
 

บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 

 
 การคนควาแบบอิสระเร่ือง  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของ
ผูบริโภคในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาถึงปจจยัสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความตองการของผูบริโภคในการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  โดยมีแนวคิดท่ีใชในการศึกษา  คือ  แนวคิดเกีย่วกับ
การทดสอบแนวคิดผลิตภณัฑ  และแนวคิดสวนประสมการตลาด  ซ่ึงประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  
ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีอายุอยูในชวง  15-60  ป  จํานวน  400  ราย  และนํา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ประกอบดวย  การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean) ทําการ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียสองกลุม  (t-test)  และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
จําแนกทางเดยีว  (One-way ANOVA)  ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  อายรุะหวาง  20-30  ป  
สถานภาพโสด  การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน  มีรายไดอยู
ระหวาง  5,000-10,000  บาทตอเดือน  จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  และมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปน
บานพัก  เชน  บานเดี่ยว  ทาวนเฮาส  และตึกแถว 
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สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับความตองการและความคิดเห็นเก่ียวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัต ิ
 
ตาราง  124  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 

ความตองการและความคิดเห็น ขอมูล

เคยเห็นหรอืใชบรกิาร ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอ่ืน สามารถซื้อขาวสารไดตลอด 24 ช่ัวโมง

ระดับราคา ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด

สถานที่ต้ัง ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก

ความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 1 ครัง้

ลักษณะในการซื้อ ซื้อเฉพาะเม่ือขาด (ฉุกเฉิน)

ปรมิาณการซื้อ 1 กิโลกรมั

แนวโนมท่ีจะซื้อ อาจจะซื้อ

การเปลี่ยนมาซื้อ อาจจะซื้อทดแทน

การแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ แนะนําแนนอน  
 
 จากตาราง  124  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  แตมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ีมากกวาซ้ือจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารได
ตลอด  24  ช่ัวโมง  และควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  ตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือ
หอพัก  ซ่ึงคาดวาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  กิโลกรัม  โดยจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือ
ฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ  
และอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตทิดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  
อีกทั้งจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยางแนนอน 
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สวนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัต ิ
 
ตาราง  125  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ขอมูล

ดานผลิตภัณฑ สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินที่จาย

ดานราคา ราคาถูกกวาทองตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย ต้ังอยูในที่ท่ีสามารถซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง

ดานการสงเสรมิการตลาด มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  
 
 จากตาราง  125  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  ซ่ึงประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  และการ
สงเสริมการตลาด  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑมีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  สามารถจาย
ขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 ดานราคา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซื้อขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจดัจําหนายมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
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สวนท่ี  4  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 4.1  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ 
 
ตาราง  126  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตาม
เพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

เคยเห็นหรอืใชบรกิาร ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอืน่ สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด
 24 ชั่วโมง

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ระดับราคา ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตาม
ทองตลาด

ราคาถูกกวาราคาที่ขายตาม
ทองตลาด

สถานที่ตัง้ ใกลตลาด รานคาชุมชน ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก

ความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 1 ครัง้ สัปดาหละ 1 ครัง้

ลักษณะในการซื้อ ซื้อใชเปนประจํา ซื้อเฉพาะเมื่อขาด (ฉุกเฉิน)

ปรมิาณการซื้อ 1 กิโลกรมั 1 กิโลกรมั

แนวโนมท่ีจะซื้อ ซื้อแนนอน อาจจะซื้อ

การเปลี่ยนมาซื้อ อาจจะซื้อทดแทน อาจจะซื้อทดแทน

การแนะนําใหผูอืน่ซื้อ แนะนําแนนอน แนะนําแนนอน

ความตองการและความคิดเหน็

 
 
 จากตาราง  126  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ  พบวา 
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 เพศชายและเพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการ
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  แตมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาซ้ือจากแหลงอ่ืน  คือ  
สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  และควรมีราคาถูกกวาราคาที่ขายตามทองตลาด  ซ่ึงคาด
วาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  กิโลกรัม  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสาร
จากแหลงซ้ือเดิม  และจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยางแนนอน 
 เพศชาย  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วาควรต้ังเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติอยูใกล
ตลาดหรือรานคาชุมชน  โดยคาดวาจะซ้ือใชเปนประจํา  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือแนนอน 
 เพศหญิง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาควรต้ังเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติอยูใกล
คอนโดมิเนียมหรือหอพัก  โดยจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ 
 
ตาราง  127  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ 

เพศ

ชาย หญงิ

ดานผลิตภัณฑ เครือ่งมีระบบปองกันแมลง สามารถจายขาวสารที่ให
ตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย

ดานราคา ราคาถูกกวาทองตลาด ราคาถูกกวาทองตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตัง้อยูในท่ีที่สามารถซื้อได
ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัง้อยูในที่ที่สามารถซื้อได
ตลอด 24 ชั่วโมง

ดานการสงเสรมิการตลาด มีการแจกตวัอยางขาว
ใหทดลองหุง

มีการแจกตวัอยางขาว
ใหทดลองหุง

ปจจัยสวนประสมการตลาด
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 จากตาราง  127  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามเพศ  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 เพศชาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง 
 เพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรง
ตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 ดานราคา 
 เพศชายและเพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ราคาถูกกวา
ทองตลาด 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 เพศชายและเพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการจัดจําหนายมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 เพศชายและเพศหญิง  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
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 4.2  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามอายุ 
 
ตาราง  128  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติจําแนกตาม
อายุ 

อายุ

ตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

เคยเห็นหรือใชบริการ ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ประโยชนมากกวา
ซ้ือจากแหลงอ่ืน

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับราคา ราคาเทากับราคาท่ี
ขายตามทองตลาด

ราคาถูกกวาราคาท่ี
ขายตามทองตลาด

ราคาถูกกวาราคาที่
ขายตามทองตลาด

สถานที่ต้ัง ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลตลาด 
รานคาชุมชน

ความถ่ีในการซ้ือ สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง

ลักษณะในการซ้ือ ซ้ือเฉพาะเม่ือขาด 
(ฉุกเฉิน)

ซ้ือเฉพาะเมื่อขาด 
(ฉุกเฉิน)

ซ้ือใชเปนประจํา

ปริมาณการซ้ือ 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม

แนวโนมที่จะซ้ือ อาจจะซ้ือ อาจจะซ้ือ ซ้ือแนนอน

การเปล่ียนมาซ้ือ อาจจะซ้ือทดแทน อาจจะซ้ือทดแทน ซ้ือทดแทนแนนอน

การแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ อาจจะแนะนํา อาจจะแนะนํา แนะนําแนนอน

