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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือแวน
สายตาจากรานคาแหงหนึ่งในหางสรรพสินคา อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม  เพื่อศึกษาถึงความ
คาดหวังของผูบริโภคของรานคาแหงนี้  และเพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ในการเลือกซ้ือแวนตาในหางสรรพสินคา  เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 500 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหดวย
แบบจําลองแบบจําลองโลจิท (Logit model) ดวยเทคนิควิธีวิเคราะหการประมาณภาวะความนาเปน
สูงสุด (maximum likelihood estimates: MLE) และเทคนิควิเคราะห marginal effects   

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีเลือกซ้ือแวนสายตาจากรานคาแหงนี้ สวนใหญเปนเพศ
ชายรอยละ 58.2 อยูในชวงอายุ 21 – 30 ปรอยละ 43.6 โดยมีสถานภาพโสดรอยละ 54.7  ประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัวรอยละ 30.3  มีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 31.4  และ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 66.9  ดานพฤติกรรมผูบริโภคพบวาพฤติกรรรมของกลุมผู
ซ้ือแวนตา ในหางสรรพสินคา เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพบวา พฤติกรรรมของกลุมตัวอยาง
โดยสวนใหญผูบริโภคจะซ้ือแวนเนื่องจากมีปญหาทางสายตา รอยละ 89.2 สวนพฤติกรรมดาน
ความถ่ีในการซ้ือแวนตาจากรานคาแหงนี้สวนใหญมีการซ้ือแวนตานอยกวา 1คร้ัง/ป โดยคิดเปน
รอยละ 87.1  
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ผลการศึกษาดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแวนสายตา พบวาปจจัยท่ีมี
ผลไดแก ปจจัยดานอุปกรณท่ีทันสมัยและมาตรฐานในการตรวจวัดสายตา เปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมากท่ีสุด โดยมีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะเลือกซ้ือแวนสายตาจากรานคาแหงนี้ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 28.3 รองลงมาไดแก พนักงานมีความรูความชํานาญ   การดูแลลูกคาหลังการขาย 
ปจจัยดานเงินผอน ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะตัดสินใจเลือกซ้ือแวนตาเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 20.1-23.4 สวนปจจัยการบริการหนวยรถเคล่ือนท่ี    ความหลากหลายของกรอบแวนใน
รานคา และ รูปทรงท่ีทันสมัยของแวนตา ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะตัดสินใจ
เลือกซ้ือแวนตาเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.6-19.5 ในขณะท่ี กลยุทธในการแจกของแถม ระยะเวลาในการ
ประกอบแวนตา และ การชําระเงินดวยบัตรเครดิต ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอโอกาสที่ลูกคาจะ
ตัดสินใจเลือกซ้ือแวนตาเพิ่มข้ึน รอยละ 11.1-15.3  นอกจากนี้บรรจุภัณฑท่ีดีของแวนตา  และ 
รายไดเปน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอโอกาสท่ีลูกคาจะตัดสินใจเลือกซ้ือแวนตาเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
เพียงรอยละ 0.0001-1 
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ABSTRACT 
 

This study is aimed to study consumers’ behavior when purchasing eye glasses in the 
shopping center in Mueang District, Chiang Mai province in term of the expectation of the 
consumer to this shop. The study also investigates factors affecting the decision making of 
consumers in purchasing eye glasses in shopping center in the area of Mueang District, Chiang 
Mai Province. Information is collected from 500 samples. The analyses used are descriptive 
statistic and Logit Model under the technique of Maximum Likelihood Estimate: MLE and 
Marginal Effects. 

The study results shows most of samples who bought eye glasses from this shop is male  
(58.2%) The age between 21-30 years old (43.6%) 54.7 percent of the samples are single.  These 
groups of people run their own business; with an income of between 10,001-20,000 Baht  
Looking at education, 66.9% of samples are at a Bachelor degree level. The consumers’ behavior 
who bought eye glasses in shopping center in the area of Muang District, Chiang Mai Province 
shows that most of them have got optical problems. The frequency in buying eye glasses from 
this shop is less than once a year. 
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The factors that influence decision making in towards buying eye glasses, include 
displaying up-to-date equipment as well as high standard of optical procedure as the main factors 
influencing decision making of consumers. These factors impact to decision making of consumers 
to buy eye glasses from this shop at 28.3%. 20.1-23.4% of the sample mentioned factors which 
influence decision making when buying eye glasses are; the professionalism of staff, post-sales 
services, installment offer. 18.6-19.5% of the sample mentioned factors which influence decision 
making when buying eye glasses are; mobile unit, various glasses frame with the modern style. 
The strategy of promotion in premium offer and time of eye glass completion and payment made 
through credit card impact to decision of consumers to buy eye glasses more than 11.1-15.3 
percent. Attractive package of eye glasses and income are the factors which impact decision of 
consumers to buy eye glasses with only 0.0001-1 percent. 

  
 
 
 


