การค้นคว้ าอิสระ
ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
Marketing Factors Influencing Contact Lens Purchasing Decision in Facebook.com

ณัฐชญา ชัยผดุง
5917100008

การค้นคว้ าอิสระนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2560

ก

บทคัดย่ อ
ชื่อเรื่ องการศึกษาอิสระ :

ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอม

โดย

:

นางสาวณัฐชญา ชัยผดุง

ชื่อปริ ญญา

:

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเอก

:

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ที่ปรึ กษา

:

..................................................................................
(ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก)
............... / ........................ / ...............

วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ (1) เพื่อ ศึ ก ษาปั จจัย ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ใ นเฟสบุ๊คดอทคอม (2) เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ทาง
การตลาดกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ ใ นเฟสบุ๊ค ดอทคอม (3) เพื่อ วิเ คราะห์ ปั จ จัย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่
ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม โดยไม่จาํ กัดอายุ จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อย
ละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัม พันธ์ร ะหว่า งปั จ จัย ทางการตลาดใช้ส ถิ ติ
สหสัมพันธ์อ ย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) การสร้าง
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมี อายุ 18 – 25 ปี ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท
มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 บาท ส่ วนใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์ประเภท
รายเดื อ น ยี่ห้อ Bausch & Lomb บุคคลที่มี อิ ทธิ พลต่อ การเลื อ กซื้ อ คอนแทคเลนส์คือ ตนเอง
แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์มาจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต มีการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์
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ในแต่ ล ะยี่ห้อ ก่ อ นตัดสิ น ใจซื้ อ โดยวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใส่ คอนแทคเลนส์ เ พื่อ แก้ปั ญหาความ
ผิดปกติของสายตา ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอท
คอม ทั้งหมด 5 ปั จจัย และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่
ŷ = 0. 408 (X 5 ) + 0. 130 (X 1) + 0. 087 (X 3 ) + 0.077 (X 2) ; R2 = 0.607
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This reseach aims (1) to study the Marketing factors influencing to purchasing decision of
Contact Lens in Facebook.com. (2) to analyze the relationship model of marketing factors to make
purchasing decision of Contact Lens in Facebook.com. (3) to analyze the factors affecting to
purchasing decisions of Contact Lens in Facebook.com. The sample consisted of customer who
purchased contact lens in Facebook.com and no aged limit. Sampling were done of 400 people
with a purposive random sampling method by descriptive statistics, the average percentage and
standard deviation. The correlation was used to Pearson Product-Moment Correlation Coefficient
and a multiple linear regression with stepwise
The results of study showed that most of samples were female, 18-25year old, graduated
in Bachelor’s degree, were private company employees, average monthly income ranging from
20,001 – 30,000 Baht. The average cost of buying contact lens each time was around 201 - 300
Baht. Most people used to monthly contact lens which made by Bausch & Lomb. Most of them
were influenced by online advertising and choice the contact lens by themselves. They were also
compare each brand before making a purchase. For the purpose of wearing contact lens was to

ง

solve the sight problem. There were totally 5 factors influencing people's decision to purchase
contact lens from facebook.com and a multiple linear regression equation. Listed below;
ŷ = 0. 408 (X 5 ) + 0. 130 (X 1) + 0. 087 (X 3 ) + 0.077 (X 2) ; R2 = 0.607
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร. พิเ ชษฐ์ มุ สิกะโปดก อาจารย์ที่ ปรึ กษา และ ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ ที่ไ ด้ให้คาํ ปรึ กษา
คําแนะนําและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จน
ทําให้งานวิจยั ฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั จนสามารถนําความรู ้
มาใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพือ่ น ๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึงเป็ นทั้งแรง
บันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาํ เร็จได้อย่างสมบูรณ์
สุดท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในธุรกิจคอนแทคเลนส์ได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั วิถีชีวติ ยุคใหม่ ที่มีท้งั แท็บเลต สมาร์ทโฟน และอื่น ๆ ทําให้คนสายตาสั้นและเอียง
เร็ วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็ น จากสถิติโดยเฉลี่ย อายุ 40 ปี ขึ้นไป ถึงมีปัญหาสายตา (ยกเว้นกรรมพันธุ์)
กลายเป็ นว่าสมัยนี้เร็วขึ้น แถมมีแนวโน้มสั้นและเอียงขึ้นเรื่ อยๆ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยถูกต้อง
(วิลาวัณย์, 2557) การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร ผลสํารวจล่าสุ ดคนไทยใช้มือถือราว 41 ล้านคน ใช้
คอมพิวเตอร์ราว 20 ล้านคน ใช้อินเตอร์เน็ตราว 15 ล้านคน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติในปี 2557 ระบุว่า คนไทยใช้สมาร์ทโฟน เป็ นเครื่ องมือเข้าถึ ง
อินเตอร์เน็ตมากที่สุดร้อยละ 77 เฉลี่ยใช้วนั ละ 7.2 ชัว่ โมง เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 ที่ใช้เฉลี่ยวันละ 4.6
ชัว่ โมง พบว่าประชาชนใช้สายตาเพ่งข้อมูลในสมาร์ทโฟนยาวนานขึ้น มีความเสี่ ยงที่จะเกิดสายตา
ผิดปกติเพิม่ ขึ้น ทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียง (ฐาปนวงศ์, 2557) ปั จจุบนั นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยี
เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนประสบปั ญหาเรื่ องสายตามากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แนวโน้มปั ญหาด้านสายตาที่พบ
คือ ช่วงวัยรุ่ นวัยเรี ยน มักจะประสบปั ญหาสายตาสั้น เอี ยง กลุ่มนี้ จะตัดแว่นเฉลี่ยปี ละครั้ง เพราะ
สายตายังไม่คงที่แก้ไขด้วยการใส่แว่นสายตา ส่วนวัยทํางาน ประสบปั ญหาเรื่ องสายตาสั้น เอียง และ
ในกลุ่มนี้มกั พบปั ญหาตาเมื่อยล้า เนื่ องจากการเพ่งหน้าจอเพื่อทํางานเป็ นเวลานาน ๆ ส่ งผลให้การ
มองไกลไม่ชดั เจนชัว่ คราว จะตัดแว่นเฉลี่ยปี ละครั้ง และคนอายุประมาณ 40 ปี ขึ้นไป ประสบปั ญหา
เรื่ องสายตายาว และสายตายาวสู งอายุเพิ่มมาด้วย ซึ่ งจะทําให้มีปัญหาในการมองมากกว่า 1 ระยะ
“กลุ่มนี้ จะตัดแว่นเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อปี แก้ไขด้วยการใส่ แว่นสายตา 2 เลนส์ หรื อเลนส์โปรเกรสซี ฟ
โดยส่ วนใหญ่มีปัญหาสายตาเกือ บร้อ ยเปอร์เซ็นต์นิยมตัดแว่นสายตา เนื่ องจากใช้งาน และใส่ ไ ด้
ทัน ที ไม่ ตอ้ งกัง วลเรื่ อ งระคายเคือ งจาการถอดเข้า -ออก และในบางรายที่ สายตาคงที่แ ล้ว อาจ
แก้ปัญหาด้วยการทําเลสิ ค ข้อดีของการทําคือ เป็ นการรักษาที่ให้ผลถาวร ใช้เวลารักษาน้อยและมี
ระยะพักฟื้ นที่รวดเร็ว เพียง 1 วันก็สามารถเริ่ มทํางานได้ตามปกติ ไม่มีความเจ็บปวด เนื่ องจากมีการ
ใช้ยาหยอดตา ไม่ตอ้ งฉีดยาหรื อยาสลบและไม่มีการเย็บแผล นอกจากนี้ เพิม่ อิสระให้กบั ชีวิตมากขึ้น
เพราะไม่ตอ้ งใช้แว่นตาในการทํากิจกรรมต่างๆ, เพิม่ โอกาสในการประกอบอาชีพในบางอาชีพ, เพิม่
ความสะดวกสบายในชีวติ ประจําวัน”
คนส่วนใหญ่มกั หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองและการทําตัวเองให้ดูดีข้ ึนมากขึ้น
โดยเฉพาะในสังคมทุกวันนี้ที่จะต้องเข้าสังคมและพบปะกับผูค้ นมากมาย เรื่ องดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งที่
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สําคัญ เครื่ อ งสําอางที่ใช้ในการดู แลผิวหน้าและการแต่งหน้าให้ดูดีเหมาะสมกับตัวเองเป็ นอี กสิ่ ง
หนึ่งที่ทาํ ให้หลายๆคนทุ่มเงินในกระเป๋ าไปกับการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่เข้ากับตัวเอง ทําให้
หน้าดูเนียนใสเป็ นธรรมชาติ ปกปิ ดริ้ วรอย ทําให้ผวิ ขาวกระจ่างใส สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็ นความต้องการ
ส่วนหนึ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่ตอ้ งการ ดวงตาเป็ นอวัยวะที่สาํ คัญมากอวัยวะหนึ่ งในร่ างกายของ
มนุษย์ เป็ นอวัยวะที่มีความลึกซึ้ งและเป็ นอวัยวะที่ซบั ซ้อนมาก ที่ใครๆก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ทําหน้าที่
ในการมองเห็น จะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาที่เรามองใคร หรื อแม้กระทัง่ เวลาที่ใครมองเรานั้น ก็มกั จะ
มองที่ตาเป็ นอันดับแรก ดังคํากล่ าวที่ว่า “ดวงตาเป็ นหน้าต่างของหัวใจ” เพราะดวงตามักจะเป็ น
จุดเด่นที่สุดบนใบหน้าของเรา ซึ่งเป็ นส่วนที่มีผลต่อรู ปลักษณ์ภายนอก การใส่คอนแทคเลนส์เป็ นวิธี
เพิม่ ความมัน่ ใจได้อย่างหนึ่ง ตลาดคอนแทคเลนส์ไทย 1.7 พันล้านบาท มีอตั ราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 8 และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องปี ละร้อยละ 5 ถึงปี 2563 เพราะคนไทยให้ความนิ ยม
มากขึ้น รวมถึงกลุ่มผูส้ วมใส่แว่นตาเปลี่ยนมาใช้มากขึ้นเพือ่ เสริ มบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ คอน
แทคเลนส์รายเดือน-รายสัปดาห์เป็ นตลาดหลักด้วยส่ วนแบ่งร้อยละ 65 จากการสํารวจของบริ ษทั ฯ
พบว่าคนไทยประมาณร้อยละ 18 มีปัญหาทางด้านสายตา โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะแก้ปัญหาด้วย
การสวมใส่แว่นตา ส่วนอีกร้อยละ 10 จะใส่คอนแทคเลนส์ ส่งผลให้ตลาดคอนแทคเลนส์มีแนวโน้ม
และทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องทุกๆ ปี (ศศิธร, 2559) การแข่งขันของตลาดคอนแทคเลนส์
รุ นแรงมากขึ้น มีหลายมาตรฐานและหลายระดับราคาให้ลูกค้าเลือ ก อีกทั้งยังมีคู่แข่งขันทางอ้อ ม
อย่างแว่นตา ช่องทางการจัดจําหน่ ายคอนแทคเลนส์แต่ละยีห่ ้อ มีความสําคัญอย่างยิง่ ยิง่ มีช่องทาง
การจัดจําหน่ ายมากเท่าไร ก็ยงิ่ ติดตลาดมากขึ้นเท่านั้น อาทิ ร้านแว่นตา ตลาดนัด ห้างสรรพสิ นค้า
อินเตอร์เน็ตรวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์ สังคมปั จจุบนั มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการดําเนิ น
ชีวติ จึงเป็ นปั จจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากนักธุรกิจจะทําการลงทุนในตลาดคอนแทคเลนส์ ปั จจุบนั เป็ น
ที่ยอมรับกันว่า การใส่ คอนแทคเลนส์หรื อ เลนส์สัม ผัส เป็ นทางเลื อ กหนึ่ งของการแก้ไ ขสายตา
ผิดปกติที่นิยมกัน เพราะนอกจากจะเสริ มบุคลิกภาพแล้วยังให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ส่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บางสาขาอาชีพที่ไม่สามารถสวมแว่นตาได้ คอนแทคเลนส์ มีหลายชนิดขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุ
ที่เลือกใช้ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ 1).คอนแทคเลนส์ชนิ ดแข็ง (Hard Contact lens) เป็ นคอน
แทคเลนส์ชนิดแรกที่ใช้กนั ปั จจุบนั นิยมใช้ลดลง ผลิตจากพลาสติกชนิ ดแข็ง จึงทําให้ไม่รู้สึกสบาย
ตาเมื่อ สวมใส่ แต่มีขอ้ ดีคือ ทนทาน มีอ ายุการใช้งานนานถึง 3 ปี และยังดู แลรักษาง่ายกว่าเลนส์
สัมผัสชนิดนิ่ม ไม่โค้งตามรู ปทรงของกระจกตา จึงสามารถแก้ไขสายตาเอียงได้บางส่ วน 2).คอน
แทคเลนส์ชนิดนิ่ม เป็ นเลนส์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ปั จจุบนั ผลิตจากพลาสติกซึ่ งมีคุณสมบัติอมนํ้า
ได้ ทําให้นิ่ม ยืดหยุน่ ได้และออกซิเจนผ่านเข้าตาได้ดี ผูส้ วมใส่ จะรู ้สึกสบายตา มีอายุการใช้งานสั้น
กว่าเลนส์ชนิดแข็ง คือประมาณ 1-2 ปี แต่ตอ้ งรักษาความสะอาดตามที่จกั ษุแพทย์แนะนํา มิฉะนั้นจะ

3

ทําให้เกิดปั ญหาเรื่ องการติดเชื้อในดวงตาและการแพ้ไ ด้ เลนส์สัมผัสชนิ ดนิ่ มมีหลายชนิ ดให้เลือ ก
ประกอบด้วย ชนิดที่ถอดล้างทุกวัน เป็ นชนิดที่ใช้กนั ทัว่ ๆไป, ชนิดที่ใส่คา้ งคืนได้หลายๆวัน เหมาะ
สําหรับผูท้ ี่ไม่สะดวกในการถอดล้างทุกวัน เช่น เด็กเล็กหรื อผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งอาศัยผูอ้ ื่นถอดใส่ เลนส์
ให้, ชนิ ดที่ใส่ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง มีระยะใช้งานนาน 1-2 สัปดาห์ ไม่ควรใส่ ต่อเนื่ องโดยไม่ถอดเลนส์
เลย ควรใส่ถอดล้างทุกวัน เมื่อครบ 1-2 สัปดาห์ จึงเปลี่ยนคู่ใหม่, ชนิ ดที่แก้ไขสายตาเอียง, ชนิ ดที่ใช้
เปลี่ยนสี ตาได้ เพื่อ ความสวยงาม มีหลายสี เช่น ฟ้ า เขียว ม่วง เทา นํ้าตาล และ 3).คอนแทคเลนส์
ชนิ ดกึ่งนิ่ ม กึ่งแข็ง เป็ นเลนส์ที่มีคุณสมบัติคล้ายเลนส์ชนิ ดแข็ง แต่สามารถให้อ อกซิ เจนผ่านเข้า
กระจกตาได้ดีกว่า สวมใส่สบายตากว่าชนิดแข็ง เป็ นการรวมข้อดีของเลนส์ชนิ ดแข็งและชนิ ดนิ่ มมา
ไว้ดว้ ยกัน ลูกค้าในปั จจุบนั ให้ความสําคัญในการพิจารณาปั จจัยต่างๆของผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าใน
อดีต โดยพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดทั้งในส่ วนของผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ สถานที่
จัดจําหน่ายที่ง่ายและมีความสะดวกสบายในการซื้ อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งในปั จจุบนั การซื้ อสิ นค้าออนไลน์
เป็ นที่นิยม รวมถึงการพิจารณาถึงข้อเสนอต่างๆที่มีเพื่อส่ งเสริ มทางการตลาด นอกเหนื อจากปั จจัย
ทางการตลาดแล้วการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์น้ นั ยังมีส่วนของการบอกต่อเข้ามาเกี่ยวข้อง
จากปั ญหาดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปั จจัยที่สาํ คัญในการสนับสนุ น
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าในเฟสบุ๊คดอทคอม ที่ซ้ื อ คอนแทคเลนส์ เพราะเป็ นสิ นค้าที่เพิ่มความ
มัน่ ใจให้กบั ตนเอง อีกทั้งยังมีราคาถูก สามารถหาซื้ อได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต และเป็ นแนวทางในการ
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นในอนาคตต่อไป
คําถามการวิจัย
1. ปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
2. ปั จ จัย ทางการตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊ค
ดอทคอมมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มี อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
3. เพือ่ วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม มี กรอบแนวคิดในการทําวิจยั ได้มีก าํ หนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อ เป็ น
เครื่ องมือในการดําเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรต้น
ปั จจัยทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางในการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. การบอกต่อ
(ดัดแปลงจาก Kotler, 2003;
Assael, 1998)