ความตองการและความคิดเห็น
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 จากตาราง  128  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามอายุ  พบวา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  31-40  ป  และมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคย
เห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  แตมีความคิดเหน็ตอประโยชนท่ีมากกวาซ้ือ
จากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  และคาดวาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  
คร้ังละ  1  กิโลกรัม 
 อายุต่ํากวา  31  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวาควรมีราคา
เทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  และต้ังอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  โดยจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาด
หรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะ
ซ้ือ  และอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือ
เดิม  อีกท้ังอาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ
 อายุ  31-40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวาควรมีราคาถูก
กวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  และต้ังอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  โดยจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาด
หรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะ
ซ้ือ  และอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือ
เดิม  อีกท้ังอาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ
 อายุมากกวา  40  ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวาควรมีราคา
ถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  และต้ังอยูใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  โดยคาดวาจะซ้ือใชเปน
ประจํา  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือ
แนนอน  และเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม
แนนอน  อีกท้ังจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยางแนนอน 
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ตาราง  129  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ 
จําแนกตามอาย ุ

อายุ

ตํ่ากวา 31 ป 31-40 ป มากกวา 40 ป

ดานผลิตภัณฑ สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

ตัวเคร่ืองมี
เคร่ืองหมายรับรอง
มาตรฐาน เชน มอก.

สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

ดานราคา ราคาถูกกวา
ทองตลาด

ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของขาว

ราคาถูกกวา
ทองตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ตั้งอยูในท่ีที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ดานการสงเสริมการตลาด มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

ใหความรู ขอดี
เกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ
ในส่ือวิทยุ

ปจจัยสวนประสมการตลาด
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 จากตาราง  129  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามอายุ  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 อายุต่ํากวา  31  ป  และมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ตัวเคร่ืองมี
เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เชน มอก. 
 ดานราคา 
 อายุต่ํากวา  31  ป  และมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอ
ความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  
ราคาถูกกวาทองตลาด 
 อายุ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของขาว 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 อายุต่ํากวา  31  ป  31-40  ป  และมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการจัด
จําหนายมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 อายุต่ํากวา  31  ป  และ  31-40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
มีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
 อายุมากกวา  40  ป  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความ
ตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ให
ความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ
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 4.3  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามรายได 
 
ตาราง  130  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตาม
รายได 

รายได

ตํ่ากวา 10,001 บาท 10,001-20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท

เคยเห็นหรือใชบริการ ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ประโยชนมากกวา
ซ้ือจากแหลงอ่ืน

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับราคา ราคาถูกกวาราคาท่ี
ขายตามทองตลาด

ราคาถูกกวาราคาท่ี
ขายตามทองตลาด

ราคาเทากับราคาที่
ขายตามทองตลาด

สถานที่ต้ัง ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ความถ่ีในการซ้ือ สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง

ลักษณะในการซ้ือ ซ้ือใชเปนประจํา ซ้ือเฉพาะเมื่อขาด 
(ฉุกเฉิน)

ซ้ือใชเปนประจํา

ปริมาณการซ้ือ 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม

แนวโนมที่จะซ้ือ อาจจะซ้ือ อาจจะซ้ือ ซ้ือแนนอน

การเปล่ียนมาซ้ือ อาจจะซ้ือทดแทน อาจจะซ้ือทดแทน อาจจะซ้ือทดแทน

การแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ แนะนําแนนอน แนะนําแนนอน แนะนําแนนอน

ความตองการและความคิดเห็น

 
 
 จากตาราง  130  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามรายได  พบวา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  10,001-20,000  บาท  และมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  แตมีความ
คิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาซ้ือจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  ควร
มีตั้งอยูใกลคอนโดมิเนยีมหรือหอพัก  ซ่ึงคาดวาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  กิโลกรัม  ซ่ึง
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ถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม  อีกท้ังจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยางแนนอน 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ดานราคาวาควร
มีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  โดยคาดวาจะซ้ือใชเปนประจาํ  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ 
 รายได  10,001-20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวา
ควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  โดยจะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวา
ควรมีราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  โดยคาดวาจะซ้ือใชเปนประจํา  ซ่ึงถามีเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีจะซ้ือแนนอน 
 
ตาราง  131  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามรายได 

รายได

ตํ่ากวา 10,001 บาท 10,001-20,000 บาท มากกวา 20,000 บาท

ดานผลิตภัณฑ สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

ดานราคา ราคาถูกกวา
ทองตลาด

ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของขาว

ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของขาว

ดานชองทางการจัดจําหนาย ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด 
24 ชั่วโมง

ตั้งอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด 
24 ชั่วโมง

ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด 
24 ชั่วโมง

ดานการสงเสริมการตลาด มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

ใหความรู ขอดี
เกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ
ในส่ือวิทยุ

ปจจัยสวนประสมการตลาด
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 จากตาราง  131  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามรายได  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  10,001-20,000  บาท  และมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานผลิตภณัฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับ
มาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 ดานราคา 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ราคาถูกกวา
ทองตลาด 
 รายได  10,001-20,000  บาท  และมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาด
ดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาว 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  10,001-20,000  บาท  และมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานการจัดจําหนายมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติใน
ระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 รายไดต่ํากวา  10,001  บาท  และ  10,001-20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดมีผลตอความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดย
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
 รายไดมากกวา  20,000  บาท  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
คือ  ใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทย ุ
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 4.4  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 
 
ตาราง  132  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตาม
จํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศัย

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

เคยเห็นหรือใชบริการ ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ไมเคยเห็น/
ไมเคยใชบริการ

ประโยชนมากกวา
ซ้ือจากแหลงอ่ืน

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถซ้ือขาวสาร
ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับราคา ราคาเทากับราคาท่ี
ขายตามทองตลาด

ราคาเทากับราคาที่
ขายตามทองตลาด

ราคาถูกกวาราคาที่
ขายตามทองตลาด

สถานที่ต้ัง ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลคอนโดมิเนียม, 
หอพัก

ใกลตลาด 
รานคาชุมชน

ความถ่ีในการซ้ือ สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง สัปดาหละ 1 คร้ัง

ลักษณะในการซ้ือ ซ้ือเฉพาะเม่ือขาด 
(ฉุกเฉิน)

ซ้ือใชเปนประจํา ซ้ือเฉพาะเม่ือขาด 
(ฉุกเฉิน)

