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วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอน
แทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอน
แทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม (3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทค
เลนส์ ในเฟสบุ๊ คดอทคอม กลุ่ มตัว อย่างคือ ลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยไม่จากัดอายุ
จานวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการ
วิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ทางการตลาดใช้ส ถิติส หสั มพัน ธ์อย่ างง่ายของเพียร์สั น (Pearson Product-Moment Correlation
Coefficient) การสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 18 – 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ
คอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 บาท ส่วนใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์ประเภทรายเดือน ยี่ห้ อ Bausch &
Lomb บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลของคอนแทคเลนส์มาจากสื่อ
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต มีการเปรียบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยี่ห้อก่อนตัดสินใจซื้อ โดยวัตถุประสงค์ใน
การใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของสายตา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับคอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบ
ต่าง ๆ และวิธีการใช้ชัดเจน มากที่สุด รองลงมา เป็นปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านการบอกต่อ และปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย ตามลาดับ ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ช่องทางในการจั ดจ าหน่ าย ปั จ จั ย ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านการบอกต่อ มีความสั มพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยนาตัวแปร
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อิสระเข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
และ 4. ปัจจัยด้านการบอกต่อ แต่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทค
เลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
คาสาคัญ: ปัจจัยทางการตลาด คอนแทคเลนส์ การตัดสินใจเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ เฟสบุ๊คดอทคอม

Abstract
This reseach aims (1) to study the Marketing factors influencing to purchasing
decision of Contact Lens in Facebook.com. (2) to study 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 solve the sight problem. Questionaire answerer attaches
great importance to product factor. Especially the contact lens that showed component
details and instruction clearly. Second, the price factor, marketing promotion factor, buzz
factor and distribution factor respectively. Marketing factor relating to buying a contact lens
in Facebook. Product factor, price factor, distribution factor marketing, promotion factor and
buzz factor had a positive relationship with the decision to buy contact lens in Facebook
significantly on the statistics at 0.01 on analyzing market factor which influencing decision to
buy contact lens in Facebook. By applying independent variables to multiple linear
regression equation with all 5 factors. As a result, product factor, price factor, distribution
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factor and buzz factor apply into multiple linear regression equation but the marketing
promotion factor had no effect on the decision to buy contact lens in Facebook.
Keywords: Marketing Factors, Contact Lens, Contact Lens Purchasing Decision,
Facebook.com
บทนา
ปัจจุบันวิถีชีวิตยุคใหม่ ที่มีทั้งแท็บเลต สมาร์ทโฟน และอื่น ๆ ทาให้คนสายตาสั้นและเอียงเร็วขึ้นกว่า
ที่ควรจะเป็น จากสถิติโดยเฉลี่ย อายุ 40 ปีขึ้นไป ถึงมีปัญหาสายตา (ยกเว้นกรรมพันธุ์) กลายเป็นว่าสมัยนี้เร็ว
ขึ้น แถมมีแนวโน้มสั้นและเอียงขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยถูกต้อง (วิลาวัณย์ , 2557) ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ทาให้คนประสบปัญหาเรื่องสายตามากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แนวโน้มปัญหาด้านสายตาที่พบ
คือ ช่วงวัยรุ่นวัยเรียน มักจะประสบปัญหาสายตาสั้น เอียง กลุ่มนี้จะตัดแว่นเฉลี่ยปีละครั้ง เพราะสายตายังไม่
คงที่ แก้ไขด้วยการใส่แว่นสายตา คนส่วนใหญ่มักหันมาให้ความสาคัญกับการดูแลตัวเองและการทาตัวเองให้ดู
ดีขึ้นมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมทุกวันนี้ที่จะต้องเข้าสังคมและพบปะกับผู้คนมากมาย เรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่
สาคัญ ดวงตาเป็นอวัยวะที่สาคัญมากอวัยวะหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ เป็นอวัยวะที่มีความลึกซึ้งและเป็น
อวัยวะที่ซับซ้อนมาก ที่ใคร ๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ ทาหน้าที่ในการมองเห็น จะสังเกตได้ว่าเมื่อเวลาที่ เรามองใคร
หรือแม้กระทั่งเวลาที่ใครมองเรานั้น ก็มักจะมองที่ตาเป็นอันดับแรก ดังคากล่าวที่ว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของ
หัวใจ” เพราะดวงตามักจะเป็นจุดเด่นที่สุดบนใบหน้าของเรา ซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่อรูปลักษณ์ภายนอก การใส่
คอนแทคเลนส์เป็ นวิธีเพิ่มความมั่น ใจได้อย่างหนึ่ ง ตลาดคอนแทคเลนส์ไทย 1.7 พันล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตประมาณร้อยละ 8 และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องปีละร้อยละ 5 ถึงปี 2563 เพราะคนไทยให้
ความนิยมมากขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สวมใส่แว่นตาเปลี่ยนมาใช้มากขึ้นเพื่อเสริมบุคลิกภาพ การแข่งขันของตลาด
คอนแทคเลนส์ รุ น แรงมากขึ้น มีห ลายมาตรฐานและหลายระดับ ราคาให้ ลู ก ค้าเลื อก อี กทั้งยั งมีคู่แ ข่งขั น
ทางอ้อมอย่างแว่นตา ช่องทางการจัดจาหน่ายคอนแทคเลนส์แต่ละยี่ห้อมีความสาคัญอย่างยิ่ง ยิ่งมีช่องทางการ
จัดจาหน่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งติดตลาดมากขึ้นเท่านั้น
จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม เพื่อที่จะได้ทราบถึงปัจจัยที่สาคัญในการสนับสนุนการตัดสิ นใจซื้อของ
ลูกค้าในเฟสบุ๊คดอทคอมที่ซื้อคอนแทคเลนส์ เพราะเป็นสินค้าที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง อีกทั้งยังมีราคา
ถูก สามารถหาซื้อได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต และเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุ๊คดอทคอม
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ตัวแปรต้น
1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางในการจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
การบอกต่อ

การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม

วิธีการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยไม่จากัดอายุ
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม โดยไม่จากัดอายุ จานวน 384
คน จากสูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ W.G.cochran ในปี ค.ศ. 1953 ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 แต่เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยทางกาตลาด อีกทั้งยังดัดแปลงแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้วเป็นแนวทางเพื่อมา
ก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้ อ หาในการสร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อ
เดือน มูลค่าของคอนแทคเลนส์ที่ซื้อในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ประเภทของคอนแทคเลนส์ที่ใช้ ยี่ห้อคอนแทคเลนส์
ที่ใช้มากที่สุด บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ รับทราบข้อมูลของคอนแทคเลนส์จากแหล่งใด
มากที่ สุ ด มี ก ารเปรี ย บเที ย บคอนแทคเลนส์ ใ นแต่ ล ะยี่ ห้ อ ก่ อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ ห รื อ ไม่ และ
วัต ถุป ระสงค์ห ลั กในการสวมใส่ ค อนแทคเลนส์ โดยแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
4
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านการบอกต่อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์
ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดับความสาคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม มีลั กษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ประยุกต์ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert
Scale) โดยแบ่งระดับความสาคัญออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ข้อคาถามในแบบสอบถามเป็นปลายเปิด (Open-end)
4. การเก็บ รวบรวมข้อ มูล ผู้ วิจั ยท าการเก็บ รวบรวมตั ว อย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) จากการแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400
คน สถานที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ เฟสบุ๊คดอทคอม ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จากค่าสถิติร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติที่ใช้หา
คุณภาพของแบบสอบถามใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม α = 0.91 ส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนแทคเลนส์ ใ นเฟสบุ๊ ค ดอทคอม ใช้ ส ถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น ( Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple
Linear Regression: MRA) ของการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมด้วยวิธี Stepwise
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ปัจจัยทางการตลาด
S.D.
ระดับความสาคัญ
xˉ
ของปัจจัย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านการบอกต่อ
รวม