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอม

สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
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สมมติฐานทางสถิติ
H 0 : ปั จจัยทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
H 1 : ปั จจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
ขอบเขตในการวิจัย
ผูว้ ิจ ัยใช้การวิจยั เชิ ง ปริ ม าณสําหรั บการศึก ษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิธีก ารสํารวจด้ว ย
แบบสอบถามออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมกูเกิ้ลฟอร์มและได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ไว้
ดังนี้คือ
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ื อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยไม่จาํ กัด
อายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา เลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Random Sampling) จากการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ ซึ่ งจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจํานวน 400 คน
2. สถานที่ผวู ้ จิ ยั ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ เฟสบุค๊ ดอทคอม
3. ระยะเวลาในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
4. สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา 2. Pearson Product-Moment Correlation
Coefficient 3. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
1.1 ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางในการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด และการบอกต่อ
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊ค
ดอทคอม
2.1 ตราสินค้า
2.2 ความพึงพอใจ
2.3 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
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นิยามคําศัพท์
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิยามคําศัพท์เพือ่ นําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รู ปแบบการ
ดํารงชีวติ ของลูกค้า
ปัจจัยทางการตลาด หมายถึง สิ่งที่เสนอเพือ่ ขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง คุณลักษณะคอนแทคเลนส์ในด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลทําให้
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้ อของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ได้แก่ รู ปแบบ ตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อ
ยีห่ อ้ เป็ นต้น
2. ราคา (price) หมายถึง ความอ่อนไหวของลูกค้าต่อราคาคอนแทคเลนส์ที่จาํ หน่ ายในเฟส
บุค๊ ดอทคอม หรื อความคุม้ ค่าของราคาสินค้าในสายตาของลูกค้า
3. ช่องทางในการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง สถานที่ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อคอนแทค
เลนส์รวมถึงช่องทางการโฆษณาหรื อการจําหน่ายในช่องทางต่างๆ
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การใช้กลยุทธ์การลด แลก แจก แถม การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์อื่น ๆ ต่างๆ เพื่อดึ งดูดให้ลูกค้าหันมาตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์
5. การบอกต่อ (Buzz) ในทางการตลาดเรี ยกว่า “ปากต่อปาก” (Word of Mouth : WOM) ซึ่ ง
หมายถึง การติดต่อสื่ อสารระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง นับเป็ นกิจกรรมการส่ งเสริ มการตลาดที่อยูใ่ น
รู ปแบบของการสื่อสารบอกต่อข่าวสารจากบุคคลหนึ่ งที่มีอิทธิพล (Influencer) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ ง
การบอกต่อมีความสําคัญในการทําธุรกิจในยุคปั จจุบนั เพราะถ้าลูกค้าประทับใจก็จะกลายเป็ นผูบ้ อก
ต่อ (Talker) โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้สินค้าหรื อบริ การไปยังบุคคลใกล้ชิดรอบๆ
ตัว เสมือ นการสร้างเครื อ ข่ายสังคมของตนเอง (Social Network) นอกจากนี้ ยงั อาจผสมผสานกับ
ความรู ้สึกส่วนตัว อารมณ์ ความประทับใจที่อยากให้คนที่เขารู ้จกั มีโอกาสใช้สินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
ประการต่อมา ผูบ้ อกต่อยังสามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงกว่า ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลในครอบครัว
เพือ่ นฝูง การบอกต่อนอกจากจะเป็ นสื่อที่มีความน่ าเชื่อถือแล้ว ยังมีความสามารถในการชักจูงโน้ม
น้าวบุคคลใกล้ชิดให้ใช้สินค้าและบริ การได้ดีอีกด้วยจนปั จจุบนั นักการตลาดยอมรับว่าการสื่ อสาร
การตลาดรู ปแบบนี้เป็ นสื่อที่ลูกค้าสร้างขึ้นที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
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คอนแทคเลนส์ หรื อ เลนส์สัมผัส (Contact Lens) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์
หรื อวัสดุอื่นมีลกั ษณะเป็ นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา (Cornea) เพื่อแก้ไขความผิดปกตของสายตา
รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับตา ความสวยงาม หรื อวัตถุ ประสงค์อื่น (“ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่ องเลนส์สมั ผัส”, 2553)
การตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ หมายถึง การตัดสินใจในการเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์ที่
มีหลากหลายยีห่ อ้ ในปั จจุบนั
เฟสบุ๊คดอทคอม คือเว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ตหรื อ
เรี ยกได้ว่า เป็ นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ถูกก่อตั้งโดย มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เฟสบุ๊คอนุ ญาตให้ใครก็ได้เข้า
สมัครลงทะเบียนกับเฟสบุ๊ค และผูเ้ ป็ นสมาชิกของเฟสบุ๊ค นั้นสามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัว สําหรับ
แนะนําตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพือ่ น ทั้งเเบบข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกที่
จะเป็ นหรื อ ไม่ เป็ นเพื่อ นกับใครก็ไ ด้ในเฟสบุ๊ค นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถใช้เฟสบุ๊ค เพื่อ ร่ วมทํา
กิจกรรมกับผูใ้ ช้งานท่านอื่นได้เช่น การเขียนข้อความ เล่าเรื่ อง ความรู ้สึก แสดงความคิดเห็นเรื่ องที่
สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมที่สามารถชวนผูใ้ ช้งานท่านอื่นมาเล่นกับ
เราได้ รวมไปถึ งทํากิ จ กรรมอื่ นๆ ผ่านแอพพลิ เคชั่นเสริ ม ที่มีอ ยู่อ ย่างมากมาย ซึ่ งแอพพลิ เคชั่น
ดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิม่ เติมอยูเ่ รื่ อยๆ แอพพลิเคชัน่ ยังแบ่งออกเป็ นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อ
ความบันเทิง เกมปลูกผักยอดนิ ยม เป็ นต้น หรื อไม่ว่าจะเป็ นเชิงธุรกิจ แอพพลิเคชัน่ ของเฟสบุ๊คก็มี
ให้ใช้งานเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีเฟสบุค๊ จึงได้รับความนิยมไปทัว่ โลก
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทําให้ทราบถึงปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม
2. ทําให้ทราบถึ งความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
3. ทําให้ทราบถึงรู ปแบบสมการถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
4. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการคอนแทคเลนส์ เสริ มสร้างจุดแข็งและ
พัฒนาจุดอ่อนในธุรกิจของตน และยังสามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้
สอดคล้องกับปั จจัยทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นในอนาคต
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5. ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
โดยการพิจารณาปั จจัยทางการตลาดแต่ละเพจในเฟสบุค๊ เพือ่ ความคุม้ ค่ากับเงินที่เสียไป
6. ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อ ไป เพื่อ
วิเคราะห์การตลาดได้ตรงความต้องการของลูกค้า
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊ค
ดอทคอมผู ้วิ จ ัย ได้ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ นํา มา
ประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่
ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ความหมายของคอนแทคเลนส์
ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix)
ส่วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ส่วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบอกต่อ
ส่วนที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 1 ความหมายของคอนแทคเลนส์
“เลนส์สัมผัส (Contact Lens) หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ หรื อวัสดุอื่นมี
ลักษณะเป็ นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา (Cornea) เพื่อแก้ไ ขความผิดปกติของสายตา รักษาโรคที่
เกี่ยวข้องกับตา ความสวยงาม หรื อวัตถุประสงค์อื่น” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง เลนส์
สัมผัส ประกาศ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 และมีมาตรการในการควบคุมดูแลเข้มงวดมากขึ้น
เนื่องจากได้มีการกําหนดให้คอนแทคเลนส์เป็ นเครื่ องมือแพทย์ เพือ่ ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
คอนแทคเลนส์ แบ่งตามเนื้อวัสดุที่นาํ มาใช้ผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่
1. คอนแทคเลนส์ชนิ ดแข็ง เป็ นชนิ ดที่ก๊าซสามารถซึ มผ่านได้ (Rigid Gas Permeableหรื อ
RGP Contact Lenses) ทํามาจากวัสดุพลาสติกชนิดพิเศษ ซึ่งวัสดุพเิ ศษนี้ สามารถทําให้ออกซิ เจนจาก
อากาศซึ มผ่านตัวเลนส์ไปสู่ กระจกตาได้ในปริ มาณสู งจึงทําให้เห็นภาพชัด มีความละเอียดมากขึ้น
อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าชนิดนิ่ม เนื่องจากใช้ได้นานกว่าและจะมีความคงทนต่อการเกิดรอยขูดขีดและ
ทนต่อการเกาะติดของคราบมากกว่าชนิดนิ่ม ในระยะแรกผูใ้ ช้จะรู ้สึกไม่สะดวกสบายในการสวมใส่
เท่ากับชนิดนิ่ม ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ เพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยในการสวมใส่ คอนแทคเลนส์
ประเภทนี้
2. คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Contact Lenses) ทํามาจากแผ่นพลาสติกเฉพาะอีกประเภท
หนึ่งที่มีลกั ษณะนิ่ม บิดงอได้ ส่งผลให้ออกซิเจนสามารถผ่านเข้ากระจกตาได้ มีคุณสมบัติในการอุม้
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นํ้าสู งกว่าชนิ ดแข็ง ใช้ง านง่าย และสะดวกสบายกว่าชนิ ดแข็ง ปั จจุบนั ได้มีการนําวัสดุ ประเภท
ซิลิโคน ไฮโดรเยล (Silicone hydrogels)มาใช้ เนื่ องจากเป็ นประเภทที่ให้ออกซิ เจนผ่านเข้าสู่ ตามาก
ขึ้นในขณะที่สวมใส่อยู่

ภาพที่ 2.1 ประเภทของคอนแทคเลนส์
ที่มา : https://img.youtube.com/vi/F7zHIFl8TyA/0.jpg (2560)
คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มสามารถแบ่งตามรู ปแบบการใช้งานเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) คอนแทคเลนส์ชนิดรายวัน – ใส่และถอดทุกวัน เปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทุกวัน
2) คอนแทคเลนส์ชนิดรายสัปดาห์ – ใส่ และถอดทุกวัน ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทุก
1-2 สัปดาห์
3) คอนแทคเลนส์ชนิ ดรายเดือน - ใส่ และถอดทุกวัน ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทุก 1
เดือน
4) คอนแทคเลนส์ชนิดรายปี - ใส่และถอดทุกวัน ต้องเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ใหม่ทุกปี ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะการดูแลทําความสะอาดค่อนข้างยุง่ ยากกว่า 3 แบบแรก เสี่ ยงต่อการติด
เชื้อ
5) คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง - ใส่ต่อเนื่องเป็ นเวลา 2-4 สัปดาห์ จากนั้นจึงเปลี่ยนใหม่
ซึ่งไม่แนะนําการใช้คอนแทคเลนส์รูปแบบนี้ เนื่ องจากพบอัตราการติดเชื้ อที่กระจกตาสู งกว่าแบบ
อื่น ๆ
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ภาพที่ 2.2 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายวันและรายเดือน Freshlook
ที่มา : https://f.ptcdn.info/934/025/000/1416916911-1082227694-o.jpg (2560)

ภาพที่ 2.3 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายปี Freshlook
ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/-6qLv9xnV4Hg/TeIjgJNUgI/AAAAAAAAAYA/QrAbKBADFkY/w1200-h630-p-k-no-nu/blue-contact-lensesfreshlook-30-days-eafa7.jpg (2560)
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ภาพที่ 2.4 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายวัน Acuvue
ที่มา : http://fb1-dh.lnwfile.com/_/dh/_raw/mo/uz/fk.jpg (2560)

ภาพที่ 2.5 คอนแทคเลนส์แบบใสชนิดรายวัน Acuvue
ที่มา : https://cache.gmo2.sistacafe.com/images/uploads/content_image/
image/62276/1448593887-moist-image.jpg (2560)
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ภาพที่ 2.6 คอนแทคเลนส์แบบใสชนิดรายเดือน Bausch&Lomb
ที่มา : https://f.ptcdn.info/031/034/000/1438505376-pv-o.jpg (2560)

ภาพที่ 2.7 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Duna
ที่มา : http://s.jeban.com/userfiles/uploads/2012/12/12703.jpg (2560)
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ภาพที่ 2.8 คอนแทคเลนส์แบบใสชนิดรายวัน Maxim
ที่มา : http://www.maxim.co.th/_files/images/full/09QU44ZN.jpg (2560)

ภาพที่ 2.9 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Maxim
ที่มา : https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.288515/e35/11327127_1469673490009894_1601417561_n.jpg?ig_cache_key=MTAzMzE5OTA3ND
U1NTE3MDM0OQ%3D%3D.2 (2560)
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ภาพที่ 2.10 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Dream color 1
ที่มา : http://ch.lnwfile.com/_/ch/_raw/f9/c1/jv.jpg (2560)

ภาพที่ 2.11 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Protrend color
ที่มา : https://www.bloggang.com/data/pussycatrodgeng/picture/1401157000.jpg (2560)
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ภาพที่ 2.12 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน mimi by Toni
ที่มา : http://i806.photobucket.com/albums/yy349/sweetyberryz/
Mimi%20by%20Toni/mimi2_zps1f6aece2.jpg (2560)

ภาพที่ 2.13 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Barbie Eye
ที่มา : http://www.contactlenshouse.com/_product-img/barbieeye-super-nudy-contact-lens-b.jpg (2560)
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ภาพที่ 2.14 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Pretty
ที่มา : https://f.ptcdn.info/552/021/000/1406111559-7613028a55-o.jpg (2560)

ภาพที่ 2.15 คอนแทคเลนส์แบบสีชนิดรายเดือน Magic Eye
ที่มา : https://image.ec21.com/image/polytouch21/oimg_GC04468840_CA04468878/CosmeticLens---Magic-Eye.jpg (2560)
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ตัวอย่ างร้ านค้าที่จําหน่ ายในเฟสบุ๊คดอทคอม

ภาพที่ 2.16 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Maxim
ที่มา : https://www.facebook.com/maximcontactlens/ (2560)

ภาพที่ 2.17 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Maxim
ที่มา : https://www.facebook.com/eyesweety/ (2560)
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ภาพที่ 2.18 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Mimi by Toni
ที่มา : https://www.facebook.com/mimibytoni/ (2560)

ภาพที่ 2.19 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Pretty contact lens
ที่มา : https://www.facebook.com/prettylens/ (2560)
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ภาพที่ 2.20 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Beautylens
ที่มา : https://www.facebook.com/lensparty98/ (2560)

ภาพที่ 2.21 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Protrend Color
ที่มา : https://www.facebook.com/Protrendcolorlens/ (2560)
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ภาพที่ 2.22 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Protrend Color
ที่มา : https://www.facebook.com/bestlook.protrendcolor/ (2560)

ภาพที่ 2.23 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Big Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/Hothitbigeye/ (2560)
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ภาพที่ 2.24 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Big Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/fanpage.kawaiibigeye/ (2560)

ภาพที่ 2.25 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ NuBig Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/NubigeyeClub/ (2560)
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ภาพที่ 2.26 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Big Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/miszylens/ (2560)