ปริมาณการซ้ือ 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม

แนวโนมที่จะซ้ือ อาจจะซ้ือ อาจจะซ้ือ อาจจะซ้ือ

การเปล่ียนมาซ้ือ อาจจะซ้ือทดแทน อาจจะซ้ือทดแทน อาจจะซ้ือทดแทน

การแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ อาจจะแนะนํา แนะนําแนนอน อาจจะแนะนํา

ความตองการและความคิดเห็น
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 จากตาราง  132  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  2-4  คน  และมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไม
เคยเหน็หรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  แตมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวา
ซ้ือจากแหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  และคาดวาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  
คร้ังละ  1  กิโลกรัม  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ี
อาจจะซ้ือ  และอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจาก
แหลงซ้ือเดิม 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ดานราคาวาควรมี
ราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  และควรต้ังอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  โดยจะซ้ือ
เฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเหน็ดานราคาวาควร
มีราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  และควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือหอพัก  โดยคาดวาจะ
ซ้ือใชเปนประจํา  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะแนะนําให
ผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยางแนนอน 
 จํานวนผูอยูอาศัยมากกวา  4  คน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคา
วาควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  และควรต้ังอยูใกลใกลตลาดหรือรานคาชุมชน  โดย
จะซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัต ิ
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ตาราง  133  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศัย

1 คน 2-4 คน มากกวา 4 คน

ดานผลิตภัณฑ - เคร่ืองมีระบบ
ปองกันแมลง
- สามารถจาย
ขาวสารที่ใหตรง
ตามจํานวนเงินที่จาย

สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

สามารถจายขาวสาร
ที่ใหตรงตามจํานวน
เงินที่จาย

ดานราคา ราคาถูกกวา ราคาถูกกวา ราคาถูกกวา

ดานชองทางการจัดจําหนาย ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ตั้งอยูในท่ีที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ต้ังอยูในที่ที่
สามารถซ้ือไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ดานการสงเสริมการตลาด มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

มีการแจกตัวอยาง
ขาวใหทดลองหุง

ปจจัยสวนประสมการตลาด
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 จากตาราง  133  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  เคร่ืองมี
ระบบปองกันแมลงและสามารถจายขาวสารท่ีใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 จํานวนผูอยูอาศัย  2-4  คน  และมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  คือ  สามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 ดานราคา 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  2-4  คน  และมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  2-4  คน  และมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
การจัดจําหนายมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  โดยปจจยั
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 จํานวนผูอยูอาศัย  1  คน  2-4  คน  และมากกวา  4  คน  ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาดมีผลตอความตองการซื้อขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดย
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
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 4.5  ขอมูลเก่ียวกับความตองการ  ความคิดเห็นและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ
ความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 
 
ตาราง  134  แสดงความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  จําแนกตาม
ลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะทีอ่ยูอาศยั

บานพัก อาคารชุด

เคยเห็นหรอืใชบรกิาร ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร ไมเคยเห็น/ไมเคยใชบรกิาร

ประโยชนมากกวาซื้อจากแหลงอืน่ สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด
 24 ชั่วโมง

สามารถซื้อขาวสารไดตลอด
 24 ชั่วโมง

ระดับราคา ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตาม
ทองตลาด

- ราคาถูกกวาราคาท่ีขายตาม
ทองตลาด
- ราคาเทากับราคาที่ขายตาม
ทองตลาด

สถานที่ตัง้ ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก ใกลคอนโดมิเนียม, หอพัก

ความถี่ในการซื้อ สัปดาหละ 1 ครัง้ สัปดาหละ 1 ครัง้

ลักษณะในการซื้อ ซื้อใชเปนประจํา ซื้อเฉพาะเมื่อขาด (ฉุกเฉิน)

ปรมิาณการซื้อ 1 กิโลกรมั 1 กิโลกรมั

แนวโนมท่ีจะซื้อ อาจจะซื้อ อาจจะซื้อ

การเปลี่ยนมาซื้อ อาจจะซื้อทดแทน อาจจะซื้อทดแทน

การแนะนําใหผูอืน่ซื้อ แนะนําแนนอน อาจจะแนะนํา

ความตองการและความคิดเหน็

 
 
 จากตาราง  134  การศึกษาความตองการและความคิดเหน็เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 



210 
 

 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกัและอาคารชดุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็
หรือไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  แตมีความคิดเห็นตอประโยชนท่ีมากกวาซ้ือจาก
แหลงอ่ืน  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมง  และควรตั้งอยูใกลคอนโดมิเนียมหรือ
หอพัก  ซ่ึงคาดวาจะซ้ือสัปดาหละ  1  คร้ัง  คร้ังละ  1  กิโลกรัม  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนมท่ีอาจจะซ้ือ  และอาจจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายอัตโนมัตทิดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิม 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกั  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคาวา
ควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  โดยคาดวาจะซ้ือใชเปนประจํา  ซ่ึงถามีเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติอยางแนนอน 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนอาคารชุด  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นดานราคา
วาควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาดและราคาเทากับราคาท่ีขายตามทองตลาด  โดยจะซ้ือ
เฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน  ซ่ึงถามีเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อาจจะแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตอิยาง 
 
ตาราง  135  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
อัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ลักษณะทีอ่ยูอาศยั

บานพัก อาคารชุด

ดานผลิตภัณฑ สามารถจายขาวสารที่ให
ตรงตามจํานวนเงินที่จาย

สามารถจายขาวสารที่ให
ตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย

ดานราคา ราคาถูกกวาทองตลาด ราคาถูกกวาทองตลาด

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตัง้อยูในท่ีที่สามารถซื้อได
ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัง้อยูในที่ที่สามารถซื้อได
ตลอด 24 ชั่วโมง