4.04
4.01
3.55
3.79
3.62

0.81
0.68
0.91
0.77
0.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80

0.81

มาก

5
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การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม จาก
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึงระดับน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 2.50 – 3.49
หมายถึง ระดับปานกลาง 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับ
คอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ และวิธีการใช้ชัดเจน มากที่สุด รองลงมา เป็นปัจจัยด้าน
ราคา ปัจ จัยด้านการส่ งเสริมการตลาด ปั จจัยด้านการบอกต่อ และปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า ลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมให้ความสาคัญด้าน
ผลิตภัณฑ์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) กล่าวถึงผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือก
ทางที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและคัดสรรเพียงตรายี่ห้อเดียวที่ตรงตามความต้องการ
ซึ่งคุณสมบัติของสินค้า (Attributes) และประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit) เป็นสิ่งที่สาคัญซึ่งจะส่งผลต่อความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัณธิตรา แก้วมา (2556) พบว่าปัจจัยทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์มีความสาคัญอันดับหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาของผู้บริโภคในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่สอดคล้องกับปาจรีย์ วัฒนอังกูร (2557) ได้ทาการวิจัยพบว่าการตัดสินใจซื้อคอนแทค
เลนส์เพราะคอนแทคเลนส์ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และตราสินค้ามีความน่าเชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด
เนื่องจากคอนแทคเลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ และวิธีการใช้
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ตัวแปร

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านการบอกต่อ
การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์

ด้าน
ผลิตภัณฑ์

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

ด้านราคา

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

ด้าน
ช่องทางใน
การจัด
จาหน่าย

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

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด

1.000
.616**
.560**

ด้านการ
บอกต่อ

1.000
.739**

การ
ตัดสินใจ
ซื้อคอน
แทคเลนส์

1.000

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊ค
ดอทคอม ใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) พบว่า
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ปัจจัยทางการตลาดทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ บุญนาเศรษฐ (2555) ได้
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้คอนแทคเลนส์สีตาโต กรณี ศึกษาในกรุงเทพมหานครเฉพาะเขต
บางแค” และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษชนก จงใจรักษ์ (2557) ที่กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง
สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจาเป็นและความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
ได้แก่ สินค้า บริการ ความคิด สถานที่กิ จกรรม องค์การ หรือบุคคล ส่วนราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ผู้บริโภคจะมีการ เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างสินค้าและราคา หากมีความ
คุ้มค่ามากลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น และการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารไปยังตลาด
เป้าหมาย เพื่อเป็นการให้ความรู้ หรือเป็นการเตือนความจาของตลาดเป้าหมายที่มีต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์
ซึ่งการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านการบอกต่อ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การบอกต่อของเอ็มมานูเอล โรเซน (2543) กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการ ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มเป้าหมายได้ใช้สินค้าหรือบริการแล้ วเกิดความพึงพอใจหรือไม่ก็ได้ จากนั้นมี
การบอกต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น ในลักษณะบุคคลทั่วไปบอกต่อกันเอง (Peer to Peer) โดยวิธีการนี้
จะใช้หลักให้คนทั่วไปบอกต่อกันเอง ซึ่งวิธีได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากเป็นประสบการณ์ตรงที่เขา
ได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการชนิดนั้นในชีวิต นามาสู่ความภักดีในตราสินค้าและร้านค้าที่จัดจาหน่าย
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
Unstandardized
Coefficients