ภาพที่ 2.27 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Big Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/OmgLens/ (2560)
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ภาพที่ 2.28 ร้านค้าที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ Big Eye
ที่มา : https://www.facebook.com/hotbigeye/ (2560)
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ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาด 4P’s (Marketing Mix) หมายถึงตัวแปร
ทางการตลาดที่ควบคุมได้ นักการตลาดจําเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546 อ้างใน ดวงรัตน์ ภิรมย์รัตน์, 2555)
ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่ ง
นํามาสู่ ความพึงพอใจ มี ท้ งั สิ่ งที่สัม ผัสได้และสัมผัสไม่ไ ด้ เช่น สี ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บรรจุ
ภัณฑ์ บริ การ และชื่อเสียงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีประโยชน์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถทํายอดขายได้ ผลิตภัณฑ์อาจเป็ นบริ การ สถานที่ บุคคล
สินค้าหรื อความคิด (Etzel, Walker, and Stanton, 2001 อ้างใน เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร, 2559) ซึ่ งการ
การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์(Product Differentition) หรื อความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น รู ปลักษณ์ คุณภาพ
ประโยชน์ในการใช้งาน การบรรจุภณั ฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ
1.3 การกําหนดตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพือ่ แสดงตําแหน่งที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์และมีคุณค่าแก่จิตใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะใหม่ โดดเด่น
และมีการปรับปรุ ง (New and Improved) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์(Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์(Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่า ผลิ ตภัณฑ์ ราคาเป็ นต้นทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ลู กค้าจะ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งคุ ณ ค่ า (Value) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ก ับ ราคา (Price) ของผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ อี ก
ความหมายหนึ่งหมายถึงจํานวนเงินหรื อสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่ายเพือ่ ให้ได้ ผลิตภัณฑ์(Etzel,
Walker, and Stanton, 2001 อ้างใน เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร, 2559) ถ้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ต้องคํานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้
2.1 คุณค่าที่รับรู ้(Perceived Value) หากลูกค้ายอมรับถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าราคา
ก็จะพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
2.2 ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 การแข่งขันด้านราคา
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2.4 ปั จจัยอื่น ๆ
คุณสมบัติที่สาํ คัญของราคาที่ควรคํานึ งถึ ง (Kotler, 1997 อ้างใน เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร,
2559) ประกอบด้วย
1. การกําหนดราคา (List Price) ธุ รกิจต้อ งกําหนดราคาสิ นค้าตั้งแต่เริ่ ม สร้างผลิ ตภัณฑ์
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งการแนะนําผลิ ตภัณฑ์เข้าในช่ องทางการจําหน่ ายใหม่ หรื อเมื่อ มีการเข้า
ประมูลสัญญาจ้าง ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์กบั ราคาอย่างไรในแต่ละตลาด
2.การให้ส่วนลด (Price discount) แบ่งออกได้ดงั นี้
2.1 ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให้กบั ผูซ้ ้ือผ่านทางการชําระเงิน
2.2 ส่วนลดปริ มาณ คือการลดราคาสําหรับการซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก ซึ่ งไม่ควร
เกิ นต้นทุนของผูข้ าย การให้ส่วนลดอาจให้ตามการสั่งซื้ อ แต่ละงวด หรื อ ให้ตามจํานวน
หน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง
2.3 ส่ วนลดตามฤดู กาล คือ การให้ส่ วนลดสําหรับลู กค้า ที่ซ้ื อ หรื อ บริ การนอก
ฤดูกาลที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลและมียอดขายตํ่า เช่น โรงแรม ตัว๋ เครื่ องบิน เป็ น
ต้น
3.การให้ระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสิ นเชื่อ (Payment Period and Credit
Term) คือ การให้ระยะเวลาในการชําระเงินสํา หรับลู กค้าที่ซ้ื อ สิ นค้าหรื อ บริ การตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ หากสิ นค้าใดมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจะยอมรับในราคาที่สูง
กว่าได้ ดังนั้นราคาจึงเป็ นเครื่ องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า
3. การจั ด จํ า หน่ า ย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง ช่ อ งทางที่ ใ ช้เ พื่ อ เคลื่ อ นย้า ย
ผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันการตลาดเป็ นสถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์อ อกสู่
ตลาดเป้ าหมาย ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า ได้แก่ การขนส่ งสิ นค้า การคลังสิ นค้า และ
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจําหน่ายจึง ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
3.1 ช่อ งทางการจัดจําหน่ าย (Channel of Distribution หรื อ Distribution Channel หรื อ
Marketing Channel) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ (หรื อ) กรรมสิ ทธิ์ที่ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด
ในช่องทางการจัดจําหน่ าย หรื อหมายถึงกลุ่มบุคคลหรื อธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อการเคลื่อนย้ายกรรมสิ ทธิ์ในผลิตภัณฑ์ (Etzel, Walker, and
Stanton, 2001 อ้างใน ธนพัฒน์ เดชธันยกร, 2558) ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้
ทางอุตสาหกรรม เรี ยกการใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ ลิต (Producer) ไปยังผูบ้ ริ โภค
(Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทางอุ ตสาหกรรม (Industrial User) และจากผูผ้ ลิต (Producer) ผ่านคนกลาง
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(Middleman) ไปยังผูบ้ ริ โภค (Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) เรี ยกการใช้
ช่องทางอ้อม (Indirect Channel)
3.2 การกระจายตัว สิ น ค้า หรื อ การสนับ สนุ น การกระจายตัว สิ น ค้า สู่ ต ลาด (Physical
Distribution หรื อ Market logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จาก
ผูผ้ ลิต ไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม หรื อหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การ
ปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป จาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งเน้นผลกําไร
(Kotler and Armstrong, 2003 อ้างใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) การกระจายตัวสินค้าที่สาํ คัญ ได้แก่
3.2.1 การขนส่ง (Transportation)
3.2.2 การเก็บรักษาสินค้าและการคลังสินค้า (Storage and Warehousing)
3.3.3 การบริ หารสินค้าคงเหลือ(Inventory management) ควรพิจารณาว่าสถานที่ตง้ั
ของร้ า นเหมาะสมกับ กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายหรื อ ไม่ รู ป แบบพฤติ ก รรมของการดํา เนิ น
ชีวิตประจําวันของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร เราควรจําหน่ ายที่ใดจึงจะเหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค
เพือ่ ให้ได้รับความสะดวกสบาย
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับ
ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารเพื่อ สร้ า งความพึงพอใจต่อ ตราสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร หรื อ
ความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพือ่ จูงใจ (Persuade)ให้ลูกค้าเกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา
(Remind) ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้ อ (Etzel,
Walker, and Stanton, 2001 อ้างใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) โดยการติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) ทําการขายและการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling) เพื่อ
สร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ เครื่ องมือ ในการติดต่อสื่ อสารมีหลายชนิ ด ซึ่ งองค์การอาจใช้
เพียงหนึ่งเครื่ องมือหรื อมากกว่าก็ได้ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดแบบ
ประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication หรื อ IMC) โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของลู ก ค้า ผลิ ต ภัณ ฑ์ คู่ แ ข่ ง ขัน ให้บ รรลุ จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกัน เครื่ อ งมื อ การส่ ง เสริ ม
การตลาดที่สาํ คัญ ได้แก่
4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับองค์การและ
(หรื อ) ผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อความคิด โดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้องจ่ายเงินสําหรับการเสนอข่าวสาร
ดังกล่าว (Belch, 2001 อ้างใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) กลยุทธ์ในการโฆษณาแบ่งเป็ น
4.1.1 กลยุทธ์การสร้ างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising tactics)
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4.1.2 กลยุทธ์สื่อโฆษณา (Media Strategy)
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการเสนอขายโดยหน่ วยงานขาย
เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ลูกค้า (Kotler and Armstrong, 2003 อ้าง
ใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555) หรื อเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อซึ่ ง
เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ือผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของตนเอง (Belch, 2001 อ้างใน มัทวัน กุศลอภิบาล,
2555) กิจกรรมในข้อนี้แบ่งเป็ น
4.2.1 กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy)
4.2.2 การบริ หารหน่วยงานขาย (Salesforce Management)
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษในการกระตุน้ ทั้ง
หน่ วยงาน (Sales Force) ผูจ้ ดั จําหน่ าย (Distributors) และความต้อ งการซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค โดยมี
จุดประสงค์ เพือ่ ให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด การส่งเสริ มการขาย มี 3 ประเภท คือ
4.3.1 การกระตุ ้น ผูบ้ ริ โ ภค เรี ย กว่า การส่ ง เสริ ม การขายที่ มุ่ ง เน้ น ผู ้บ ริ โ ภค
(Consumer Promotion)
4.3.2 การกระตุน้ คนกลาง เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่ งเน้นคนกลาง (Trade
Promotion)
4.3.3 การกระตุน้ พนักงานขาย เรี ยกว่า การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นพนัก งาน
(Sales Force Promotion)
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations หรื อPR)
4.4.1 การให้ข่าว (Publicity) เป็ นการเสนอข่าวเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่
บริ ษทั ไม่ตอ้ งมีการจ่ายเงิน โดยผ่านสื่อต่าง ๆเช่น กระจายเสียง หรื อสื่อสิ่งพิมพ์
4.4.2 การประชาสัมพันธ์( Public Relations หรื อ PR) หมายถึ งการสื่ อ สารของ
องค์การหนึ่งที่มีการวางแผนล่วงหน้าเพือ่ สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การต่อผลิตภัณฑ์หรื อต่อ
นโยบาย ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง (Etzel, Walker, and Stanton, 2001 อ้างใน มัทวัน กุศล
อภิบาล, 2555) มีจุดประสงค์ เพือ่ ส่งเสริ ม หรื อรักษาภาพพจน์หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing) การโฆษณา
เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง หรื อการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้
4.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรื อ Direct Response Marketing)
หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสริ มผลิ ตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ื อและทําให้เกิ ด
การตอบสนองทัน ทีโ ดยต้อ งอาศัยข้อ มู ล ลู ก ค้า และการใช้สื่ อ ต่า ง ๆ เพื่อ ติ ดต่ อ สื่ อ สาร
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โดยตรงกับลู กค้า เช่ น ใช้สื่อ โฆษณาหรื อ สื่ อ สิ่ งพิมพ์ (Arens, 2002 อ้างใน มัทวัน กุศล
อภิบาล, 2555) อีกความหมายหนึ่งคือ เป็ นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพือ่ ให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง
4.5.2 การโฆษณาเพือ่ ให้เกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising)
เป็ นการตอบสนองของผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟังหรื อผูช้ มซึ่งได้รับข่าวสารผ่านการโฆษณาแล้วส่ งสาร
ผ่า นกลับ ไปยังผูส้ ่ ง ข่า วสาร ซึ่ งอาจจะใช้จ ดหมายตรง หรื อ สิ่ ง อื่ น เช่ น โทรทัศน์ วิท ยุ
นิตยสาร หรื อป้ ายโฆษณา (Arens, 2002 อ้างใน มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555)
4.5.3 การตลาดเชื่อ มตรงหรื อการโฆษณาเชื่ อมตรง (Online Advertising) หรื อ
การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์(Electronic Marketing หรื อ E- marketing) เป็ นการสื่ อสาร
ส่งเสริ มการขาย และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยการโฆษณาผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
หรื ออินเตอร์เน็ตโดยมีจุดประสงค์เพือ่ มุ่งหวังผลกําไรทางการค้า เครื่ องมือที่สาํ คัญ ได้แก่
4.5.3.1 การขายโดยใช้จดหมายตรง
4.5.3.2 การขายทางโทรศัพท์
4.5.3.3 การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสือพิมพ์
4.5.3.4 การขายโดยใช้นิตยสาร
เครื่ องมือเหล่านี้กระตุน้ ให้ลูกค้ามีการตอบสนอง เช่น ใช้คูปองแลกซื้ อสิ นค้า การลด แลก
แจก แถม เป็ นต้น ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้องเลือกใช้หลายวิธีร่วมกันเพือ่ เป็ นการส่ งเสริ มการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ
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ส่ วนประสมการตลาด

ผลิตภัณฑ์

ราคา

- ความหลากหลายของ
-

ผลิตภัณฑ์
คุณภาพสิ นค้า
ลักษณะ
การออกแบบ
ตราสิ นค้า
การบรรจุหีบห่ อ
ขนาด
บริ การ
การรับประกัน
การรับคืน

การจัดจําหน่ ายช่ องทาง
- การครอบคลุม
- การเลือกคนกลาง
- ทําเลที่ต้ งั
การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ ตลาด
- สิ นค้าคงเหลือ
- การขนส่ ง
- การคลังสิ นค้า

-

ราคาสิ นค้าในรายการ
ส่ วนลด
ส่ วนยอมให้
ระยะเวลาในการชําระเงิน
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ตลาดเป้ าหมาย
Target market
การส่ งเสริมการตลาดหรือการสื่ อสาร
การตลาดแบบประสมประสาน
-

การโฆษณา
การขายโดยใช้พนักงานขาย
การส่ งเสริ มการขาย
การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง

ภาพที่ 2.29 แสดงส่วนประสมทางการตลาด
ปรับปรุ งจาก Kotler, Phillip (2000). Marketing Management
ที่มา : http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook/img/ThesisManagement/
Somsong102556/00005/image781.gif
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ส่ วนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทําสิ่ง
ใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่าง ๆที่มี ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในการเลือกสิ นค้าและบริ การอยู่
เสมอ โดยลู กค้า จะเลื อ กสิ นค้า หรื อ บริ การตามสถานการณ์ หรื อ ข้อ มู ล ที่ มี การตัด สิ น ใจจึ งเป็ น
กระบวนการที่สาํ คัญซึ่งอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
ขั้นตอนการตัดสิ นใจ (Buying Decision Process) เป็ นลําดับขั้นตอนในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค มีท้งั หมด 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของบริ โภคดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2541 อ้างใน ราช ศิริวฒั น์, 2560)
การรับรู้ปัญหา
(Problem Recognition)

การแสวงหาข้อมูล
(Information Search)

การประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of Alternative)

การตัดสิ นใจซื้อ
(Purchase Decision)

พฤติกรรมภายหลังซื้ อ
(Post Purchase Behavior)

ภาพที่ 2.30 กระบวนการการตัดสินใจซื้ อ 5 ขั้นตอนของผูบ้ ริ โภค
ปรับปรุ งจาก Kotler, Phillip (1997).
ที่มา : https://doctemple.files.wordpress.com/2017/01/process.png?w=736