ดานการสงเสรมิการตลาด มีการแจกตวัอยางขาวให
ทดลองหุง

มีการแจกตวัอยางขาวให
ทดลองหุง

ปจจัยสวนประสมการตลาด
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 จากตาราง  135  การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติ  จําแนกตามลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกัและอาคารชดุ  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานผลิตภณัฑ
มีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด  คือ  สามารถจายขาวสารท่ีใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย 
 ดานราคา 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกัและอาคารชดุ  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานราคามีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  
คือ  ราคาถูกกวาทองตลาด 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกัและอาคารชดุ  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการจัด
จําหนายมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดบัมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานพกัและอาคารชดุ  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  มีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง 
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สวนท่ี  5  ขอมูลเก่ียวกับการเคยเห็นหรือใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัต ิ จําแนกตามความ
คิดเห็นตอการเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด 
 1. ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อดาน
ผลิตภัณฑในปจจัยยอยดาน  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลงมากท่ีสุด  สวนเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับท่ีมี
ผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยดานความสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  นอกจากนีพ้บวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายกับเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยขาวสารสะอาดไมมีแมลง  ปจจยัยอยความ
งายในการใชงานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  ปจจัยยอยมีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และปจจัยยอย
มีการเปล่ียนขาวสารในเคร่ืองทุกเดือนแตกตางกัน 
 2. ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานราคาในปจจยัยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดมากที่สุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถาม
เพศชายกับเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยราคาถูกกวา
ทองตลาด  และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวแตกตางกัน 
 3. ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยต้ังอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  
นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายกับเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ
ดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคาแตกตางกัน 
  4. ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการ
ซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  นอกจากนี้
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายกับเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการ
สงเสริมการตลาดไมแตกตางกันในทุกปจจัยยอย 
  5. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยท้ังแบบบานพักและแบบอาคารชุด  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดาน  สามารถจายขาวสารที่ให
ตรงตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะที่อยูอาศัย
แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยความอรอยของ
ขาวสาร  ปจจยัยอยชนิดของขาวสารท่ีขาย  ปจจัยยอยมีคําอธิบายวิธีใชเคร่ืองชัดเจน  ปจจัยยอย
ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน เชน มอก.  ปจจยัยอยเคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ ปจจัย
ยอยเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  ปจจัยยอยเคร่ืองไม
กินเหรียญ  และปจจยัยอยมีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนายแตกตางกัน 
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 6. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยท้ังแบบบานพักและแบบอาคารชุด  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยดานราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  
นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอ
ความตองการซื้อดานราคาในปจจยัยอยไมแตกตางกันในทุกปจจยัยอย 
 7. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยท้ังแบบบานพักและแบบอาคารชุด  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยดานต้ังอยูในท่ีท่ี
สามารถซ้ือไดตลอด 24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยู
อาศัยแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัย
ยอยไมแตกตางกันในทุกปจจัยยอย 
 8. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยท้ังแบบบานพักและแบบอาคารชุด  มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยดานมีการแจก
ตัวอยางขาวใหทดลองหุงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัย
แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยไม
แตกตางกันในทุกปจจยัยอย 
  9. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นและเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในขอ ความอรอยของขาวสาร ความงายในการใช
งานเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง และสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นแตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในขอขาวสารสะอาดไมมีแมลง
มากท่ีสุด  และผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเหน็และไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในขอ สามารถจายขาวสารทีใ่หตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  นอกจากนีพ้บวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นหรือใชบริการแตกตางกนั  
มีคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยสามารถจายขาวสารท่ีใหตรง
ตามจํานวนเงินท่ีจายแตกตางกัน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นแตไมเคยใชกับผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใช 
 10. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นและเคยใช  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใช  
และผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเหน็และไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในขอราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็หรือใชบริการแตกตางกนั  มีคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือ



214 
 

ดานราคาในปจจัยยอยราคาสูงกวาทองตลาดแตกตางกัน  จํานวน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยเหน็แตไมเคยใชกับผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใช 
 11. ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นและเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยสถานท่ีติดต้ัง
เคร่ืองงายตอการเขาถึง และปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอดรถสะดวกมากท่ีสุด  ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอ
ความตองการซื้อดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยสถานท่ีติดต้ังมีท่ีจอดรถสะดวกมากท่ีสุด  
และผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเหน็และไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมีคาเฉล่ีย
ระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือได
ตลอด 24 ช่ัวโมงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นหรือใชบริการแตกตางกนั  
มีคาเฉล่ียระดบัท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยสถานท่ีติดตั้งมีท่ี
จอดรถสะดวกแตกตางกัน จํานวน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นแตไมเคยใชกับผูตอบ
แบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใช   และปจจยัยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา
แตกตางกัน  จาํนวน  1  คู  คือ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นแตไมเคยใชกับผูตอบแบบสอบถามท่ี
ไมเคยเห็นและไมเคยใช 
 12.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นและเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ มี
คาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือ
วิทยุ  ปจจัยยอยการใหความรู  ขอดีเกี่ยวกบัเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  และปจจยัยอยมีการแจก
แผนพับใหความรูเกี่ยวกับเครื่องขายขาวสารอัตโนมัติมากท่ีสุด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แต
ไมเคยใชบริการ  และผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติ มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการ
แจกตวัอยางขาวใหทดลองหงุมากท่ีสุด  นอกจากนีพ้บวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเห็นหรือใช
บริการแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยไม
แตกตางกันแตกตางกัน 
 13.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจัยยอยดาน
เคร่ืองมีระบบปองกันแมลงมากท่ีสุด  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานผลิตภัณฑใน
ปจจัยยอยดานเคร่ืองสามารถจายขาวสารทีใ่หตรงตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  นอกจากนี้ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือแตกตางกนั  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดาน
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ผลิตภัณฑในปจจัยยอยเคร่ืองสามารถทอนเงินได  ปจจยัยอยเคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ  ปจจัย
ยอยเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม  ปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกนัแมลง  และปจจัยยอย
เคร่ืองไมกินเหรียญแตกตางกัน 
  14.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติอยางแนนอน  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากท่ีสุด  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยั
ยอยราคาถูกกวาทองตลาดมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการ
ตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อในดานราคาไมแตกตางกนัในทุกปจจยั
ยอย 
 15.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติแลว  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัดจําหนายในปจจัยยอยการ
ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
แนวโนมในการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานชองทางการจัด
จําหนายในปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเครื่องใกลแหลงรานคาแตกตางกัน 
 16.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติแลว  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมยังไมตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติ  มีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการ
แจกตวัอยางขาวใหทดลองหงุมากท่ีสุด  นอกจากนีพ้บวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีแนวโนมในการ
ตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอย
การโฆษณาในส่ือวิทยุ  ปจจัยยอยใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  
ปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยลงบทความเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจยัยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  ปจจัยยอยมี
การใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  ปจจัยยอยมีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเครื่องขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  ปจจัยยอยมีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และปจจัยยอยบริษัท
เจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนแตกตางกัน 
 17.  ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีตัดสินใจจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนและกลุมท่ียังไมได
ตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจาก
แหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจัยยอยดานความสามารถจาย
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ขาวสารที่ใหตรงตามจํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการ
ตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกัน  มีระดับทีมี่ผลตอความ
ตองการซ้ือดานราคาในปจจยัยอยคุณภาพของขาวสาร  เชน  ความขาวของเม็ดขาว  ปจจัยยอยชนดิ
ของขาวสารที่ขาย  ปจจยัยอยรูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร  ปจจัยยอยเคร่ืองสามารถทอนเงินได  
ปจจัยยอยมีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ  ปจจัยยอยมีขาวสารใหเลือกหลายประเภท  ปจจัยยอยมีการ
เติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และปจจัยยอยเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอมแตกตางกนั 
 18.  ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมอยางแนนอนมีคาเฉลี่ยระดับท่ีมีผลตอความ
ตองการซ้ือดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากท่ีสุด  และกลุมท่ี
ยังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสาร
จากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อดานผลิตภัณฑในปจจยัยอยดานราคาถูก
กวาทองตลาดมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือขาวสาร
จากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกนั  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานราคาในปจจยั
ยอยราคาเทากบัราคาตลาด  ปจจัยยอยราคาสูงกวาทองตลาด  และปจจยัยอยราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของขาวแตกตางกนั 
 19.  ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ืออยางแนนอนและกลุมท่ียัง
ไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสาร
จากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดับท่ีมีผลตอความตองการซื้อดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอย
ดานต้ังอยูในท่ีท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
การตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอ
ความตองการซื้อดานชองทางการจัดจําหนายในปจจยัยอยสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  
ปจจัยยอยการตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถซื้อไดตลอด  24  ช่ัวโมง  ปจจัยยอยสถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอดรถ
สะดวก  ปจจยัยอยสถานท่ีตดิต้ังตัวเครื่องสะดวกใกลบาน  และปจจัยยอยสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกล
แหลงรานคาแตกตางกัน 
 20.  ผูตอบแบบสอบถามกลุมท่ีตัดสินใจแลวและกลุมท่ียังไมไดตัดสินใจวาจะเปล่ียนมา
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนการซ้ือขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมมีคาเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดในปจจัยยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลอง
หุงมากท่ีสุด  นอกจากนี้พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการตัดสินใจเปลี่ยนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติแตกตางกัน  มีระดับท่ีมีผลตอความตองการซ้ือดานการสงเสริมการตลาดใน
ปจจัยยอยการโฆษณาในส่ือวิทยุ  ปจจัยยอยใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติใน
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ส่ือวิทยุ  ปจจยัยอยการโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพและนิตยสาร  ปจจัยยอยลงบทความเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติในส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร  ปจจัยยอยมีการแจกตัวอยางขาวใหทดลองหุง  ปจจัย
ยอยมีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  ปจจัยยอยมีการแจกแผนพับใหความรูเกี่ยวกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  ปจจัยยอยมีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และปจจัยยอยบริษัท
เจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษา  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  สามารถอภิปรายผลท่ีไดจากการศึกษา  
ดังนี ้
 
