ท่ีใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจายและเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือพบวา  ปจจัยยอยท่ีแตกตางกันคือ  คุณภาพของขาวสาร  ชนิดของขาวสารที่ขาย  รูปลักษณของ
เคร่ืองขายขาวสาร  เคร่ืองสามารถทอนเงินได  การมีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ  การมีขาวสารให
เลือกหลายประเภท  การเติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม 
 ดานราคาปจจยัยอยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติของผูท่ี
ตัดสินใจซ้ือแนนอนมากท่ีสุดคือ  ปจจัยยอยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว  และปจจยัยอย
ท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติของผูท่ียังไมตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ  
ปจจัยยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดและเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือพบวา  ปจจยัยอยท่ีแตกตางกันคือราคาเทากับราคาตลาด  ราคาสูงกวาทองตลาด  และ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 
 ดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยยอยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติของผูท่ีตัดสินใจซ้ือแนนอนและผูท่ียังไมตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ  ปจจัยยอยดานสถานท่ี
ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด 24 ช่ัวโมงและเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับท่ีมีผลตอ
ความตองการซื้อพบวา  ปจจัยยอยท่ีแตกตางกันคือสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  ตั้งอยูในท่ี
ท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  สถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอดรถสะดวก  สถานที่ตั้งตัวเคร่ืองสะดวก
ใกลบาน  และสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา 
 ดานการสงเสริมการตลาดปจจัยยอยท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติของผูท่ีตัดสินใจซ้ือแนนอนและผูท่ียังไมตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด  คือ  ปจจัยยอยดานการ
แจกตวัอยางขาวใหทดลองหงุและเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือพบวาปจจยัยอยท่ีแตกตางกันคือการโฆษณาในส่ือวิทยุ  การใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  การโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  การลงบทความเก่ียวกับเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  การแจกตัวอยางขาวใหทดลองหงุ  การใหทดลอง
ชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  การแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  การมีพนักงาน
ขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกจิกรรมในชุมชน 



ฉ 
 

Independent Study Title  Marketing Mix Factors Affecting Consumer Demand  
     Towards Purchasing Rice from Vending Machines  
     in Mueang Chiang Mai District 
 
Author       Mr. Akharaphon  Suriyasak 
 
Degree       Master of Business Administration 
 
Independent Study Advisor     Associate  Professor  Dr.  Siriwut  Buranapin 
 

ABSTRACT 

 
 The objective of this independent study was to study marketing mix factors which 
affected consumer demand towards purchasing rice from vending machine in Mueang Chiang 
Mai District.  The data was collected by questionnaire distributed to 400 Chiang Mai residents 
through convenient sampling. The data was analyzed using descriptive statistics, namely 
frequency, percentage, mean, and inferential statistics, namely, t-test, and one-way ANOVA. The 
results were as follows. 
 From baseline information analysis, it was found that most of the consumers were 
single females, 20-30 years old, with Bachelor’s degree.  They were corporate employees, with 
monthly income of 5,000-10,000 baht.  The number of their household members was 2-4 persons 
and the types of their home were a house, a townhouse or a shop house. 
 From the study of consumer demand and their opinion towards rice vending machine, it 
was found that most consumers had not seen or had not used the service.  The perceived 
advantage in using the machine was 24-hour service.  For those who had used the machine, they 
bought rice from it once a week and they bought only when they ran out or on an emergency.  
Each purchase was 1 kilogram.  The tendency was they might start buying from vending machine 
instead of from their usual source.  They were certain that they would recommend buying rice 
from vending machine to others. 
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 From the comparison of marketing mix factors towards rice purchasing from vending 
machine between consumers who decided to start using vending machine and those who had not 
decided to start using, the findings were as follows. 
 For product, the sub-factor that affected consumer demand the most for both groups 
was the machine’s reliability in dispensing the right amount of rice for the money paid.  The sub-
factors which were different were rice quality, types of rice available, physical appearance of the 
rice vending machine, machine’s being able to give change, availability of shopping bags, 
diversity of rice types, machine’s being refilled regularly, and security system to deal with fake 
coins. 
 For price, the sub-factor which affected the group that decided to start using the 
machine the most was that price was suitable to rice quality.  The sub-factor which affected the 
group that had not decided to start using the machine the most was that the price was cheaper than 
that from regular sources.  The sub-factors which were different were price was the same as 
regular market, price was higher than regular market, and price was suitable to rice quality. 
 For place, it was found that the sub-factor that affected consumer demand the most for 
both groups was the machine was situated in a convenient location for 24-hour service.  The sub-
factors which were different were easy accessibility, 24-hour service, convenient car park, 
situated near consumer’s home, and location close to shopping area. 
 For promotion, the sub-factor that affected consumer demand the most for both groups 
was free rice samples.  The sub-factors which were different were radio advertisement, 
information about advantages of vending machine on radio, advertisement in printed matters and 
magazines, articles about rice vending machine in printed matters and magazines, distribution of 
free rice samples, free sampling of cooked rice, distribution of pamphlet on rice vending machine, 
availability of staff to introduce the use of machine, and machine companies supporting 
community activities. 