32

กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริ โภค (Decision Process) ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อและความต้องการแตกต่างกัน แต่จะมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันนั่นคือรู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง
กระบวนการตัดสินใจซื้ อ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้ องการ (Problem or Need Recognition)
เมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ นอุดมคติ ( Ideal) คือ สภาพที่บุคคลรู ้สึก
ว่าดีต่อ ตนเอง และเป็ นสภาพที่ตนเองปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยูจ่ ริ ง (Reality) ทําให้เกิ ดปั ญหา
ก่อให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั สภาพที่เป็ นจริ ง โดยมีสาเหตุ
ของปั ญหาแตกต่างกัน อาจสรุ ปสาเหตุของปั ญหาได้ดงั นี้
1.1 สิ่ งของที่ใช้อ ยูห่ มดไป หมายถึ งเมื่ อสิ่ งของเดิม ที่ใช้ในการตอบสนองความต้อ งการ
ของตนเองหมดลง จึงเกิดความต้องการใหม่โดยหาสิ่งใหม่มาทดแทน
1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดี ตนําไปสู่ ปัญหาใหม่ เกิดจากการที่การใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
หนึ่ งในอดี ตอาจก่อ ให้เกิ ดปั ญหาอื่นตามมา เช่ น เมื่ อ เบรครถจักรยานเสี ยแต่ไ ม่สามารถหาเบรค
รถจักรยานเดิมได้จึงต้อ งใช้เบรคอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานมาทดแทน ทําให้จกั รยานเกิดการลื่นไถลจึง
ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นมาช่วยหยุดรถ
1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ วุฒิภาวะ คุณวุฒิรวมไปถึง
ด้านจิตใจส่งผลให้เกิดความต้องการใหม่ ๆ
1.4 การเปลี่ ยนแปลงของสภาพครอบครั ว เช่ น การสมรส การเพิ่มขึ้ นของสมาชิ กใน
ครอบครัว ย่อมส่งผลให้มีความต้องการสินค้าหรื อบริ การเพิม่ ขึ้น
1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านบวกหรื อด้านลบ ย่อม
ส่งผลให้เกิดความต้องการเหมือนกันในลักษณะที่ต่างกันเป็ นผลให้การดําเนินชีวติ เปลี่ยนแปลง
1.6 การเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิง บุคคลจะมีกลุ่มอ้างอิงในแต่ละช่วงวัย ช่วงชีวิต และแต่ละกลุ่ม
สังคมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มอ้างอิงจึงเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
การตัดสินใจของผูบ้ ริ โภค
1.7 ประสิ ทธิภาพในการส่ งเสริ มการตลาด เมื่ อการส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การขายโดยใช้พนักงานหรื อ การตลาดทางตรงที่มีประสิ ทธิภาพ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
การใช้คูปอง การลด แลก แจก แถม ก็จะสามารถกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตระหนักถึ งปั ญหาและเกิ ด
ความต้องการซื้อขึ้นได้
เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น เขาอาจจะหาทางแก้ไขปั ญหานั้นหรื อไม่ก็ไ ด้
หากปั ญหานั้น ไม่ มี ความสําคัญก็ จะถู กมองข้าม แต่ หากมี ค วามสําคัญ ปั ญ หานั้ นก็ จะกลายเป็ น
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ความเครี ยดที่กลายเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งเขาจะเริ่ มหาทางแก้ไขปั ญหาโดยการ
เสาะแสวงหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจแก้ปัญหา
2. การเสาะแสวงหาข้ อมูล (Search for Information)
เมื่ อ เกิ ดปั ญหา ผูบ้ ริ โภคจึง จํา เปนต้อ งแสวงหาหนทางแก้ไ ข โดยหาข้อ มู ลเพิ่มเติม จาก
แหล่งข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแหล่งข้อมูลมีดงั ต่อไปนี้
2.1 แหล่งบุคคล ( Personal Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่เป็ นบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เคยใช้สินค้านั้นแล้ว และกลุ่มอ้างอิงในแต่ละช่วงวัย
2.2 แหล่งธุรกิจ ( Commercial Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่จากพนักงานขาย จุดขายสิ นค้า
หรื อบริ การต่าง ๆ
2.3 แหล่ งข่ าวทัว่ ไป ( Public Search) เป็ นแหล่ งข่ าวสารที่ ไ ด้จากสื่ อ ต่ าง ๆ เช่ น วิท ยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2.4 ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคเอง (Experimental Search) เป็ นแหล่งข่าวสารที่ผูบ้ ริ โภค
ได้รับจากการทดลองใช้หรื อสัมผัสด้วยตนเอง
การเสาะแสวงหาข้อ มู ล ในการใช้ป ระกอบการตัด สิ น ใจซื้ อ จะมากหรื อ น้อ ยขึ้น อยู่กับ
ความสําคัญของปั ญหา ความรุ นแรงของความปรารถนา และข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคมีอยูเ่ ดิม
3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)
กระบวนการถัดมาจากขั้นตอนที่ 2 คือการประเมินทางเลือก ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกทางที่
ดี ที่สุด โดยการเปรี ยบเทียบข้อ มู ล เกี่ ยวกับสิ น ค้าและคัด สรรเพียงตรายี่ห้อ เดี ย วที่ตรงตามความ
ต้องการ อาจขึ้นอยูก่ บั ความภักดีในตราสินค้านั้น ๆหรื ออาจขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคใน
อดีต แนวคิดในการช่วยพิจารณาเพือ่ ประกอบการตัดสินใจมีดงั ต่อไปนี้
3.1 คุ ณสมบัติของสิ นค้า (Attributes) และประโยชน์ ที่ไ ด้รับ (Benefit) ว่าสิ นค้านั้น มี
คุณสมบัติตรงกับความต้องการในการใช้สอยของตนเองมากเพียงใด เมื่อตัดสิ นใจซื้ อแล้วก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างไรบ้าง
3.2 ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คื อ การพิจารณาถึ งความสําคัญของ
คุณสมบัติ ( Attribute Importance) ของสิ นค้ามากกว่าความโดดเด่นของสิ นค้า ( Salient Attributes)
ที่เราได้พบเห็น ซึ่งผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ในระดับแตกต่างกันตาม
ความต้องการของตนเอง
3.3 ความเชื่อ ถื อต่อ ตราสิ นค้า (Brand Beliefs) คือ การพิจารณาถึงความเชื่ อ ถือ ต่อตรา
สินค้าหรื อภาพลักษณ์ของสินค้า (Brand Image) ซึ่งผูบ้ ริ โภคได้รับจากการรับรู ้ประสบการณ์ในอดีต
ซึ่งส่งผลถึงความเชื่อถือต่อตราสินค้าในปั จจุบนั
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3.4 ความพึงพอใจ (Utility Function) คือการประเมินว่า มีความพึงพอใจต่อสิ นค้าแต่ละ
ยีห่ อ้ มากน้อยเพียงใด โดยผูบ้ ริ โภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการตามทัศนคติของตนเอง
แล้วเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการกับคุณสมบัติของตราต่างๆ
3.5 กระบวนการประเมิ น (Evaluation Procedure) เป็ นวิธีที่ นํา เอาปั จจัยสําหรับ การ
ตัดสินใจหลายปั จจัย เช่น ความพึงพอใจ ความเชื่อถือต่อตราสิ นค้า คุณสมบัติของสิ นค้ามาพิจารณา
เปรี ยบเทียบ และให้คะแนน เพือ่ ประกอบการตัดสินใจซื้ อต่อไป
4. การตัดสิ นใจซื้อ ( Decision Marking)
โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคแต่ล ะคนจะต้อ งการข้อ มู ล และระยะเวลาในการตัดสิ นใจสําหรับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ต่ ล ะชนิ ด แตกต่า งกัน โดยผลิ ต ภัณ ฑ์บ างอย่า งต้อ งเสาะแสวงหาข้อ มู ล มากและใช้
ระยะเวลาในการเปรี ยบเทียบ แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู ้ ริ โภคก็ไม่จาํ เป็ นต้องเสาะแสวงหาข้อมูลมาก จึง
ทําให้ระยะเวลาการตัดสินใจเร็วขึ้น
5. พฤติกรรมหลังการตัดสิ นใจซื้อ ( Post purchase Behavior)
หลัง จากที่ ผูบ้ ริ โ ภคตัดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า นั้น แล้ว ผูบ้ ริ โ ภคจะได้รั บประสบการณ์ ใ นการ
บริ โภค ซึ่ งอาจจะได้รับความพอใจหรื อไม่ก็ได้ ถ้าหากพอใจ ผูบ้ ริ โภคก็จะกลับมาซื้ อซํ้าเกิดความ
ภักดีต่อตราสินค้า หรื ออาจมีการแนะนําให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่หากไม่พอใจ ผูบ้ ริ โภคก็อาจเลิกซื้ อ
สิ นค้านั้น ๆ และอาจส่ งผลเสี ยต่อเนื่ องจากการบอกต่อ ทําให้เสี ยชื่อ เสี ยงส่ งผลให้ลูกค้าซื้ อ สิ นค้า
น้อยลงตามไปด้วย
จากทฤษฎีที่กล่าวมาอธิบายได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริ โภค 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ( Stage of the buying
decision process) นั้นจะสัมพันธ์ก ับความรู ้สึก ( Feeling) ความนึ กคิด ( Thought) การแสดงออก
( Action) ในการดํารงชี วิตของมนุ ษย์แต่ล ะคนมี ความแตกต่างกัน เนื่ อ งจากมี ทศั นคติ (Attitude)
ประสบการณ์ การรับรู ้หรื อสิ่ งกระตุน้ ( Stimuli) ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสิ่ งจูงใจ ( Motive)
ต่างกัน ปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อความรู ้สึกนึ กคิดที่นาํ ไปสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ
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ส่ วนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบอกต่ อ
เอ็มมานู เอล โรเซน (2543) อ้างใน ณฎาร์ ประทุมทอง, 2554 ได้จาํ กัดความการบอกต่อว่า
“เรื่ องราวทั้งหมดที่เป็ นคําพูดปากต่อปากที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า(Brand) ซึ่ งเป็ นการรวบรวมการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างคน ๆ หนึ่ งกับคนอีกคนหนึ่ ง (Person-to-person Communication) ซึ่ งเป็ นการ
พูดที่เจาะจงลงไปถึงสิ นค้าการบริ การหรื อบริ ษทั หนึ่ง ๆไม่วา่ จะเป็ นในช่วงเวลาใดก็ตาม”
Word of Mouth Communication หรื อการสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็ นรู ปแบบการสื่อสารที่
ไม่เป็ นทางการ ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มเป้ าหมายได้ใช้สินค้าหรื อบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจหรื อไม่
ก็ได้ จากนั้นมีการบอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น
การสื่อสารแบบบอกต่อออกเป็ น 3 ประเภท (Assael. 1998; citing Richins; & Root-Shaffer,
1987 อ้างใน ณฎาร์ ประทุมทอง, 2554) ได้แก่
1. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นแหล่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นการให้คาํ แนะนํา
3. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัว
การสื่ อสารแบบบอกต่อแต่ละประเภท มีล ักษณะแตกต่างกันออกไป กล่ าวคือ แหล่งข่าว
เกี่ ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์จ ะเป็ นข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์ เช่ น รู ป ร่ า ง คุ ณ ลัก ษณะหรื อ คุ ณ สมบัติ ของ
ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นข้อมูลจริ งที่ตรงไปตรงมา ส่ วนการให้คาํ แนะนําก็จะเกี่ยวข้องกับการแสดงความ
คิดเห็ น การแสดงความรู ้ สึก นึ กคิ ด รวมทั้ง การให้คาํ ปรึ ก ษา สํา หรับ การบอกเล่ าประสบการณ์
ส่ วนตัวนั้นจะเป็ นการวิพ ากษ์วิจารณ์ คุณลักษณะ และคุ ณสมบัติ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ข้อ มู ล ที่เป็ นคํา
แนะนําและการบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นจะเป็ นไปในรู ปแบบของการสื่ อสารแบบบอกต่อ
ซึ่งสามารถเป็ นข้อมูลเชิงบวกหรื อเชิงลบก็ได้ เนื่องจากเป็ นทัศนคติของแต่ละบุคคล หน้าที่ของการ
สื่ อสารแบบบอกต่อ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้ 1. การแจ้งข้อมูล 2. การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
โดยแต่ละแบบมีความสําคัญแตกต่างกันขึ้นกับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ เช่น การบอก
ต่อ เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ก็ จ ะมี ค วามสํา คัญ ในการสร้ า งความตระหนัก รู ้ (Awareness) การรั บ ฟั ง
ประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็จะมีความสําคัญในขั้นตอนของการประเมินทางเลือก (Evaluation)
และสุ ดท้ายข้อมูลในรู ปแบบของคําแนะนํามีความสําคัญที่สุดในขั้นตอนสุ ดท้ายของการตัดสิ นใจ
(Decision Marketing)
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คุณสมบัติของการสื่อสารแบบบอกต่อ (Silverman, 2001 อ้างใน ณฎาร์ ประทุมทอง, 2554)
สรุ ปได้ดงั นี้
1. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและมีพลังอย่างมาก
ในตลาด
2. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นกลไกในการบอกเล่าประสบการณ์
3. การสื่อสารแบบบอกต่อมีความเป็ นอิสระจึงทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. การสื่อสารแบบบอกต่อเป็ นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ตวั ผลิตภัณฑ์เอง
5. การสื่อสารแบบบอกต่อมีการปรับแต่งข้อมูลให้มีความสอดคล้องและสมบูรณ์ในตัวเอง
6. การสื่อสารแบบบอกต่อมีการตกแต่งข้อมูล เพิ่มเติมข้อมูล แยกแยะข้อมูลและบางครั้งก็
ระเบิดข้อมูล
7. การสื่อสารแบบบอกต่อไม่จาํ กัดทั้งขอบเขตและความเร็วของข้อมูล
8. การสื่ อ สารแบบบอกต่อ ไม่ ไ ด้เกิ ด จากแหล่ งข้อ มู ล หลายแหล่ งมารวมกัน แต่เ กิ ดจาก
แหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว
9. การสื่อสารแบบบอกต่อขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของแหล่งข้อมูล
10. การสื่อสารแบบบอกต่อช่วยลดระยะเวลาในการเสาะแสวงหาข้อมูล
11. การสื่อสารแบบบอกต่อจะเป็ นไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
12. การสื่ อสารแบบบอกต่อเป็ นเครื่ องมือที่ไ ม่ตอ้ งใช้งบประมาณในการสร้างความสนใจ
การเพิม่ เติมและการสนับสนุนข้อมูล
เอ็มมานูเอล โรเซน ได้แบ่ง Word of Mouth ตามสื่อที่ใช้ในการส่งข่าว ดังนี้
1. การส่งผ่านข่าวสารโดยใช้การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Marketing) จาก
บุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหรื อกลุ่มหนึ่ง ส่งผลให้เกิดเป็ นเรื่ องที่คนพูดถึง (Talk of the town)
2. การส่งผ่านข่าวสารต่อ ๆ กันโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Viral Marketing) โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในยุคปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีมีความก้าวลํ้าไปมาก ทําให้วธิ ีการแพร่ กระจายข่าวสารด้วยวิธีน้ ี เป็ นวิธี
ที่นิยมมาก เช่น E-mail เป็ นการแพร่ กระจายข่าวสารอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว
วิธีการส่งผ่านข่าวสาร Word of Mouth สามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ผูเ้ ชี่ยวชาญสู่ ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Expert to Expert) การพูดต่อของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความน่ าเชื่อถือ
มาก การให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในสิ นค้าหนึ่ งเป็ นต้นตอในการกระจายข้อมูลไปสู่ ผเู ้ ชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยผ่านงานประชุมวิชาการหรื อสัมมนาก็จะเป็ นการเพิ่มความสามารถใน
การบอกต่อของข้อมู ลเกี่ ยวกับสิ นค้าตัวนั้นให้มากขึ้นและจะทําให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มบุคคล
ทัว่ ไป
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2. ผูเ้ ชี่ ย วชาญสู่ บุ ค คลทั่วไป (Expert to Peer) วิธี ก ารส่ ง ผ่านข่ า วสารวิธี น้ ี คื อ การให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูบ้ อกต่อ ข้อมูลของตัวสิ นค้าถึงคุ ณสมบัติที่แท้จริ งโดยไม่ มีการพูดเกินจริ งเหมือ น
การโฆษณาให้แก่คนทัว่ ไป ซึ่งค่อนข้างได้รับความน่าเชื่อถือ
3. บุคคลทัว่ ไปบอกต่อกันเอง (Peer to Peer) โดยวิธีการนี้ จะใช้หลักให้คนทัว่ ไปบอกต่อ
กันเอง ซึ่ งวิธีได้รับความน่ าเชื่อถือมากที่สุด เนื่ อ งจากเป็ นประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับจากการใช้
สินค้าหรื อบริ การชนิดนั้นในชีวติ
คอตเลอร์ ฟิ ลิป (2540) อ้างใน ณฎาร์ ประทุมทอง, 2554 กล่าวถึง “การติดต่อ สื่ อสารโดย
อาศัยบุคคลสามารถแบ่งออกเป็ นช่องทางการติดต่อผ่านการสนับสนุ นช่องทางการติดต่อผ่านความ
เชี่ ยวชาญ และช่ อ งทางการติ ดต่อ ทางสังคม ช่ อ งทางการติดต่อ ผ่านการสนับสนุ น ได้แ ก่ การที่
พนักงานขายของบริ ษทั ติดต่อผูซ้ ้ื อในตลาดเป้ าหมาย ช่องทางการติดต่อผ่านความเชี่ยวชาญ ได้แก่
การที่ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระแถลงต่อผูซ้ ้ื อเป้ าหมาย และช่องทางการติดต่อทางสังคม ได้แก่ การที่เพื่อน
บ้าน เพือ่ นฝูง สมาชิกครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดพูดกับผูซ้ ้ื อเป้ าหมาย โดยอิทธิพลส่ วนบุคคลจะมี
นํ้าหนักหรื อความสําคัญอย่างมากในสองกรณี ดว้ ยกัน ประการแรกที่ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีราคาแพง มี
ความเสี่ยง ในกรณี น้ ีผซู ้ ้ือมีแนวโน้มที่เป็ นคนที่ตอ้ งการข้อมูลสนับสนุ นอย่างมาก และเป็ นข้อมูลที่
อยู่นอกเหนื อจากที่ปรากฏในสื่ อ มวลชน ประการที่สอง ได้แก่ กรณี ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึ ง
สถานะหรื อรสนิยมของผูใ้ ช้ กรณี น้ ี ผซู ้ ้ือจะปรึ กษาหารื อกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความรู ้สึกอึด
อัดใจ”
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549) ให้แนวคิดในส่วนประสมของการสื่ อสารการตลาด บริ การ
ว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากนี้เป็ นแหล่งอ้างอิงที่มีความสําคัญอย่างยิง่ สําหรับธุรกิจด้านการบริ การ
ซึ่งข้อมูลอาจได้รับการเผยแพร่ ออกไปทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
1. การสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากทางด้านบวก เมื่ อ ลู กค้าพอใจในการบริ การก็จะถ่ ายทอด
ประสบการณ์ให้บุคคลอื่น เป็ นแหล่งอ้างอิงสําคัญ มีผลมากโดยเฉพาะธุรกิจงานบริ การด้านวิชาชีพ
หรื อด้านการรักษาพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ที่ปรึ กษาทางด้านการจัดการ สถาปนิ ก
และบัญชี เป็ นต้น การสื่ อ สารด้วยวิธีการนี้ จะช่ วยให้อ งค์การลดภาระด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าการ
สื่อสารแบบอื่น ๆ
2. การสื่ อ สารแบบปากต่อ ปากทางด้านลบ หากลู กค้าไม่ พอใจงานบริ การที่ไ ด้รับก็อ าจ
ถ่ายทอดความรู ้สึก ประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ไ ม่ พอใจนั้นไปยังบุคคลอื่ นด้วยเช่นกัน ดังนั้นนักการ
ตลาดบริ การจึงควรให้ความสําคัญ และเพิม่ ความระมัดระวังถึงผลกระทบที่จะตามมาของการสื่อสาร
แบบปากต่อปากในแง่ลบนี้
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ดังนี้

เอ็มมานู เอล โรเซน ได้กล่ าวถึ งคุณสมบัติของผูท้ าํ หน้าที่บอกต่อ ว่าควรมี ล ักษณะสําคัญ