 แนวคิดทดสอบผลิตภัณฑ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็หรือไมเคยใชบริการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัต ิ
 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วา  การซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติมี
ประโยชนมากกวาการซ้ือจากแหลงเดิมมากท่ีสุด  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมงและ
รองลงมา  คือ  สามารถซ้ือขาวสารไดจํานวนตามท่ีตองการ 
 3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วาระดับราคาขาวสารที่ควรขายจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติมากที่สุด  คือ  ราคาถูกกวาท่ีขายตามทองตลาด  และรองลงมา  คือ  ราคาเทากับท่ีขายตาม
ทองตลาด 
 4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วาสถานท่ีติดต้ังตัวเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควรติดต้ัง
ไวใกลคอนโดมีเนียม  หอพกั  มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ตลาด  รานคาชุมชน  และภายในโครงการ
บานจัดสรรตามลําดับ 
 5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคาดวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติสัปดาหละ
คร้ังซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ชมพูนุช  มีเงินทอง  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงพฤติกรรม
การซ้ือขาวสารของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  และ  ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ  
(2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริโภคมีความถ่ีในการซ้ือขาวสาร
เดือนละคร้ัง  ผลการศึกษาท่ีแตกตางกันอาจเปนเพราะการซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายอัตโนมัติ
สามารถซ้ือไดตามปริมาณท่ีตองการ  และสามารถซ้ือบอยคร้ังเทาท่ีตองการได 
 6. ลักษณะของการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนแบบซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉินมากกวาการซ้ือใชเปนประจํา  โดยลักษณะการซ้ือท้ังสอง
แบบมีอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน 
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 7. ปริมาณขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามคาดวาจะซ้ือจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติในแตละ
คร้ัง  คือ  ซ้ือคร้ังละ  1  กิโลกรัม  และ  0.8  กิโลกรัม  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ   
ชมพูนุช  มีเงินทอง  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือขาวสารของผูบริโภคในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  และศุภวชัร  ยาวิสิทธ์ิ  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
ผลการศึกษาพบวา  ผูบริโภคนิยมซ้ือขาวสารขนาด  2-5  กิโลกรัม  และ  5  กิโลกรัม  ตามลําดับ  ผล
การศึกษาท่ีแตกตางดังกลาวอาจเปนเพราะการซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายอัตโนมัติสามารถซ้ือไดใน
ปริมาณท่ีหลากหลาย และซ้ือไดบอยคร้ัง 
 8. แนวโนมท่ีจะซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด  คือ  อาจจะซ้ือ  รองลงมา  
คือ  ซ้ือแนนอน 
 9. การเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติทดแทนจากแหลงซ้ือเดิมมากท่ีสุด  คือ  
อาจจะซ้ือทดแทน  รองลงมา  คือ  ซ้ือทดแทนแนนอน 
 10. การแนะนาํการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติใหผูอ่ืนมากท่ีสุด  คือ  แนะนําอยาง
แนนอน  รองลงมา  คือ  อาจจะแนะนํา  ซ่ึงมีคาเฉล่ียไมตางกันมากนัก 
 