ปัจจัยทางการตลาด

Standardized
Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

Beta

ด้านการบอกต่อ

.408

.027

.593

14.973

.000*

ด้านผลิตภัณฑ์

.130

.031

.156

4.136

.000*

ด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย

.087

.024

.144

3.687

.000*

ด้านราคา

.077

.036

.083

2.136

.033*

-

-

-

1.591

.112

ด้านการส่งเสริมการตลาด

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

ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
โดยนาตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MRA) ด้วยวิธี
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Stepwise ทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ 1. ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย และ 4. ปัจจัยด้านการบอกต่อ แต่
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอมเนื่องจากค่า
Sig > 0.05 ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดี ทั้งนี้ มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2)
เท่ากับ 0.607 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.7 สามารถเขียนในรูปสมการพยากรณ์คือ การตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์
ในเฟสบุ๊คดอทคอม = 0.408 ด้านการบอกต่อ + 0.130 ด้านผลิตภัณฑ์ + 0.087 ด้านช่องทางในการจัด
จาหน่าย + 0.077 ด้านราคา (R2 = 0.607) ดังตารางที่ 3
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่า
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 81.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ 27.00 ตามลาดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.00 มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อคอนแทคเลนส์แต่ละครั้ง 201 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.00 ส่วน
ใหญ่ใช้คอนแทคเลนส์ประเภทรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ยี่ห้อ Bausch & Lomb คิดเป็นร้อยละ 22.00
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 74.00 แหล่งข้อมูลของคอนแทค
เลนส์มาจากสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 49.00 มีการเปรียบเทียบคอนแทคเลนส์ในแต่ละยี่ห้อ
ก่อนตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 69.00 โดยวัตถุประสงค์ในการใส่คอนแทคเลนส์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติ
ของสายตา คิดเป็นร้อยละ 73.00
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟส
บุ๊คดอทคอมมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.04) โดยให้ความสาคัญกับคอนแทค
เลนส์มีการแสดงข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ และวิธีการใช้ชัดเจน มากที่สุด ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
เป็นปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.01) ลาดับที่ 3 ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ใน
ระดับมาก (xˉ = 3.79) ลาดับที่ 4 ได้แก่ ปัจจัยด้านการบอกต่อ อยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.62) ส่วนปัจจัยด้าน
ช่องทางในการจัดจาหน่ายผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.55)
3. วิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
พบว่าปัจ จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด และปัจจัยด้านการบอกต่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอท
คอม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
จากการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณทั้ง 5 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร เข้าสมการถดถอย
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เชิงเส้นแบบพหุคูณ ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านช่องทางในการจัดจาหน่าย
และ 4. ปัจจัยด้านการบอกต่อ ซึ่งสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณที่ได้สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม ร้อยละ 60.7 และมีค่าความแปรปรวน เท่ากับ 0.339
โดยสามารถเขียนเป็นรูปแบบปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอท
คอม ดังแสดงในภาพที่ 1
Multiple Regression Analysis : MRA by Stepwise
R2 = 0.607, S.E. = 0.339

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ปัจจัยทางการตลาด

ด้านช่องทางใน
การจัดจาหน่าย

การตัดสิ นใจซื้ อ

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ด้านการบอกต่อ
Effect
Not Effect

Independent variables

Dependent variables

ภาพที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม
ในบริบทดังนี้
1. เจ้าของร้านค้าในเฟสบุ๊คดอทคอมควรนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ทางการตลาด และสามารถนาข้อมูลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการในด้าน
ต่าง ๆ แก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้การวิจัยในแนวทางแบบผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและ
คุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกตพฤติกรรมการใช้คอนแทคเลนส์ การร่วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมบูรณ์ และความเหมาะสมของข้อมูล อีกทั้งนามาซึ่งข้อมูลในเชิง
ลึก
2. ควรเพิ่มความหลากหลายในการศึกษามากขึ้น โดยการเพิ่มตัวแปรอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กาลังศึกษาอยู่ เพื่อให้การศึกษามีความครอบคลุมกระบวนการและได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อนามาวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป
3. ควรมีการนาสถิติรูปแบบอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในครั้งนี้
เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมและทาให้ผลของการวิเคราะห์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ในครั้งหน้า
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