1. จะต้องหมัน่ เรี ยนรู ้ ยอมรับกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ได้เร็ว (Ahead in adoption)
2. มีเครื อข่ายการติดต่อและมีสมั พันธภาพที่ดี (Connected)
3. รักการเดินทาง (Travelers) เพราะการเดินทางทําให้พบผูค้ นมาก ซึ่งจะทําให้การบอกต่อมี
ประสิทธิภาพ
4. สนใจใฝ่ รู้ขอ้ มูลข่าวสารเสมอ (Information-hungry)
5. กล้าแสดงความคิดเห็น (Vocal) บอกเล่าประสบการณ์ให้กบั บุคคลอื่น
6. เปิ ดรับสื่อต่าง ๆ (Exposed to the media) ติดตามการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆผ่าน
สื่อโดยไม่ปิดกั้นตนเอง
จากลักษณะธรรมชาติของการบอกต่อ ดังกล่าวนี้ เจ้าของบริ ษทั ที่ผลิ ตสิ นค้าและบริ การ
จะต้องพิจารณาถึงคุณภาพของสินค้าและบริ การ จะต้องมีคุณภาพดีและบริ การที่น่าประทับใจ เพราะ
หากเป็ นสิ นค้าและบริ การที่ไ ม่ ดี การบอกต่อ นั้นเป็ นไปในด้านลบซึ่ งจะเป็ นตัวทําลายตลาดเอง
ก่อนที่บุคคลจะบอกต่อ เกี่ยวกับสิ นค้าว่าดีน้ ัน เขาต้อ งได้รับประสบการณ์ที่ดีก่อ น เช่นได้ทดลอง
สิ นค้าและบริ การภายใต้การดูแล แนะนําจากบริ ษทั เป็ นอย่างดี เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เครื อ ข่ายได้
เห็นข้อดีของสินค้าและบริ การก่อนนําไปสู่การบอกต่อในเครื อข่ายต่อไป
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ส่ วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมในประเทศ พบว่ามีท้ งั สอดคล้องและขัดแย้งกันใน
วิธีการศึกษาและผลของการศึกษาดังต่อไปนี้
จิตบุณย์ จันทพันธ์ และดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ งปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้อแว่นตาที่ร้านแว่นตาในศูนย์การค้า
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านแว่นตาในศูนย์การค้า พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล
กับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อ แว่นตา และความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตาที่ศูนย์การค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จํานวน 400
คน โดยเลือ กใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มู ลสถิ ติความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Test) ผลการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 2030 ปี ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดภาพรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เหตุผลที่ตดั สินใจเลือกซื้ อแว่นตาที่ร้านแว่นตาในศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพมหานคร เพราะสิ นค้า
มี คุ ณ ภาพ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ นมี
ความสัมพันธ์ก ับประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่เลือกซื้ อคือเลนส์สายตาและคอนแทคเลนส์ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปั จจัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตาที่ร้านแว่นตาใน
ศูนย์การค้าเขตกรุ งเทพมหานคร
หัตถกาญจน์ หอมสมบัติ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
คอนแทคเลนส์ของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่าง
คือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จาํ นวน 380 คน เป็ นการศึกษาด้วยรู ปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณา ร้อยละและความถี่ กลุ่มผูว้ ิจยั นิ ยมใช้
คอนแทคเลนส์แฟชัน่ สี ตาโต รองลงมา ใช้คอนแทคเลนส์ชนิ ดนิ่ มแบบชัว่ คราว ส่ วนใหญ่มีความรู ้
ในการใช้คอนแทคเลนส์ในระดับปานกลาง ส่ วนข้อความรู ้ในเรื่ องการใช้คอนแทคเลนส์ที่นิสิตมี
ความรู ้ในระดับตํ่า ตอบผิดมากที่สุด ได้แก่ เครื่ องสําอางที่มีน้ าํ มันเป็ นส่ วนผสมจะทําอันตรายกับ
คอนแทคเลนส์ กลุ่ม ผูว้ ิจยั ส่ วนใหญ่มีทศั นคติเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์อ ยูใ่ นระดับสู ง กลุ่มตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในเรื่ องคอนแทคเลนส์ควรได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและมี
พฤติกรรมในการใช้คอนแทคเลนส์ที่ถูกต้อง
นิภาพรรณ จันทรา (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อ งพฤติกรรมการซื้ อที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อแว่นตาของผูช้ ายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดใน
การเก็บข้อมูลจากผูช้ ายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยสวมใส่ แว่นตา จํานวน 400 คน
โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ คูณและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจํา แนกทางเดี ยว ผลการวิจ ัยพบว่า ส่ วนใหญ่มี อ ายุ 31- 40 ปี มี ร ะดับการศึก ษา
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 20,001- 30,000 บาท ส่ วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรม
การซื้อด้านพฤติกรรมการซื้อเพือ่ ลดการสงสัย ที่ติดเป็ นนิ สัย แสวงหาความหลากหลายมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือ กซื้ อแว่นตาของผูช้ ายเมโทรเซ็ กชวลในเขตกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตาของผูช้ ายเมโทรเซ็กชวลในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปั จจัยปั จจัยด้านจิตวิทยาด้านความเชื่ อมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตา
ของผูช้ ายเมโทรเซ็ กชวลในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูช้ ายเมโทรเซ็กชวลในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้ อแว่นตาแตกต่างกัน แต่ผชู ้ ายเมโทร
เซ็กชวลในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุและอาชีพต่างกันมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อแว่นตาไม่แตกต่าง
กัน
ปาจรีย์ วัฒนอังกูร (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยทางการตลาด ค่านิ ยม และการสื่ อสาร
แบบปากต่อปากที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์ของผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เพศหญิงที่เคยใช้คอนแทคเลนส์ ที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มู ลเบื้ อ งต้น คือ สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ผูต้ อบสอบถาม
ทั้งหมดเป็ นผูห้ ญิงส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ได้รับข้อมูลจากสื่ อโฆษณามากที่สุด ซื้ อคอน
แทคเลนส์ที่ห้างสรรพสิ นค้า เหตุผลในการสวมใส่ มากที่สุดคือแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา
ความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาด ค่านิยม และการสื่อสารแบบปากต่อปากของผลิตภัณฑ์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากคือ ด้านปั จจัยทางการตลาด รองลงมาคือ ด้านค่านิ ยม และ
น้อ ยที่สุดคือ ด้านการสื่ อ สารแบบปากต่อ ปาก ผลการศึกษาระดับการตัดสิ นใจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนแทคเลนส์ของผูห้ ญิงในกรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการ
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ตัดสินใจต่อการตัดสินใจซื้ อคอนแทคเลนส์โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ในเรื่ อง การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนแทคเลนส์เพราะคอนแทคเลนส์ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์
เพราะตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ
กนกวรรณ วงศ์ สุวรรณ และลักษณาพร กรุ งไกรเพชร (2556) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ความรู ้
ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการใช้ค อนแทคเลนส์ ข องนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 1 มหาวิ ท ยาลัย บู ร พา โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ สํารวจความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ของนิ สิตชั้นปี ที่ 1
มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 373 คน โดยการแจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่ที่ใช้คอนแทคเลนส์
เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุเ ฉลี่ ย 18.93 ปี เหตุ ผลที่ใ ช้ค อนแทคเลนส์ ร้ อ ยละ 48.95 เนื่ อ งจากมี ปัญ หา
ทางด้านสายตา ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จะใช้คอนแทคเลนส์ประเภทรายเดือน ร้อยละ 37.84 โดยสวมใส่ คอน
แทคเลนส์ 6-8 ชัว่ โมงต่อวัน ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนมากมีทศั นคติเชิงบวกต่อการใช้คอนแทคเลนส์และ
โดยภาพรวมพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม อีกทั้งจากการทดสอบด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติ พฤติกรรม รวมทั้งปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ ประเภท
คอนแทคเลนส์ที่ใช้ ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์
พัณธิตรา แก้ วมา (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเลือกซื้ อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคในเขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 366 ชุด และใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ อ งมื อในการเก็บข้อมู ล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ร้อ ยละ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์โดยใชค่าสถิติ Chi square และสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation
Coefficient) ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อแว่นตาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 35-60
ปี ความถี่ในการซื้ อ 13-18 เดือนต่อครั้ง เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป โดยซื้ อ
แว่นตาจากร้านแว่นตาทัว่ ไป เหตุผลที่ซ้ื อเพราะเริ่ มมี ปัญหาเรื่ องการมองเห็น ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจ
เลือกซื้อแว่นตามากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีรูปแบบสวยงามและทันสมัย รองลงมาคือ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริ มการขาย ตามลําดับ
ศิ ริวรรณ บุญนํ าเศรษฐ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อ กใช้คอนแทค
เลนส์สีตาโต กรณี ศึกษาในกรุ งเทพมหานครเฉพาะเขตบางแค ผลการวิจยั พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ใช้คอน
แทคเลนส์สีตาโตส่ วนใหญ่เลื อ กซื้ อ คอนแทคเลนส์สีตาโตยี่ห้อ Maxim ประเภทรายเดื อ น โดย
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ความถี่ที่ใส่มากที่สุดคือ 1-2 วันต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบว่าเหตุผลที่เปลี่ยนยีห่ ้อคอนแทคเลนส์
เนื่องมาจากการระคายเคือง อีกทั้งด้านส่วนประสมทางการตลาดมีส่วนทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือก
ซื้อคอนแทคเลนส์สีตาโต โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์สีตาโตมากที่สุด
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาได้แก่ดา้ นราคา ช่องทางการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลําดับ เมื่ อ ทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ข้อ มู ล ทางด้านประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กบั การใช้คอนแทคเลนส์สีตาโตในเขตบางแค
บัญชา ศรไทยเทวา และ ดร.อรกัญญา โฆษิตานนท์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการซื้ อ
แว่นตาที่มี ต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ แว่นตาจากส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครสวรรค์โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติ กรรมการซื้ อ แว่นตาและการตัดสิ น ใจซื้ อ แว่นตา
เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมการซื้ อ แว่ น ตา หาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อแว่นตาที่มีต่อการตัดสิ นใจซื้ อแว่นตาจากส่ วนประสม
การตลาดบริ การของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ ิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นาํ มาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อหาค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
การผันแปรทางเดี ย ว (One-way Analysis of variance) และการวิเคราะห์ถ ดถอยพหุ แบบปกติ
(Ordinary Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ไ ด้รับข้อ มู ล
ข่าวสารจากสื่อโฆษณาโทรทัศน์มากที่สุด วัตถุประสงค์ของการซื้ อแว่นตาส่ วนใหญ่เพราะมีปัญหา
สายตา ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ 8P’s พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับส่ วนประสม
การตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละคุ ณ ภาพ ด้า น
กระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย และด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ซึ่ งอายุ การศึกษา รายได้ต่อเดื อน ความถี่ ในการซื้ อแว่นตา และ
จํานวนเงินในการซื้ อแว่นตาต่อ ครั้ง ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ แว่นตาจากส่ วนประสมการตลาด
บริ การด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการ และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพ แต่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากส่วนประสมการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ
ศรี ไพล อิ่มสํ าราญ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อ งพฤติกรรมการซื้ อ คอนแทคเลนส์ สีบิ๊กอายของ
นักเรี ยน นักศึกษาหญิงวิทยาลัยพณิ ชยการเชตุพน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสํารวจ
จํานวน 336 ตัว อย่างวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้สถิ ติ พรรณนา ได้แก่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานและสถิติอนุ มาน ประกอบด้วยค่า Independent Sample T-test และ F-test ผลการศึกษา
พบว่าอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 15-17 ปี มีลกั ษณะการแต่งกายตามยุคสมัย ระดับความสําคัญของปั จจัย
ทางการตลาดด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการอยูใ่ นระดับปานกลาง เหตุผลในการซื้ อเนื่ องมาจากปั ญหาด้าน
สายตาโดยจะใส่ท้งั วันหรื อบางช่วงเวลา
เบญจรั ตน์ พุ่มแดง และวิจิตรา ลาภเอกอุดม (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ คอนแทคเลนส์ บิ๊ ก อายของนักศึ ก ษามหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 379 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ไ ด้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ
พรรณนา ได้แก่ ร้ อ ยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
เลือกใช้คอนแทคเลนส์บิ๊กอายเนื่ องจากใช้เพื่อเปลี่ยนสี แก้วตาให้มีความสวยงาม คอนแทคเลนส์ที่
นิยมเลือกใช้คือ maxim สิ่งที่พจิ ารณาเป็ นอันดับแรกก่อนการเลือกซื้ อคือชนิ ดของเนื้ อเลนส์ นุ่ มเบา
บางและไม่มีคราบสกปรกเกาะจับผิวเลนส์ ส่ วนใหญ่จะซื้ อคอนแทคเลนส์บิ๊กอาย จากร้านจําหน่ าย
ใกล้บา้ น ส่วนปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์บิ๊กอายนั้น ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การมีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการขาย
และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องในประเทศข้างต้น สรุ ปได้ว่าปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมได้แก่ ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางใน
การจัดจําหน่าย, การส่งเสริ มการตลาด และการบอกต่อ จึงนํามาซึ่ งตัวแปรในการกําหนดกรอบการ
วิจยั ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ปั จจัยทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางในการจัดจําหน่าย
4. การส่งเสริ มการตลาด
5. การบอกต่อ
(ดัดแปลงจาก Kotler, 2003;
Assael, 1998)

การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยแบ่งการวิจยั ตามส่ วนประสมทางการตลาดออกเป็ น 5
รู ปแบบ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการบอกต่อ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ซ้ือคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม โดยไม่จาํ กัดอายุ
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่ อ งจากไม่ ทราบจํานวนของลูกค้าที่ซ้ื อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุ๊คดอทคอมที่แน่ นอน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่า งโดยใช้สูต ร
คํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร โดยใช้สูตรกําหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร W.G.cochran
(1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่มตัวอย่างเป็ นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคํานวณได้คือ
P = 0.50 (0.5) Z = 1.96 (0.95) e = 0.05 (0.05)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416) / .0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่ เพื่อ ความแม่ นยํา ของข้อ มู ล ในการเก็ บตัวอย่าง ผูว้ ิจ ัย จึง เก็ บตัว อย่างจํา นวน 400
ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ า ง ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งโดยไม่ ใ ช้ค วามน่ า จะเป็ น (Nonprobability
sampling) แบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษาปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูล ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้ น
ได้แก่
เพศ เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
อายุ เป็ นตัวแปรแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal)
ระดับการศึกษา เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
อาชีพ เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
รายได้ต่อเดือน เป็ นตัวแปรแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal)
มูลค่าของคอนแทคเลนส์ที่ซ้ือในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย เป็ นตัวแปรแบบเรี ยงลําดับ (Ordinal)
ประเภทของคอนแทคเลนส์ที่ใช้ เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
ยีห่ อ้ คอนแทคเลนส์ที่ใช้มากที่สุด เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
รับทราบข้อ มู ล ของคอนแทคเลนส์จากแหล่ งใดมากที่สุด เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ
(Norminal)

46

มีการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์หรื อไม่ เป็ น
ตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
วัตถุประสงค์หลักในการสวมใส่คอนแทคเลนส์ เป็ นตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Norminal)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบได้เพียงข้อเดียว ข้อคําถามในแบบสอบถาม
เป็ นแบบปลายปิ ด (Closed-end) ซึ่งเป็ นประเภทของแบบสอบถามแบบ Checklist
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อคอน
แทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ข้อคําถามเป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประเมินค่าแบบ 5 ระดับ (Rating
Scale) ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีระดับของตัวแปรเป็ นแบบช่วง
(Interval Scale) จํานวน 13 ข้อ ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จํานวน 2 ข้อ
2. ด้านราคา จํานวน 3 ข้อ
3. ด้านช่องทางในการจัดจําหน่าย จํานวน 2 ข้อ
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด จํานวน 3 ข้อ
5. ด้านการบอกต่อ จํานวน 3 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ข้อ
คําถามเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่าแบบ 5 ระดับ (Rating Scale) ประกอบด้วย มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีระดับของตัวแปรเป็ นแบบช่วง (Interval Scale) จํานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็ นข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ข้อคําถามในแบบสอบถามเป็ นปลายเปิ ด (Open-end)
3. วิธีสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อ งเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมแล้วนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพือ่ นํามา
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. นําผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่ งออกเป็ นส่ ว นๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นําเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุ ง
แก้ไข
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4. การหาคุณภาพของค่าเครื่ องมือที่เป็ นค่าความตรงเชิงเนื้ อหา (Validity of Content) โดยผูว้ ิจยั
นําแบบสอบถามฉบับร่ างที่สร้างขึ้นนําไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้เฉพาะทาง จํานวน 3 ท่านได้แก่
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา พาหุ วฒั นกร 2. ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ 3. อาจารย์ พุทธิราภรณ์
หังสวนัส ให้ทาํ การพิจารณาแบบสอบถาม (ภาคผนวก) เพื่อเป็ นการทดสอบค่าความตรงเชิงเนื้ อหา
(Validity of Content) ความครอบคลุมของเนื้ อหา ความถูกต้องในสํานวนภาษา และความสอดคล้อง
ของข้อ คําถามกับวัตถุ ประสงค์ หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นําแบบสอบถามที่ผ่านการประเมิ นจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ มาใช้เป็ นแนวทางสําหรับการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม และหาค่าความตรงตาม
เทคนิ ค Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตามเกณฑ์ที่ตอ้ งมากกว่า 0.5 ถ้าคะแนนน้อย
กว่า 0.5 ให้ตดั รายข้อนั้นทิ้ง (ประสพชัย พสุนนท์, 2558)
5. นําแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน 40 คน และนําข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ต้องมีค่ามากกว่า 0.7 จึงจะใช้ได้ (สรายุทธ กันหลง,
2555)
6. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์เป็ น
ครั้งสุดท้าย เพือ่ ตรวจสอบและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการจัดทําฉบับสมบูรณ์ สําหรับนําไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยแบ่งการวิจยั ตามส่ วนประสมทางการตลาด
ออกเป็ น 5 รู ปแบบ คื อ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางในการจัด จําหน่ า ย ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด ด้านการบอกต่อ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ขอ้ ง นํามาสังเคราะห์
และนํามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนําเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถามด้วยวิธี Purposive Random Sampling มี
วิธีดาํ เนินการดังนี้
1. ขอหนังสื อ จากมหาวิทยาลัยเพื่อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพือ่ นําเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคําถามตามเครื่ องมือ
แต่ละชุดให้สมบูรณ์ แล้วนําผลการตอบไปจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ ใ นเฟสบุ๊ ค ดอทคอม โดยนํ า ข้อ มู ล มาคํา นวณและวิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ โ ดยใช้ ค วามถี่
(Frequency) และค่าร้ อ ยละ (Percentage) อธิ บายตัว แปรต่างๆ ที่ใ ช้ในการวิจยั ครั้ ง นี้ และใช้ค่ า
มัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang)
อธิบายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, มูลค่า
ของคอนแทคเลนส์ที่ซ้ื อ ในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย, ประเภทของคอนแทคเลนส์ที่ใช้, ยีห่ ้อ คอนแทค
เลนส์ที่ใช้, บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์, รับทราบข้อมูลของคอนแทคเลนส์จาก
แหล่งใดบ้าง, มีการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์หรื อไม่
และวัตถุประสงค์ในการสวมใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ด้วย
วิธีการคํานวณค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้
เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณสูต (2542) ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541)
แทน ค่าเฉลี่ย
เมื่อ X
∑ X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
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n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา, 2540)
S=