 แนวคิดสวนประสมการตลาด 
 1. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
ดานผลิตภัณฑ  พบวา  เคร่ืองขายขาวสารมีระบบปองกันแมลงมีผลตอความตองการซื้อขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติมากท่ีสุด  และรองลงมา  คือ  สามารถจายขาวสารไดตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ชมพนูุช  มีเงินทอง  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ
ขาวสารของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหมท่ีวาผูบริโภคใหความสําคัญ
กับขาวสารไมมีแมลงเปนอันดับแรก 
 2. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
ในดานราคา  พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดกับราคาถูกกวาทองตลาด  และ  รองลงมา  
คือ  ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวสาร  ซ่ึงพบวามีคาเฉล่ียใกลเคียงกัน และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  ชมพูนุช  มีเงินทอง  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือขาวสารของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  และศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ  (2549)  ท่ี
ทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภค
ในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  ซ่ึงผลการศึกษา  พบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญกับความ
เหมาะสมระหวางราคากับคุณภาพมากท่ีสุด 
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 3. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
ในดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับประโยชนท่ีมากกวา
การซ้ือจากแหลงอ่ืนในดานท่ีสามารถซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  สถานท่ี
ติดต้ังเคร่ืองงายตอการเขาถึง  และสถานท่ีติดต้ังสะดวกใกลบาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ  ศุภวัชร  ยาวิสิทธ์ิ  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก
ซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  ผลการศึกษา  พบวา  ผูบริโภคให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับการหาซ้ือไดงาย 
 4. ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
ดานการสงเสริมการตลาด  พบวา  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการท่ีสามารถซ้ือ
ขาวสารไดตลอด  24 ช่ัวโมง  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ชมพูนุช  มีเงินทอง  (2549)  ท่ี
ทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือขาวสารของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  จังหวดั
เชียงใหม  และศุภวัชร  ยาวสิิทธ์ิ  (2549)  ท่ีทําการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม  ผลการศึกษา  พบวา  
ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการลดราคา  และการซ้ือ  1  แถม  1  ตามลําดับ 



221 
 

ขอคนพบ 
 จากการศึกษา  ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของผูบริโภคในการซ้ือ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  มีขอคนพบที่นาสนใจ  ดังนี ้
 
 แนวคิดทดสอบผลิตภัณฑ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมเคยเหน็และไมเคยใชบริการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขาย
ขาวอัตโนมัต ิ
 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็วาสถานท่ีติดต้ังตัวเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควรติดต้ัง
ไวใกลคอนโดมีเนียม  หอพกั  มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  ตลาด  รานคาชุมชน  และภายในโครงการ
บานจัดสรร 
 3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
สัปดาหละคร้ัง  ปริมาณขาวสารท่ีผูตอบแบบสอบถามคาดวาจะซ้ือจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติใน
แตละคร้ัง  คือ  คร้ังละ  1  กิโลกรัม  และ  0.8  กิโลกรัม  และเม่ือจําแนกตามอายุพบวา  อายุไมมีผล
ตอความถ่ีในการซ้ือ 
 4. ลักษณะในการซ้ือเม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  ในชวงอายุท่ีมากข้ึนนิยมท่ีจะซ้ือขาวสาร
แบบซ้ือใชเปนประจํา  สวนชวงอายุนอยนยิมท่ีจะซ้ือขาวสารแบบซ้ือเฉพาะเม่ือขาดหรือฉุกเฉิน 
 5. ปริมาณในการซ้ือแตละครั้งเม่ือจําแนกตามอายุ  พบวา  อายุไมสงผลตอปริมาณการซ้ือ
ขาวสารในแตละคร้ังจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  โดยสวนใหญจะซ้ือปริมาณคร้ังละ  1  กิโลกรัม 
 
 แนวคิดสวนประสมการตลาด 
 1.  ดานผลิตภณัฑ  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑมีผลตอความตองการซื้อ
ขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติอยูในระดบัมาก  ซ่ึงพบวาผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับ
ตัวเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติท่ีควรมีระบบปองกันแมลง  และสามารถจายขาวสารไดตรงตาม
จํานวนเงินท่ีจายมากท่ีสุด  โดยเม่ือจําแนกผูบริโภคตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความ
ตองการและความคิดเห็นเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติพบวา 
  1.1  ผูบริโภคเพศหญิงมีระดบัความตองการซ้ือขาวสารที่สะอาดไมมีแมลง  ให
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมีความงายในการใชงาน  มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และมีการเปล่ียน
ขาวสารในเคร่ืองทุกเดือนมากกวาเพศชาย 
  1.2  ผูบริโภคท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพักมีระดับความตองการความอรอย
ของขาวสาร  ชนิดของขาวสารท่ีขาย  มีคําอธิบายวิธีการใชเคร่ืองชัดเจน  ตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมาย
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รับรองมาตรฐาน เชน มอก.  เคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม  เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ  
เคร่ืองไมกินเหรียญ  และมีปายบอกยีห่อขาวสารที่จําหนาย  มากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอาคารชุด 
  1.3  ผูบริโภคท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมีระดับ
ความตองการเคร่ืองท่ีสามารถจายขาวสารที่ใหตรงตามจาํนวนเงินท่ีจาย  มากกวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
  1.4  ผูบริโภคท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
อยางแนนอนมีความตองการใหเคร่ืองสามารถทอนเงินได  เคร่ืองมีระบบยกเลิกคําส่ังซ้ือ  เคร่ืองมี
ระบบปองกันเหรียญปลอม  เคร่ืองมีระบบปองกันแมลง  และเคร่ืองไมกินเหรียญมากกวาผูบริโภค
ท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือ 
  1.5  ผูบริโภคท่ีตัดสินใจแลววาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติมีความตองการคุณภาพของขาวสาร  เชน  ความขาวของเมล็ดขาว  ชนิดของขาวสารที่ขาย  
รูปลักษณของเคร่ืองขายขาวสาร  เคร่ืองสามารถทอนเงินได  มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการ  มี
ขาวสารใหเลือกหลายประเภท  มีการเติมขาวสารสมํ่าเสมอ  และเคร่ืองมีระบบปองกันเหรียญปลอม
มากกวาผูบริโภคที่ยังไมไดตดัสินใจเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
 
 2. ดานราคา  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติอยูในระดับมาก  ซ่ึงพบวาผูบริโภคมีความเหน็ตอราคาขายวาราคาขาวสารที่ขาย
จากเคร่ืองขายอัตโนมัติควรมีราคาถูกกวาราคาท่ีขายตามทองตลาด  รองลงมา  คือ  ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของขาวสาร  ซ่ึงพบวามีคาใกลเคียงกัน  โดยเม่ือจําแนกผูบริโภคตามปจจยัสวนบุคคล
และปจจยัดานความตองการและความคิดเห็นเกีย่วกับเครื่องขายขาวสารอัตโนมัติพบวา 
 2.1  ผูบริโภคเพศหญิงมีระดบัความตองการราคาขาวสารท่ีขายมีราคาถูกกวา
ทองตลาด  และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากกวาเพศชาย    
 2.2  ผูบริโภคท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพักและแบบอาคารชุดมีระดับ
ความตองการปจจัยดานราคาไมแตกตางกนั 
 2.3  ผูบริโภคท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมี
ความตองการดานราคาท่ีถูกกวาทองตลาดมากกวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยเหน็แตไมเคยใช
บริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
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 2.4  ผูบริโภคท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
อยางแนนอนกับผูบริโภคท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือมีระดบัท่ีมีผลตอความตองการดานราคาไมแตกตาง
กันในทุกปจจยัยอย 
 2.5  ผูบริโภคท่ีตัดสินใจแลววาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติอยางแนนอนมีความตองการดานราคาเทากับราคาตลาด  ราคาสูงกวาทองตลาด  และราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของขาวมากกวาผูบริโภคท่ียังไมไดตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติ 
 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจยัสวนประสมการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย
มีผลตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตใินระดบัมาก  ซ่ึงพบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใหความสําคัญกับประโยชนท่ีเหนือกวาในดานท่ีสามารถซ้ือขาวสารไดตลอด  24  ช่ัวโมงมากท่ีสุด  
โดยเม่ือจําแนกผูบริโภคตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความตองการและความคิดเห็นเกี่ยวกบั
เคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติพบวา 
 3.1  ผูบริโภคเพศหญิงมีความตองการใหสถานที่ตั้งเคร่ืองใกลแหลงรานคา 
มากกวาเพศชาย 
 3.2  ผูบริโภคท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพักกับแบบอาคารชุดมีความ
ตองการปจจยัดานชอทางการจัดจําหนายไมแตกตางกัน 
 3.3  ผูบริโภคท่ีเคยเหน็แตไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมีความ
ตองการใหสถานท่ีติดต้ังเคร่ืองมีท่ีจอดรถสะดวกและสถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองใกลแหลงรานคา  มากกวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
 3.4  ผูบริโภคท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
อยางแนนอนมีความตองการใหสถานท่ีตดิต้ังตัวเครื่องใกลแหลงรานคา  มากกวาผูบริโภคท่ียัง
ไมไดตัดสินใจซ้ือ 
  3.5  ผูบริโภคท่ีตัดสินใจแลววาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติอยางแนนอนมีความตองการใหสถานที่ติดต้ังเครื่องงายตอการเขาถึง  ตั้งอยูในท่ีท่ีสามารถ
ซ้ือไดตลอด  24  ช่ัวโมง  สถานท่ีติดตั้งมีท่ีจอดรถสะดวก  สถานท่ีติดต้ังเคร่ืองสะดวกใกลบาน  
และสถานท่ีตดิต้ังตัวเครื่องใกลแหลงรานคา  มากกวาผูบริโภคท่ียังไมไดตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
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 4. ดานการสงเสริมการตลาด  ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอความตองการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในระดับมาก  ซ่ึงพบวาผูบริโภคสวนใหญให
ความสําคัญมากท่ีสุดกับการใหความรู  ขอดีเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  การแจก
แผนพับใหความรูเกี่ยวกับเครื่องขายขาวสารอัตโนมัติ  และบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชนอยูในระดับมาก  โดยเม่ือจําแนกผูบริโภคตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความ
ตองการและความคิดเห็นเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติพบวา 
 4.1  ผูบริโภคเพศชายและเพศหญิงมีความตองการปจจยัดานการสงเสริม
การตลาดไมแตกตางกัน 
 4.2  ผูบริโภคท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานพักกับแบบอาคารชุดมีความ
ตองการปจจยัดานการสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 
 4.3  ผูบริโภคท่ีเคยเหน็และเคยใชบริการ  ผูบริโภคท่ีเคยเห็นแตไมเคยใชบริการ  
และผูบริโภคท่ีไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติมีความตองการปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาดไมแตกตางกัน 
 4.4  ผูบริโภคท่ีมีแนวโนมตัดสินใจซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ
อยางแนนอนมีความตองการใหมีการโฆษณาในส่ือวิทยุ  การใหความรู  ขอดีเกี่ยวกับเกี่ยวกับเคร่ือง
ขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  การโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพและนิตยสาร  มีการแจกตัวอยางขาวให
ทดลองหุง  มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  มีการแจกแผนพับใหความรูเกีย่วกับเคร่ืองขาย
ขาวสารอัตโนมัติ  มีพนักงานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และบริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชนมากกวาผูบริโภคท่ียังไมไดตัดสินใจซ้ือ 
  4.5  ผูบริโภคท่ีตัดสินใจแลววาจะเปล่ียนมาซ้ือขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสาร
อัตโนมัติอยางแนนอนมีความตองการใหมีการโฆษณาในส่ือวิทยุ  การใหความรู  ขอดีเกีย่วกับ
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติในส่ือวิทยุ  การโฆษณาในส่ือส่ิงพมิพและนิตยสาร  มีการแจก
ตัวอยางขาวใหทดลองหุง  มีการใหทดลองชิมขาวท่ีหุงเสร็จแลว  มีการแจกแผนพบัใหความรู
เกี่ยวกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ  มีพนกังานขายแนะนําการใชงานในตอนแรก  และบริษัท
เจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน มากกวาผูบริโภคท่ียังไมไดตัดสินใจเปล่ียนมาซ้ือ
ขาวสารผานเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความตองการของผูบริโภคในการ
ซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในอําเภอเมืองเชียงใหม  พบวากลุมผูบริโภคสามารถจําแนก
ออกเปน  2  กลุม  คือ  กลุมท่ีตัดสินใจซ้ือแนนอน  และยังไมตัดสินใจวาจะซ้ือหรือไม  เพื่อให
ผูบริโภคท้ัง  2  กลุมเปล่ียนมาซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติทดแทนจากแหลงซ้ือเดิม  
ผูประกอบการควรใชกลยุทธปจจัยสวนประสมการตลาดสําหรับแตละกลุมดังนี ้
 