เมื่อ

n∑ x 2 −

(∑ x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
∑ x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกําลังสอง
(∑ x )2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกําลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า ( α -Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)
เมื่อ α
แทนค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทนค่าจํานวนของแบบคําถาม
∑ si2 แทนค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
∑ st2 แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
4. สถิติที่ใช้ สําหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีสเกลการวัดแบบช่วง (interval scale) ซึ่ ง
ข้อ มู ล มี ล ัก ษณะเป็ นตัว เลขเชิ ง ปริ ม าณ คื อ ค่ า สถิ ติ Pearson’s Sample Correlation
Coefficient สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ r (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิ ทธิ์, 2548) มีสูตรการคํานวณดังนี้
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เมื่อ

r

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y
xˉ
แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวแปร x
yˉ
แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวแปร y
ระดับของความสัมพันธ์
ค่า r
.90 - 1.00
มีความสัมพันธ์กนั สูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
.50 - .70
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
.30 - .50
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า
.00 - .30
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก
เครื่ อ งหมาย +,- หน้าตัวเลขสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สามารถบอกถึ งทิศทางของ
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าอยูร่ ะหว่าง - 1 ถึง +1 ถ้า
r มีค่า +
หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
r เท่ากับ 0
หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั
r มีค่า หมายถึงตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
4.2 ค้น หารู ป แบบสมการพยากรณ์ ข องการตัด สิ น ใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ ใ น
เฟสบุ๊คดอทคอม คือ Multiple regression analysis model (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) มีสูตรการ
คํานวณดังนี้
Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X 2 +…+ β k X k
เมื่อ Y
แทน ค่าของตัวแปรตาม
Xi
แทน ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
k
แทน จํานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย
β 0 แทน ค่าคงที่ของสมการถดถอย
βi แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ Xi แต่ละตัว
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลจากการตอบปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอมใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
คน และได้รับแบบสอบถามกลับมา จํานวน 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป และจัดเรี ยงลําดับการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ดงั นี้
ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล และแปลความหมายแบ่งเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1 – 4.12
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอน
แทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม โดยแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังข้อมูลในตารางที่
4.13
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมโดย
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังข้อมูลในตารางที่ 4.14
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์สหพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ดังข้อมูลในตารางที่ 4.15
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี
Stepwise ดังข้อมูลในตารางที่ 4.16
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับลักษณะทางประชากร
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซ้ือคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง
ประเภทของคอนแทคเลนส์ ยี่ห้อ ของคอนแทคเลนส์ บุคคลที่มีอิ ทธิ พลต่อ การเลือ กซื้ อคอนแทค
เลนส์ แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์ การเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้ อ
และวัตถุประสงค์ในการใส่คอนแทคเลนส์
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
128
272
400

ร้อยละ
32
68
100

ลําดับ
2
1

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จํานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 และเพศชาย จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี
อายุ 18-25 ปี
อายุ 26-35 ปี
อายุ 36-45 ปี
อายุ 45 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน
14
260
94
28
4
400

ร้อยละ
3.50
65.00
23.50
7.00
1.00
100

ลําดับ
4
1
2
3
5
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่อ ยู่ในช่ วงอายุ
18 – 25 ปี จํานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมา เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 26-35 ปี จํานวน 94 คน คิด
เป็ นร้อยละ 23.50 และน้อยที่สุดคือ อายุ 45 ปี ขึ้นไป จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน
2
22
324
52
400

ร้อยละ
0.50
5.50
81.00
13.00
100

ลําดับ
4
3
1
2

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จํานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.00 รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 และน้อยที่สุดคือ มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษา จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จํานวน
108
124
42
46
4
14
62
400

ร้อยละ
27.00
31.00
10.50
11.50
1.00
3.50
15.50
100

ลําดับ
2
1
5
4
7
6
3
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จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมา ประกอบอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 และน้อยที่สุดคือ แม่บา้ น/พ่อบ้าน
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จํานวน
40
72
156
78
30
24
400

ร้อยละ
10.00
18.00
39.00
19.50
7.50
6.00
100

ลําดับ
4
3
1
2
5
6

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.00 รองลงมาคือ มี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และน้อยที่สุดคือ มี รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 50,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทค
เลนส์แต่ละครั้ง
มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ
คอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง
น้อยกว่า 200 บาท
201 – 300 บาท
301 – 500 บาท
สูงกว่า 500 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

ร้อยละ

ลําดับ

96
132
114
58
400

24.00
33.00
28.50
14.50
100

3
1
2
4
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จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยในการ
ซื้ อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 บาท จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ มี
มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 301 – 500 บาท จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.50
และน้อยที่สุดคือ มีมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง สูงกว่า 500 บาทขึ้นไป จํานวน 58
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามประเภทของคอนแทคเลนส์
ประเภทของคอนแทคเลนส์
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
มากกว่า 1 ประเภท
รวม

จํานวน
104
52
208
36
400

ร้อยละ
26.00
13.00
52.00
9.00
100

ลําดับ
2
3
1
4

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์
ประเภทรายเดื อ น จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 52.00 รองลงมาคือ ใช้คอนแทคเลนส์ประเภท
รายวัน จํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และน้อยที่สุดคือ ใช้คอนแทคเลนส์มากกว่า 1 ประเภท
จํานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00
ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามยีห่ อ้ ของคอนแทคเลนส์
ยีห่ อ้ ของคอนแทคเลนส์
Acuvue
Barbie contact lens
Bausch & Lomb
Duna
Fresh Look
Magic eyes
Maxim

จํานวน
84
20
88
70
32
12
48

ร้อยละ
21.00
5.00
22.00
17.50
8.00
3.00
12.00

ลําดับ
2
7
1
3
5
8
4
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ยีห่ อ้ ของคอนแทคเลนส์
Mimi by Toni
Pretty Lens
Protrend Color
อื่นๆ
รวม

จํานวน
4
26
12
4
400

ร้อยละ
1.00
6.50
3.00
1.00
100

ลําดับ
9
6
8
9

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์
ยีห่ ้อ Bausch & Lomb จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 รองลงมาคือ ใช้คอนแทคเลนส์ยหี่ ้อ
Acuvue จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และน้อยที่สุดคือ ใช้คอนแทคเลนส์ยหี่ ้อ Mimi by Toni
และอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ
คอนแทคเลนส์
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อคอนแทคเลนส์
ตนเอง
เพือ่ น
ดารา หรื อ บุคคลที่มีชื่อเสียง
อื่นๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

ลําดับ

298
68
32
2
400

74.00
17.00
8.00
0.50
100

1
2
3
4

จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่บุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ ตนเอง จํานวน 298 คน คิดเป็ นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ บุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ เพือ่ น จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และน้อยที่สุด
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์
แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์
สื่อโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร
สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ได้รับการแนะนําจากคนรู ้จกั
อื่นๆ
รวม

จํานวน
66
196
122
16
400

ร้อยละ
16.50
49.00
30.50
4.00
100

ลําดับ
3
1
2
4

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่แหล่งข้อมูลของ
คอนแทคเลนส์มาจากสื่ อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมา
คือ แหล่งข้อมู ล ของคอนแทคเลนส์ไ ด้รับการแนะนํา จากคนรู ้จกั จํานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.50 และน้อยที่สุดคือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์
ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้อ
แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์
มี
ไม่มี
รวม

จํานวน
276
124
400

ร้อยละ
69.00
31.00
100

ลําดับ
1
2

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่มีการเปรี ยบเทียบ
คอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ ้อ ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ จํานวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.00 และไม่มีการ
เปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้อ จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00
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ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการใส่คอนแทค
เลนส์
วัตถุประสงค์ในการใส่คอนแทคเลนส์
แก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา
เพือ่ ความสวยงาม
ใส่ตามกระแสนิยม
อื่นๆ
รวม

จํานวน
292
88
18
2
400

ร้อยละ
73.00
22.00
4.50
0.50
100

ลําดับ
1
2
3
4

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ ส่ วนใหญ่วตั ถุประสงค์ใน
การใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา จํานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00
รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ในการใส่คอนแทคเลนส์เพือ่ ความสวยงาม จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.00 และน้อยที่สุดคือวัตถุประสงค์อื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุ๊คดอทคอมของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการบอกต่อโดย
การแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูลเป็ นระดับความสําคัญของปั จจัย
ดังตาราง 4.13
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
คอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูล
ส่วนประกอบต่างๆและวิธีการใช้
ชัดเจน
คอนแทคเลนส์สวมใส่สบาย ไม่
ระคายเคืองตา
รวม
ปัจจัยด้ านราคา
ราคาของคอนแทคเลนส์มีความ
เหมาะสมกับยีห่ อ้ และตราสินค้า
คอนแทคเลนส์มีหลายระดับราคาให้
เลือก
ราคาของคอนแทคเลนส์มีความ
เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
คุณภาพ

xˉ

S.D.

ระดับ
ความสํ าคัญ
ของปัจจัย

ลําดับ

4.10

0.78

มาก

1

3.98

0.83

มาก

2

4.04

0.81

มาก

4.08

0.62

มาก

1

3.92

0.66

มาก

3

4.03

0.77

มาก

2
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ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม
รวม
ปัจจัยด้ านช่ องทางในการจัดจําหน่ าย
ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอท
คอมมีความน่าเชื่อถือ
ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอท
คอมมีสินค้าเพียงพอต่อปริ มาณ
ความต้องการซื้อ
รวม
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
การโฆษณาคอนแทคเลนส์ผา่ นสื่อ
ช่องทางต่างๆ
มีการจัดการส่งเสริ มการขายอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการนําเสนอคอนแทคเลนส์ทาง
อินเตอร์เน็ตโดยดาราหรื อบุคคลที่มี
ชื่อเสียง
รวม
ปัจจัยด้ านการบอกต่ อ
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้าน
คอนแทคเลนส์ใดในเฟสบุค๊ ดอท
คอมที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ใน
ราคาที่ต่าํ กว่า
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้าน
คอนแทคเลนส์ใดในเฟสบุค๊ ดอท
คอมมีการเสนอโปรโมชัน่ ที่ดีและ
น่าสนใจ

xˉ

S.D.

4.01

ลําดับ

0.68

ระดับ
ความสํ าคัญ
ของปัจจัย
มาก

3.42

0.96

ปานกลาง

2

3.67

0.86

มาก

1

3.55

0.91

มาก

3.75

0.81

มาก

2

3.88

0.79

มาก

1

3.75

0.71

มาก

2

3.79

0.77

มาก

3.75

0.84

มาก

1

3.48

0.91

ปานกลาง

3
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ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหาก
ผูข้ ายในเฟสบุค๊ ดอทคอมมีการ
สื่อสารอย่างเป็ นมิตร เอาใจใส่ลูกค้า
รวม
ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อ
การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม ทั้ง 5 ด้ าน

xˉ

S.D.

3.63

0.90

ระดับ
ความสํ าคัญ
ของปัจจัย
มาก

3.62
3.80

0.88
0.81

มาก
มาก

ลําดับ

2

จากผลการวิเคราะห์ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับหนึ่ ง อยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ = 4.04) โดยให้ความสําคัญกับคอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อ มูล ส่ วนประกอบต่าง ๆและ
วิธีการใช้ชดั เจน มากที่สุด ในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา เป็ นปั จจัยด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก (xˉ
= 4.01) ลําดับที่ 3 ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับมาก (ˉx = 3.79) ลําดับที่ 4
ได้แก่ ปั จจัยด้านการบอกต่อ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.62) ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญน้อยที่สุด ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.55)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การตัด สิ น ใจซื้ อคอนแทคเลนส์ ใ นเฟสบุ๊ ค ดอทคอมของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อ มู ล เป็ นระดับ
ความสําคัญของปั จจัย ดังตาราง 4.14
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม
การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม

xˉ

S.D.

ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์โดยพิจารณาถึงความจําเป็ น
ในการใช้งาน
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะมีหลายร้านในเฟส
บุค๊ ดอทคอม ซึ่งสะดวกในการหา
ซื้อ
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะได้มาตรฐาน ได้รับ
การรับรอง และมีความปลอดภัย
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะตราสินค้ามีความ
น่าเชื่อถือ
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะมีการลดราคาสินค้า
หรื อ มีการจัดการส่งเสริ มการขาย
อย่างต่อเนื่อง

3.83

ลําดับ

0.96

ระดับ
ความสํ าคัญ
ของปัจจัย
มาก

4.08

0.83

มาก

3

3.52

1.09

มาก

8

4.25

0.78

มาก

1

4.10

0.87

มาก

2

5
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การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม

xˉ

S.D.

ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์จากคําแนะนําของแพทย์
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์จากคําแนะนําของบุคคลรอบ
ข้าง
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะทําให้ดวงตามีสุขภาพ
ดี
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะสื่อโฆษณาและดาราที่
มีชื่อเสียง
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะการนําเสนอในสื่อ
สังคมออนไลน์ซี่งกําลังอยูใ่ น
กระแสนิยม
ท่านมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่า
ของคอนแทคเลนส์แต่ละร้านก่อน
การตัดสินใจซื้อ
ท่านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอน
แทคเลนส์ก่อนการตัดสินใจซื้อ
รวม

3.77

ลําดับ

0.80

ระดับ
ความสํ าคัญ
ของปัจจัย
มาก

4.03

0.66

มาก

4

3.50

0.88

มาก

9

3.70

0.88

มาก

7

3.48

0.96

ปานกลาง

10

3.40

0.93

ปานกลาง

11

3.83

0.90

มาก

5

3.79

0.88

มาก

6

จากผลการวิเคราะห์ การตัด สิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ซึ่ งถือว่าอยูใ่ น
ระดับมาก (xˉ = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านตัดสินใจที่จะซื้ อคอนแทคเลนส์เพราะตรา
สิ นค้ามีความน่ าเชื่ อถื อ อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 4.25) รองลงมาคือ ท่านตัดสิ นใจที่จะซื้ อ คอนแทค
เลนส์เพราะมีการลดราคาสิ นค้า หรื อ มี การจัดการส่ งเสริ ม การขายอย่างต่อเนื่ อ ง (xˉ = 4.10) น้อ ย
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ที่สุดคือ ท่านมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของคอนแทคเลนส์แต่ละร้านก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (xˉ = 3.40)
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ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ สหพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient)
การตรวจดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ประเมินการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอมว่าเกิดสภาวะ Multicollinearity หรื อไม่
การตรวจดู ความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรอิ ส ระที่ใช้ทดสอบในการวิจยั ได้แก่ ปั จจัยทาง
การตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านการบอกต่อ โดยการทํา Correlation Matrix เสี ยก่อนเพื่ดูว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ใน
การศึกษามีความสัมพันธ์กนั สู ง (r ≥ 0.8) หรื อไม่ ซึ่ งมีผลให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ใช้ในการประมาณ
ขาดความแม่นตรง ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัมพันธ์ทางบวกสูงเท่านั้น ส่วนในกรณี ที่มีความสัมพันธ์ทางลบ
สูง จะยิง่ ทําให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่ใช้ในการประมาณมีความแม่นตรงมากขึ้น เรี ยกปรากฎการณ์ที่ตวั
แปรอิ ส ระมี ควาสัม พัน ธ์ก ันทางบวกสู ง ว่า สภาวะ Multicollinearity ซึ่ ง หากเกิ ดสภาวะดังกล่ า ว
หนทางแก้ไ ขจําเป็ นที่จะต้อ งตัดตัวแปรอิ สระตัวใดตัวหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์ก ันสู งออกจากการ
วิเคราะห์ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ,์ 2540)
การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
H 0 : ปั จ จัยทางการตลาดไม่ มี ความสัม พันธ์ก ับการตัด สิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊
คดอทคอม
H 1 : ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอท
คอม
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ตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม

ตัวแปร
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการจัดจําหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านการบอกต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์