 กลุมท่ีตัดสินใจซ้ือแนนอน 
 1.  ดานผลิตภณัฑ  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอยางมาก 
เนื่องจากเปนปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด  โดยควรเนนไปท่ีตัวเคร่ืองท่ีสามารถจาย
ขาวสารไดตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  ตวัเคร่ืองตองมีระบบปองกันแมลงที่ดีเพื่อใหขาวสารสะอาด
ไมมีแมลง  สวนปจจยัดานอ่ืนๆท่ีควรคํานงึถึง  คือ  รูปลักษณของตัวเคร่ืองควรมีรูปลักษณท่ีดีดึงดูด
สายตาผูบริโภคและสนใจเขามาทดลองใช  โดยตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ  ไดแก  สามารถทอนเงิน
ได  มีระบบปองกันเหรียญปลอม  มีถุงสําหรับใสขาวไวบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการซ้ือ  
นอกจากนี้ผูประกอบการควรขายขาวสารที่มีคุณภาพดีโดยมีความขาว ขนาดของเมล็ดท่ีได
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย  และควรมีขาวสารหลายชนิดเพื่อใหผูบริโภคมีทางเลือกในการซ้ือ
ท่ีหลากหลาย  โดยตองเปนขาวสารชนิดท่ีไดรับความนยิมในการบริโภค  เชน  ขาวหอมมะลิ  ขาว
ขาว  และขาวเหนียว  กข.6  เปนตน   
 2.  ดานราคา  การกําหนดราคาขายขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัตินั้น  นอกจาก
การพิจารณาดานตนทุนและราคาขายตามทองตลาดของขาวสารจากแหลงซ้ือเดิมนัน้  
ผูประกอบการควรพิจารณากาํหนดระดับราคาขายใหเหมาะสมกับคุณภาพของขาวสารดวย  
เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการใหระดับราคาขาวสารเหมาะสมกับคุณภาพขาวสาร 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูประกอบการควรเนนการขายผานชองทางท่ีทําให
ผูบริโภคสามารถซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติไดโดยงาย  โดยควรต้ังอยูในท่ีท่ี
ผูบริโภคสามารถใชบริการไดตลอด  24  ช่ัวโมง  มีความงายในการเขาถึง  ควรตั้งไวใกลแหลง
ชุมชน หรือแหลงรานคา  นอกจากนี้สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองควรสามารถจอดรถไดโดยสะดวก 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด  เนื่องจากการใหบริการขายขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติเปนเร่ืองท่ีคอนขางใหมสําหรับผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญไมเคยเหน็และไมเคยใชบริการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติ  ดังน้ันผูประกอบการ
เคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควรทําการสงเสริมการตลาดอยางมาก  ควรใชการแจกตัวอยางขาวสารให
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ผูบริโภคไดทดลองหุง  และมีพนักงานขายแนะนําการใชตัวเคร่ืองกอนเปดใหบริการจริง  เพื่อให
เกิดความม่ันใจในคุณภาพของขาวสาร  และสามารถใชตัวเคร่ืองไดอยางถูกตอง  นอกจากนี้ควรใช
การสงเสริมการตลาดท่ีชวยทําใหเกิดการรับรูวาในปจจุบันมีการเปดใหบริการขายขาวสารจาก
เคร่ืองขายอัตโนมัติในพืน้ท่ีโดยการใชการโฆษณาขอดีของการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติ
ในส่ือวิทยุ  ส่ือส่ิงพิมพและนิตยสาร   
 
 กลุมท่ียังไมตดัสินใจวาจะซ้ือหรือไม 
 1.  ดานผลิตภณัฑ  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอยางมาก 
เนื่องจากเปนปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด  โดยควรเนนไปคุณสมบัติของตัวเคร่ืองท่ี
สามารถจายขาวสารไดตรงตามจํานวนเงินท่ีจาย  มีระบบปองกันแมลงที่ดีเพื่อใหขาวสารสะอาดไม
มีแมลง  และตัวเคร่ืองมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน  เชน  มอก.  เพื่อสรางความม่ันใจใหกลุมท่ียัง
ไมไดตัดสินใจวาจะซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัตหิรือไม  เกิดความม่ันใจในคุณภาพของ
ตัวเคร่ือง  และตัดสินใจซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในท่ีสุด 
 2.  ดานราคา  การกําหนดราคาขายขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัตินั้น  
ผูประกอบการควรศึกษาดานตนทุนและราคาขายของขาวสารตามทองตลาด  และพยายามกําหนด
ระดับราคาขายแบบ  ราคาถูกกวาทองตลาด 
 3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผูประกอบการควรเนนการขายผานชองทางท่ีทําให
ผูบริโภคสามารถซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติไดโดยงาย  โดยควรต้ังอยูในท่ีท่ี
ผูบริโภคสามารถใชบริการไดตลอด  24  ช่ัวโมง  มีความงายในการเขาถึง  ควรตั้งไวใกลแหลง
ชุมชน หรือแหลงรานคา  นอกจากนี้สถานท่ีตั้งตัวเคร่ืองควรสามารถจอดรถไดโดยสะดวก 
 4.  ดานการสงเสริมการตลาด  เนื่องจากการใหบริการขายขาวสารจากเคร่ืองขายขาว
อัตโนมัติเปนเร่ืองท่ีคอนขางใหมสําหรับผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม  และผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไมเคยเห็นและไมเคยใชบริการซ้ือขาวสารจากเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติทําใหเกิดความไม
แนใจท่ีจะใชบริการ  ดังนั้นผูประกอบการเคร่ืองขายขาวอัตโนมัติควรทําการสงเสริมการตลาดอยาง
มาก  โดยใชการแจกตัวอยางขาวใหผูบริโภคบริเวณท่ีตดิต้ังตัวเครื่องไดทดลองหุงกอนเปด
ใหบริการ  เพือ่เกิดความมัน่ใจในคุณภาพของขาวสาร  บริษัทเจาของเคร่ืองสนับสนุนกิจกรรมใน
ชุมชนเกิดภาพลักษณท่ีดีในสายตาของผูบริโภค  นอกจากนี้ควรใชการสงเสริมการตลาดท่ีชวยทํา
ใหเกิดการรับรู  เชน  มีการแจกแผนพับใหความรูเกีย่วกับเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติชวยทําใหเกิด
การรับรูวาในปจจุบันมีการเปดใหบริการขายขาวสารจากเคร่ืองขายอัตโนมัติในพืน้ท่ี 
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 ดานการบริการ   
 ผูประกอบควรมีการบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภค  ผูประกอบการควรหมั่น
ตรวจสอบ  และเติมปริมาณขาวสารแตละชนิดใหมีปริมาณท่ีเพยีงพอกบัความตองการของผูบริโภค  
เพื่อปองกันปริมาณขาวสารไมเพียงพอตอในการจําหนาย  นอกจากนี้ควรมีบริการรับเร่ืองรองเรียน
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ  เพือ่รับทราบและแกไขปญหาในการใชบริการเคร่ืองขายขาวสารอัตโนมัติ 