ด้าน
ด้านราคา
ผลิตภัณฑ์

1.000
.542**
.213**
.353**
.221**
.363**

1.000
.293**
.432**
.333**
.407**

ด้าน
ด้านการ ด้านการ
การ
ช่องทาง ส่ งเสริ ม บอกต่อ ตัดสิ นใจ
ในการจัด การตลาด
ซื้อคอน
จําหน่าย
แทคเลนส์

1.000
.467**
.581**
.546**

1.000
.616**
.560**

1.000
.739**

1.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4.15 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
ปั จ จัย ทางการตลาด ได้แ ก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางในการจัดจําหน่ า ย ด้า นการ
ส่งเสริ มการตลาด และด้านการบอกต่อ ไม่มีความสัมพันธ์กนั สูง (r < 0.8) ทําให้ไม่เกิดปั ญหาสภาวะ
Multicollinearity ส่ งผลให้ตวั แปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจยั มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์รูปแบบ
การประเมินการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
เมื่ อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่อ งทางในการจัดจําหน่ าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการบอกต่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสิ นใจ
ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านราคา
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.542 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ก ับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.353 และ 0.363 ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัมพันธ์
กันในระดับตํ่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการบอกต่อและปั จจัยด้านช่องทาง
ในการจัดจํา หน่ าย ค่าสัม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่า กับ 0.221 และ 0.213 ตามลําดับ แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก
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ปั จจัยด้า นราคา พบว่า ปั จจัยด้า นผลิ ตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ก ับปั จ จัย ด้านราคา โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.542 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ปั จจัยด้าน
ราคามี ความสัมพันธ์ก ับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอมและปั จจัยด้านการบอกต่อ ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.432 0.407 และ 0.333
ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัม พันธ์ก ันในระดับตํ่า ปั จจัยด้านราคามีความสัมพันธ์ก ับปั จจัยด้าน
ช่องทางในการจัดจําหน่าย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.293 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ใน
ระดับตํ่ามาก
ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางในการจัด จํา หน่ า ย พบว่ า ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางในการจัด จํา หน่ า ยมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.293
และ 0.213 ตามลําดับ แสดงว่ามี ความสัมพัน ธ์ก ันในระดับตํ่ามาก ปั จ จัยด้านช่ อ งทางในการจัด
จําหน่ ายมี ความสัม พันธ์ก ับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ
0.467 แสดงว่ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในระดับ ตํ่า และปั จจัย ด้า นช่ อ งทางในการจัด จํา หน่ า ยมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการบอกต่อและการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมโดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.581 และ 0.546 ตามลําดับ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับ
ปานกลาง
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคา โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.353 และ 0.432
ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์
กับปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.467 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัย
ด้านการบอกต่อและการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.616 และ 0.560 ตามลําดับ แสดงว่ามีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
ปั จจัยด้านการบอกต่อ พบว่าปั จจัยด้านการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยมีค่าสัม ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.221 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่ามาก ปั จจัย
ด้านการบอกต่อมีความสัมพันธ์ก ับปั จจัยด้านราคา โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.333
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํ่า ปั จจัยด้านการบอกต่อมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านช่องทาง
ในการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.581
และ 0.616 ตามลําดับ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และปั จจัยด้านการบอกต่อกับ
การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.739
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ สมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้ วยวิธี
Stepwise
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณแบบเป็ นขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise

ปัจจัยทางการตลาด
Constant
ด้านการบอกต่อ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านช่องทางในการจัดจําหน่าย
ด้านราคา
ด้านการส่งเสริ มการตลาด

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.181
.138
.408
.027
.593
.130
.031
.156
.087
.024
.144
.077
.036
.083
-

t

Sig.

8.581
14.973
4.136
3.687
2.136
1.591

.000*
.000*
.000*
.000*
.033*
.112

R Square (R2) = 0.607 Adjust R Square (AR2) = 0.603 Std. Error of the Estimate (S.E.) = 0.339 F = 478.768
Sig. < 0.05

ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม โดยนําตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ ได้แก่ 1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปั จจัยด้าน
ราคา 3. ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางในการจัดจํา หน่ าย และ 4. ปั จ จัย ด้า นการบอกต่อ แต่ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดไม่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมเนื่ อ งจากค่า
Sig > 0.05 ซึ่ งสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณที่ได้สามารถร่ วมกันอธิบายความผันแปรของการ
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ร้อยละ 60.7 และมีค่าความแปรปรวน เท่ากับ 0.339
ดังนั้นจากตารางที่ 4.16 สามารถเขียนในรู ปสมการพยากรณ์ได้ว่า การตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุค๊ ดอทคอม = 1.181 + 0.408 ด้านการบอกต่อ + 0.130 ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.087 ด้านช่องทาง
ในการจัดจําหน่าย + 0.077 ด้านราคา (R2 = 0.607)
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และเขียนให้อยูใ่ นรู ปสมการถดถอยได้ดงั นี้ ŷ = 1.181 + 0. 408 (X 5 ) + 0. 130 (X 1 ) + 0. 087 (X 3 ) +
0.077 (X 2 ) ; R2 = 0.607
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บทที5่
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อ งปั จจัยทางการตลาดที่มีอิ ทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกค้าที่ซ้ื อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุ๊ค ดอทคอม โดยไม่ จ าํ กัดอายุ จํา นวน 400 คน และทําการสุ่ มตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเก็บ ข้อ มู ล แบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถามผ่า นทางออนไลน์ และเก็ บ
รวบรวมข้อ มูลเรี ยบร้อ ยแล้ว ได้นาํ ข้อ มูลมาประมวลผลจากเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ป PSPP ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่
และค่าร้อยละใช้วเิ คราะห์ดา้ นลักษณะทางประชากร ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้วิเคราะห์
เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมและใช้
วิเคราะห์เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ โดยใช้การวิเคราะห์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูว้ ิจยั เสนอสรุ ปผลการศึกษา การอภิปราย และ
ข้อเสนอแนะ ตามลําดับ ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 68 มีอายุอยูใ่ นช่วงอายุ
18 – 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.00 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อ ยละ 81.00 ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาประกอบอาชี พข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้อ ยละ
31.00 และ 27.00 ตามลําดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.00 มูลค่า
เฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 บาท คิดเป็ นร้อยละ 33.00 ส่ วนใหญ่ใช้คอนแทค
เลนส์ประเภทรายเดือน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 ยีห่ ้อ Bausch & Lomb คิดเป็ นร้อยละ 22.00 บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์คือ ตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 74.00 แหล่งข้อมูลของคอนแทค
เลนส์มาจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็ นร้อยละ 49.00 มีการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่
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ละยี่ห้อ ก่ อ นตัดสิ นใจซื้ อ คิด เป็ นร้อ ยละ 69.00 โดยวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใส่ คอนแทคเลนส์ เพื่อ
แก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา คิดเป็ นร้อยละ 73.00
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
2. ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับหนึ่ ง อยูใ่ นระดับมาก
(xˉ = 4.04) โดยให้ความสําคัญกับคอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆและวิธีการใช้
ชัดเจน มากที่สุด ในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา เป็ นปั จจัยด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก (ˉx = 4.01)
ลําดับที่ 3 ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.79) ลําดับที่ 4 ได้แก่ ปั จจัย
ด้า นการบอกต่ อ อยู่ใ นระดับ มาก ( ˉx = 3.62) ส่ ว นปั จ จัย ด้านช่ อ งทางในการจัด จําหน่ า ยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญน้อยที่สุด ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 3.55)
3. ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อคอนแทค
เลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
เมื่ อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ก ับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ใน
เฟสบุ๊คดอทคอม พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่อ งทางในการจัดจําหน่ าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการบอกต่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสิ นใจ
ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.363 ซึ่ งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับตํ่า
ปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัวแปรทั้งสองตัวมี
ความสัม พัน ธ์ท างสถิ ติ ที่ ระดับ นั ย สํา คัญ 0.01 โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.407 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับตํ่า
ปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
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(Pearson Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.546 ซึ่ งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัว
แปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
(Pearson Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.560 ซึ่ งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ปั จจัยด้านการบอกต่อกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ตัวแปรทั้งสอง
ตัวมี ความสัม พันธ์ทางสถิ ติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.739 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
4. ผลการวิเคราะห์ สมการการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ด้ วยวิธี
Stepwise
ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม โดยนําตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปร
อิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ ได้แก่ 1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปั จจัยด้าน
ราคา 3. ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางในการจัดจํา หน่ าย และ 4. ปั จ จัย ด้า นการบอกต่อ แต่ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ ม การตลาดไม่ มีอิ ทธิผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ซึ่ งสมการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณที่ได้สามารถร่ วมกันอธิบายความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ร้อยละ 60.7 และมีค่าความแปรปรวน เท่ากับ 0.339 สามารถเขียนในรู ป
สมการพยากรณ์ได้ว่า ŷ = 1.181 + 0. 408 (X 5 ) + 0. 130 (X 1 ) + 0. 087 (X 3 ) + 0.077 (X 2 ) ; R2 =
0.607
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัวแปรทั้งสอง
ตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.000) จึงทําให้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิจ ัย (H 1 ) โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.363 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับตํ่า
ปั จจัยด้านราคากับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัวแปรทั้งสองตัวมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.000) จึงทําให้ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
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(H 0 ) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (H 1 ) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation
หรื อค่า r) ที่ 0.407 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับตํ่า
ปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ายกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.000) จึงทําให้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (H 1 ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.546 ซึ่ งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ตัว
แปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.000) จึงทําให้ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H 0 ) และยอมรับสมมติฐานการวิจยั (H 1 ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.560 ซึ่ งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
ปั จจัยด้านการบอกต่อกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม ตัวแปรทั้งสอง
ตัวมีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ ระดับนัยสําคัญ 0.01 (ค่า Sig. = 0.000) จึงทําให้ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H 0 ) และยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิจ ัย (H 1 ) โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ (Pearson
Correlation หรื อค่า r) ที่ 0.739 ซึ่งทําให้เห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดมี อิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ าย ปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการบอกต่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายดังนี้
กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มี อ ายุอ ยู่ในช่ วงอายุ 18 – 25 ปี ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของปาจรี ย ์ วัฒนอังกูร (2557) ทําให้วเิ คราะห์ได้ว่าเพศหญิงเป็ นเพศที่
รักสวยรักงาม ต้องการดึงดูดความสนใจจากบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะในช่วงอายุ 18 – 25 ปี เป็ น
ช่วงวัยรุ่ น ต้องการได้รับการยอมรับจากสังคม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อน 20,001 – 30,000 บาท ผลดังกล่ าวสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของนิ ภาพรรณ
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จันทรา (2557) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่เพียงพอมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม มูลค่าเฉลี่ยในการซื้ อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 ส่ วนใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์
ประเภทรายเดือน โดยวัตถุประสงค์ในการใส่ คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา
ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของกนกวรรณ วงศ์สุวรรณ และลักษณาพร กรุ งไกรเพชร (2556)
พบว่า คอนแทคเลนส์ประเภทรายเดือนมีความคุม้ ค่า และการใส่ คอนแทคเลนส์ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจ
อีกทั้งยังแก้ไขความผิดปกติของสายตาโดยไม่ตอ้ งใส่ แว่นสายตาอีกด้วย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์มาจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ ้อก่อนตัดสิ นใจซื้ อเพื่อวิเคราะห์
ความคุม้ ค่า
ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทค
เลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์เป็ นอันดับหนึ่ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของกฤษชนก จงใจ
รักษ์ (2557) กล่าวถึงผูบ้ ริ โภคจะตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
และคัดสรรเพียงตรายีห่ ้อ เดี ยวที่ตรงตามความต้อ งการ ซึ่ งคุ ณสมบัติของสิ นค้า (Attributes) และ
ประโยชน์ที่ไ ด้รับ (Benefit) เป็ นสิ่ งที่สําคัญซึ่ งจะส่ งผลต่อ ความพึงพอใจในผลิ ตภัณฑ์น้ ัน ๆ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของพัณ ธิ ตรา แก้วมา (2556) พบว่าปั จจัย ทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มี
ความสําคัญอันดับหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาของผูบ้ ริ โภคในเขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
เช่นเดียวกับผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับปาจรี ย ์ วัฒนอังกูร (2557) ได้ทาํ การวิจยั พบว่าการตัดสิ นใจ
ซื้ อ คอนแทคเลนส์เพราะคอนแทคเลนส์ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และตราสิ นค้ามี ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จ จัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ สามารถอธิ บ ายได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสํ า คัญ กั บ ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากคอนแทคเลนส์ มี ก ารแสดงข้อ มู ล
ส่ วนประกอบต่าง ๆและวิธีการใช้ เช่ นเดียวกับผลการวิจยั ที่สอดคล้อ งกับศิริวรรณ บุญนําเศรษฐ
(2555) กล่าวถึงปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์สีตาโตมากที่สุด
เช่ น เดี ย วกับ ผลการวิจยั ที่ สอดคล้อ งกับบัญ ชา ศรไทยเทวา และ อรกัญญา โฆษิตานนท์ (2554)
กล่ าวถึ งปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ แว่นตาของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครสวรรค์
เช่นเดี ยวกับผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับเบญจรัตน์ พุ่มแดง และวิจิตรา ลาภเอกอุ ดม (2553) พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้ อคอนแทคเลนส์บิ๊ก
อายของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีม ากที่สุด รองลงมาคือปั จจัย
ด้านราคา อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพัณธิตรา แก้วมา (2556) พบว่า ปั จจัยด้าน
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ราคามีความสําคัญเป็ นอันดับสอง และราคาเหมาะสมกับคุณภาพเป็ นข้อที่ผตู ้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากที่สุด ส่วนปั จจัยด้านช่องทางในการจัดจําหน่ ายผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจรัตน์ พุม่ แดง และวิจิตรา ลาภเอกอุดม (2553)
จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางการตลาด ได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางใน
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านการบอกต่อ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม โดยคํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพการใช้งาน แฟชัน่ นิยม มีราคา
ให้เ ลื อ กหลากหลายและเหมาะสมกับ คุ ณภาพ ปั จ จัย ทางการตลาดถื อ เป็ นปั จจัยภายนอกที่ ช่ว ย
กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าหรื อ เป็ นสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อ
สิ นค้า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริวรรณ บุญนําเศรษฐ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจเลื อ กใช้คอนแทคเลนส์สีตาโต กรณี ศึกษาในกรุ งเทพมหานครเฉพาะเขตบางแค” และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่
เสนอขายเพือ่ สนองความจําเป็ นและความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขาย ได้แก่ สินค้า บริ การ ความคิด สถานที่กิจกรรม องค์การ หรื อบุคคล ส่ วนราคา (Price) หมายถึง
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะมีการ เปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าระหว่างสิ นค้าและ
ราคา หากมีความคุม้ ค่ามากลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น และการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นกิจกรรม
การติดต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมาย เพื่อเป็ นการให้ความรู ้ หรื อเป็ นการเตือนความจําของตลาด
เป้ าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ซ่ ึงการส่งเสริ มการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการ
โฆษณาการส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยด้านการบอกต่อ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการบอกต่อ ของเอ็มมานู เอล
โรเซน (2543) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ ซึ่ งเกิด
จากการที่กลุ่มเป้ าหมายได้ใช้สินค้าหรื อบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจหรื อไม่ก็ได้ จากนั้นมีการบอก
ต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ในลักษณะบุคคลทัว่ ไปบอกต่อกันเอง (Peer to Peer) โดยวิธีการนี้
จะใช้ ห ลัก ให้ ค นทั่ว ไปบอกต่ อ กัน เอง ซึ่ งวิ ธี ไ ด้รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น
ประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับจากการใช้สินค้าหรื อบริ การชนิ ดนั้นในชีวิต นํามาสู่ ความภักดีในตรา
สินค้าและร้านค้าที่จดั จําหน่าย ดังภาพที่ 5.1
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Multiple Regression Analysis : MRA by Stepwise
R2 = 0.607, S.E. = 0.339

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ปั จจัยทางการตลาด

ด้านช่องทางใน
การจัดจําหน่าย

การตัดสินใจซื้อ

ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด
ด้านการบอกต่อ
Effect
Not Effect

Independent variables

Dependent variables

ภาพที่ 5.1 ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม

77

ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ในเฟส
บุค๊ ดอทคอม” ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
3. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เจ้าของร้านค้าในเฟสบุค๊ ดอทคอม ควรนําข้อมูลที่ได้จากการวิจยั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ทางการตลาด และสามารถนําข้อมูลการวิจยั ไปปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
การบริ การในด้านต่าง ๆ แก่ลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยทางการตลาดตระหนักถึงคอนแทคเลนส์มี
การแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่างๆและวิธีการใช้ชดั เจน ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนแทคเลนส์ควรให้ความสําคัญอย่างยิง่ มีขอ้ มูลส่วนประกอบต่าง ๆ ชัดเจนใน
เฟสบุ๊คดอทคอม มี ใบรับประกันมาตรฐานของสิ นค้าแสดงอย่างละเอี ยด รวมทั้งควรตั้งราคาให้
เหมาะสมกับคุณภาพและตราสินค้า และอีกประเด็นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตระหนักถึงน้อยที่สุด คือ
ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมมีความน่ าเชื่อถือ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการ
โฆษณาร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมให้เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเพื่อ สร้างความน่ าเชื่ อ ถื อ
ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และร้านค้าเอง
2. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดย
ตระหนักถึง การบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้านคอนแทคเลนส์ใดในเฟสบุ๊ค ดอทคอมที่จาํ หน่ าย
คอนแทคเลนส์ในราคาที่ต่าํ กว่าโดยผูป้ ระกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทคอนแทค
เลนส์ควรมีการสํารวจข้อมูลในตลาดและอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจได้ง่ายและกลับมาซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ซ้ าํ รวมถึงประเด็นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตระหนักถึงน้อยที่สุดคือ การบอกต่อไปยังบุคคล
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อื่ น หากร้ า นคอนแทคเลนส์ ใ ดในเฟสบุ๊ ค ดอทคอมมี ก ารเสนอโปรโมชั่ น ที่ ดี แ ละน่ า สนใจ
ผูป้ ระกอบการควรเน้นโปรโมชัน่ ให้ชดั เจนเพือ่ ดึงดูดลูกค้า
3. ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อเพราะตราสิ นค้ามีความน่ าเชื่อถือ
มากที่สุด โดยผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้
มากที่สุด เพื่อ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจต่อผลิ ตภัณฑ์และเกิ ดการซื้ อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อ ง
และอีกประเด็นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามตระหนักน้อยที่สุดคือ มีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของคอน
แทคเลนส์แต่ละร้านก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับการสร้างความ
ประทับใจแรกพบ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หากลู กค้าพึงพอใจสิ นค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
สินค้าทันที
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้ งต่ อไป
1. ควรใช้การวิจยั ในแนวทางแบบผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิง
ปริ มาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกตพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ การร่ วมกิจกรรมใน
พื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อความสมบูรณ์ และความเหมาะสมของ
ข้อมูล อีกทั้งนํามาซึ่งข้อมูลในเชิงลึก
2. ควรเพิม่ ความหลากหลายในการศึกษามากขึ้น โดยการเพิม่ ตัวแปรอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องที่กาํ ลังศึกษาอยู่ เพือ่ ให้การศึกษามีความครอบคลุมกระบวนการและได้ประโยชน์สูงสุดเพือ่
นํามาวางแผนกลยุทธ์ต่อไป
3. ควรมีการนําสถิติรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วเิ คราะห์ผลใน
ครั้งนี้ เพือ่ ให้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมและทําให้ผลของการวิเคราะห์มีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้นในครั้งหน้า
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั

ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
Marketing Factors Influencing Contact Lens Purchasing Decision in Facebook.com
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนําไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพือ่ ประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย
ลงไปในช่ อง � เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
2. อายุ
1. ตํ่ากว่า 18 ปี
2. อายุ 18-25 ปี
3. อายุ 26-35 ปี
4. อายุ 36-45 ปี
5. อายุ 45 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา
2. มัธยมศึกษา
3. ปริ ญญาตรี
4. สูงกว่าปริ ญญาตรี
4. อาชีพ
1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. พนักงานบริ ษทั เอกชน
3. ธุรกิจส่วนตัว
4.นักเรี ยน/นักศึกษา
5.แม่บา้ น/พ่อบ้าน
6. อาชีพอิสระ
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................
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5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. น้อยกว่า 10,000 บาท
2. รายได้ 10,000 – 20,000 บาท
3. รายได้ 20,001 – 30,000 บาท
4. รายได้ 30,001 – 40,000 บาท
5. รายได้ 40,001 – 50,000 บาท
6. มากกว่า 50,000 บาท
6. ท่านเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่เท่าใด
1. น้อยกว่า 200 บาท
2. เฉลี่ย 201 – 300 บาท
3. เฉลี่ย 301 – 500 บาท
4. สูงกว่า 500 บาทขึ้นไป
7. ท่านใช้คอนแทคเลนส์ประเภทใด
1. รายวัน
2. รายสัปดาห์
3. รายเดือน
4. มากกว่า 1 ประเภท
8. ท่านใช้คอนแทคเลนส์ยหี่ อ้ ใดมากที่สุด
1. Acuvue
2. Barbie contact lens 3. Bausch & Lomb
4. Duna
5. Fresh Look
6. Magic eyes
7. Maxim
8. Mimi by Toni
9. Pretty Lens
10. Protrend Color
11. อื่นๆ (โปรดระบุ)_______________
9. บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์มากที่สุด
1. ตนเอง
2. เพือ่ น
3. ดารา หรื อ บุคคลที่มีชื่อเสียง
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________
10. ท่านได้รับทราบข้อมูลของคอนแทคเลนส์จากแหล่งใดมากที่สุด
1. สื่อโฆษณาทางนิตยสาร/วารสาร 2. สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
3. ได้รับการแนะนําจากคนรู ้จกั
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________
11. ท่านได้เปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อนตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์หรื อไม่
1. มี
2. ไม่มี
12. ท่านใส่คอนแทคเลนส์เพือ่ วัตถุประสงค์ใดมากที่สุด
1. แก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา 2. เพือ่ ความสวยงาม
3. ใส่ตามกระแสนิยม
4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดที่มอี ิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับระดับความสํ าคัญของท่านมากที่สุด โดย
มีความหมายในการเลือก ดังนี้ 5 หมายถึง สํ าคัญมากที่สุด 4 หมายถึง สํ าคัญมาก 3 หมายถึง สํ าคัญ
ปานกลาง 2 หมายถึง สํ าคัญน้ อย 1 หมายถึง สําคัญน้ อยที่สุด

ปัจจัยทางการตลาด

ด้ านผลิตภัณฑ์
13. คอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่างๆและ
วิธีการใช้ชดั เจน
14. คอนแทคเลนส์สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองตา
ด้ านราคา
15. ราคาของคอนแทคเลนส์มีความเหมาะสมกับยีห่ อ้ และตรา
สินค้า
16. คอนแทคเลนส์มีหลายระดับราคาให้เลือก
17. ราคาของคอนแทคเลนส์มีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับคุณภาพ
ด้ านช่ องทางในการจัดจําหน่ าย
18. ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมมีความน่าเชื่อถือ
19. ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมมีสินค้าเพียงพอต่อ
ปริ มาณความต้องการซื้อ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
20. การโฆษณาคอนแทคเลนส์ผา่ นสื่อช่องทางต่างๆ
21. มีการจัดการส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
22. มีการนําเสนอคอนแทคเลนส์ทางอินเตอร์เน็ตโดยดารา
หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง

ความสํ าคัญ
2
1
4
3
5
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ที่สุด
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ด้ านการบอกต่ อ
23. ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้านคอนแทคเลนส์ใดใน
เฟสบุค๊ ดอทคอมที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ในราคาที่ต่าํ กว่า
24. ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้านคอนแทคเลนส์ใดใน
เฟสบุค๊ ดอทคอมมีการเสนอโปรโมชัน่ ที่ดีและน่าสนใจ
25. ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากผูข้ ายในเฟสบุค๊ ดอทคอมมี
การสื่อสารอย่างเป็ นมิตร เอาใจใส่ลูกค้า

ความสํ าคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 3 การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์ ในเฟสบุ๊คดอทคอม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในช่ องว่ างที่ตรงกับระดับความสํ าคัญของท่านมากที่สุด โดย
มีความหมายในการเลือก ดังนี้ 5 หมายถึง สํ าคัญมากที่สุด 4 หมายถึง สํ าคัญมาก 3 หมายถึง สํ าคัญ
ปานกลาง 2 หมายถึง สํ าคัญน้ อย 1 หมายถึง สําคัญน้ อยที่สุด

การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์

26. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์โดยพิจารณาถึงความ
จําเป็ นในการใช้งาน
27. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะมีหลายร้านใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม ซึ่งสะดวกในการหาซื้ อ
28. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะได้มาตรฐาน
ได้รับการรับรอง และมีความปลอดภัย
29. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะตราสินค้ามี
ความน่าเชื่อถือ

ความสํ าคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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การตัดสิ นใจซื้อคอนแทคเลนส์

ความสํ าคัญ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด

30. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะมีการลดราคา
สินค้า หรื อ มีการจัดการส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
31. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์จากคําแนะนําของ
แพทย์
32. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์จากคําแนะนําของ
บุคคลรอบข้าง
33. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะทําให้ดวงตามี
สุขภาพดี
34. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะสื่อโฆษณาและ
ดาราที่มีชื่อเสียง
35. ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะการนําเสนอใน
สื่อสังคมออนไลน์ซี่งกําลังอยูใ่ นกระแสนิยม
36. ท่านมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของคอนแทคเลนส์แต่ละ
ร้านก่อนการตัดสินใจซื้อ
37.ท่านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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ภาคผนวก 2
1. ผลการวิเคราะห์ความตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence)
2. ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เชิงเนื้ อหาของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient
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1. ผลการวิเคราะห์ ความตรงด้ านเนือ้ หาของแบบสอบถาม (Content validity)
การวิเคราะห์ความตรงด้านเนื้ อหาของแบบสอบถามนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ซึ่ งมีเกณฑ์ต่อไปนี้ IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00
แสดงว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้อ งกับวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการวัด หากได้น้อยกว่า 0.50 แสดงว่าข้อ
คําถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัดหรื อแบบสอบถามนั้นไม่มีความตรงในการวัด
ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557)
ผลจากการวิเคราะห์ค่าที่ได้ในแต่ละข้อคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.66
ถึง 1.00 คือ 0.93 แสดงว่าคําถามทั้งหมดสอดคล้อ งกับวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งหมายความว่า
แบบสอบถามฉบับนี้มีความตรงเชิงเนื้อหา
โดยมีผทู ้ รงคุณวุฒิมาเป็ นผูต้ รวจสอบแบบสอบถามฉบับนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา พาหุ วฒั นกร
2. ดร. รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ
3. อาจารย์ พุทธิราภรณ์ หังสวนัส

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาจารย์คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีหาค่าดัชนี ฯ IOC มีดงั นี้
1. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ พิจารณาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาข้อคําถามเทียบกับวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า ข้อคําถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
-1 หมายความว่า ข้อคําถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
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3. นําคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ หาค่า IOC รายข้อจากสูตร
IOC = ∑ R
N

เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
ΣR คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
รายละเอียดค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อของแบบสอบถามทั้งฉบับเป็ นดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 7.1 ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Testability of Item Variable Congruence Index: IOC)
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คําถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ท่านเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่
ที่เท่าใด
ท่านใช้คอนแทคเลนส์ประเภทใด
ท่านใช้คอนแทคเลนส์ยหี่ อ้ ใดมากที่สุด
บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์มาก
ที่สุด
ท่านได้รับทราบข้อมูลของคอนแทคเลนส์จากแหล่งใด
มากที่สุด
ท่านได้เปรี ยบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยีห่ อ้ ก่อน
ตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์หรื อไม่

ผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
0
1

ค่า
IOC
1
1
1
1
0.66
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

0

0.66

1

1

1

1
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ข้อที่

คําถาม

12
13

ท่านใส่คอนแทคเลนส์เพือ่ วัตถุประสงค์ใดมากทีส่ ุด
คอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่างๆและ
วิธีการใช้ชดั เจน
คอนแทคเลนส์สวมใส่สบาย ไม่ระคายเคืองตา
ราคาของคอนแทคเลนส์มีความเหมาะสมกับยีห่ อ้ และ
ตราสินค้า
คอนแทคเลนส์มีหลายระดับราคาให้เลือก
ราคาของคอนแทคเลนส์มีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับคุณภาพ
ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมมีความน่าเชื่อถือ
ร้านคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอมมีสินค้าเพียงพอ
ต่อปริ มาณความต้องการซื้อ
การโฆษณาคอนแทคเลนส์ผา่ นสื่อช่องทางต่างๆ
มีการจัดการส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
มีการนําเสนอคอนแทคเลนส์ทางอินเตอร์เน็ตโดยดารา
หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้านคอนแทคเลนส์ใดใน
เฟสบุค๊ ดอทคอมที่จาํ หน่ายคอนแทคเลนส์ในราคาที่ต่าํ
กว่า
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากร้านคอนแทคเลนส์ใดใน
เฟสบุค๊ ดอทคอมมีการเสนอโปรโมชัน่ ที่ดีและน่าสนใจ
ท่านบอกต่อไปยังบุคคลอื่นหากผูข้ ายในเฟสบุค๊ ดอทคอม
มีการสื่อสารอย่างเป็ นมิตร เอาใจใส่ลูกค้า
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์โดยพิจารณาถึง
ความจําเป็ นในการใช้งาน
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะมีหลายร้านใน
เฟสบุค๊ ดอทคอม ซึ่งสะดวกในการหาซื้ อ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

ผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
1
1
1
1
1
1

ค่า
IOC
1
1

1
1

0
1

1
1

0.66
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
0

1
1
0.66

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0.66

1

1

1

1

1

1

1

1
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ข้อที่

คําถาม

28

ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะได้มาตรฐาน
ได้รับการรับรอง และมีความปลอดภัย
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะตราสินค้ามี
ความน่าเชื่อถือ
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะมีการลดราคา
สินค้า หรื อ มีการจัดการส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์จากคําแนะนําของ
แพทย์
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์จากคําแนะนําของ
บุคคลรอบข้าง
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะทําให้ดวงตามี
สุขภาพดี
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะสื่อโฆษณา
และดาราที่มีชื่อเสียง
ท่านตัดสินใจที่จะซื้อคอนแทคเลนส์เพราะการนําเสนอ
ในสื่อสังคมออนไลน์ซี่งกําลังอยูใ่ นกระแสนิยม
ท่านมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของคอนแทคเลนส์แต่
ละร้านก่อนการตัดสินใจซื้อ
ท่านได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ

29
30
31
32
33
34
35
36
37

ผูท้ รงคุณวุฒิ
1
2
3
1
1
1

ค่า
IOC
1

1

0

1

0.66

1

1

1

1

1

1

0

0.66

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0.66

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2. ผลการประเมินค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้ วยวิธีการหาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient
ขั้น ตอนการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) เพื่อ วิเ คราะห์ ห าความค่ า ความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการทดสอบซํ้า (Pre-test)
เพื่อนําผลมาวิเคราะห์วดั ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ ง
เป็ นที่ นิย มกันโดยทัว่ ไปสํา หรั บการวัด ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องข้อ มู ล ที่อ ยู่ใ นรู ปมาตรการประเมิ น
(Rating scale) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557) ซึ่งจะพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของคําตอบสําหรับ
คําถามแต่ละข้อในแบบสอบถามนั้น โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้

เมื่อ

α
n

∑s

2
i

แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
แทน จํานวนของข้อแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถาม
เป็ นรายข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

ข้อคําถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ ง ยิง่ มีความแปรปรวนสู งเท่าใด จะทําให้ความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรดังกล่าวลดตํ่าลง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าที่คาํ นวณได้ จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 ใน
กรณี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ ามีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้สูงหรื อค่อนข้างสู ง
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟามีค่าเข้าใกล้ 0.5 หรื อมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้
ปานกลางหรื อมีความเชื่อถือได้ค่อนข้างน้อยหรื อน้อยตามลําดับ
โดยนําแบบสอบถามที่มีค่าความตรงตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไปนําไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง ซึ่งแบบสอบถาม
ด้านที่ 1 ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊ค
ดอทคอม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
ด้านที่ 2 ด้านการตัดสิ นใจซื้ อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.81
โดยสรุ ปแบบสอบถาม พบว่าแบบสอบถามมี 2 ด้าน รวมทั้งหมด 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ ที่
ยอมรับได้ เท่ากับ 0.91
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ตารางที่ 7.2 สรุ ปผลทดสอบ Pre-test 40 ตัวอย่าง โดยรวมทั้ง 2 ด้าน
Case Processing Summary
N
Valid
Cases

a

Excluded
Total

%
40

100.0

0

.0

40

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

ตารางที่ 7.3 สรุ ปผลทดสอบค่า Cronbach’s Alpha ของ 25 ตัวแปร
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.91

25

ตารางที่ 7.4 สรุ ปผลทดสอบ Pre test 40 ตัวอย่าง 13 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านปั จจัยทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.88

13

ตารางที่ 7.5 สรุ ปผลทดสอบ Pre test 40 ตัวอย่าง 12 ตัวแปรสังเกตได้ ด้านการตัดสินใจซื้อคอนแทค
เลนส์ในเฟสบุค๊ ดอทคอม
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.81

12
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ประวัติผู้วิจัย
นางสาวณัฐชญา ชัยผดุง เกิดวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บณั ฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี การศึกษา 2558
และได้ศึกษาต่อในระดับปริ ญญามหาบัณฑิตสาขาบริ หารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
ในปี การศึกษา 2559
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั

โรงพยาบาลศิริราช
พยาบาลวิชาชี พ
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