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บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

  ดวงตา เปนอวัยวะท่ีสําคัญของมนุษย กลาวคือ เปนหนาตางแหงการรับรูโลกภายนอก  
กิจกรรมตางๆของมนุษยจะดําเนินไปอยางปกติไมไดหากมนุษยผูนั้นมีปญหาเร่ืองสายตา ดังนัน้ 
การดูแลทะนถุนอมดวงตาอันเปนอวยัวะท่ีบอบบางจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ความ
ผิดปกติของดวงตาท่ีพบเห็นอยูเปนประจํา เชน สายตาส้ัน สายตายาว หรือสายตาเอียง  สงผลให
แวนสายตากลายเปนส่ิงสําคัญในชีวิตประจําวันสําหรับผูมีปญหาสายตาแวนสายตาจงึเปรียบเสมือน
เปนอวยัวะสวนหน่ึงของรางกายอีกท้ังยังเปนอุปกรณท่ีสวมใสไวบนใบหนา อันสงผลกับการใช
ชีวิตประจําวันไมมากกน็อย ดังนั้น การตัดสินใจเลือกซ้ือแวนสายตาใหเหมาะกับบุคลิกสวนตัวของ
ผูสวมจึงเปนส่ิงท่ีปฏิเสธไมไดวา ตองใชความพิถีพิถันในการเลือกสรร    
  แวนสายตาประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ เลนส และ กรอบแวน เลนส
แวนตาแบงออกเปน 2 ประเภทตามวัสดุท่ีใชทําคือ เลนสพลาสติกและเลนสกระจก เลนสพลาสติก
มีน้ําหนกัเบา ตกไมแตก ยอมเลนสใหเปนสีตางๆไดตามความตองการ แตมีขอเสียคือ เกิดรอยขีด
ขวนงาย   สวนเลนสกระจกลักษณะเลนสจะใสกวาเลนสพลาสติก  ทนตอแรงขูดขวนไดดี สามารถ
เพิ่มสารตางๆลงไปในเน้ือแกวได ทําใหไดเลนสท่ีมีสีตางๆได นอกจากนี้สารบางอยางท่ีเติมลงไป 
จะมีคุณสมบัติท่ีเปล่ียนสีไดเม่ือถูกแสงแดด ขอเสียของเลนสกระจกคือ มีน้ําหนกัมากและแตกงาย
เม่ือไดรับแรงกระแทก   
  กรอบแวน สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทตามวัสดุท่ีใชทํา คือ กรอบแวนโลหะ กรอบ
แวนพลาสติก และกรอบแวนแบบผสม   
  กรอบแวนชนดิโลหะทําดวยสวนผสมของโลหะหลายชนิด ท้ังนี้เพื่อใหไดแวนตาท่ีมี
น้ําหนกัเบา มีความแข็งแรงและทนทาน  กรอบบางชนิดใชโลหะไทเทเนียม ซ่ึงเปนโลหะพิเศษจึง
ไดแวนตาท่ีมีน้ําหนกัเบามาก เนื่องจากโลหะชนดินี้มีราคาคอนขางแพง จึงทําใหกรอบแวนชนิดนีมี้
ราคาแพงดวย  ขอดีของกรอบโลหะคือ ขอบแวนมีลักษณะบาง สามารถออกแบบเปนรูปราง
ตางๆกันไดมาก  มีอายุการใชงานนาน  แตมีขอเสียคือ เกิดอาการแพงายในบางคน  โลหะอาจถูกกดั
กรอนจากเหง่ือเม่ือใชไปนานๆ  สีท่ีใชเคลือบอาจหลุดออกได รูปรางของแวนตาอาจบิดเบ้ียวไดงาย
เม่ือไดรับแรงกระแทก 
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  สวนกรอบแวนชนิดพลาสตกิ สามารถเลือกชนิดพลาสติกท่ีนํามาใชจะทําไดหลายชนิด 
โดยมากจะเลือกชนิดท่ีมีน้ําหนักเบา ทนทานตอการกระแทก สามารถดัดหรือหลอใหเปนรูปราง
ตางๆกันได ขอดีของกรอบพลาสติกคือ มีน้ําหนกัเบา ไมกอใหเกิดอาการแพ  สามารถออกแบบใหมี
รูปรางตางๆกันได มีความทนทานตอแรกกระแทกไดดีกวาโลหะ เติมสีผสมลงในพลาสติกได  
ขอเสียของกรอบพลาสติกคือ พลาสติกจะมีความกรอบ อาจเกิดการแตกหกัไดตามอายุการใชงาน  
กรอบพลาสติกมีความหนาทําใหผูสวมมองเห็นไดแคบกวากรอบโลหะ  และขอเสียประการสุดทาย
คือ กรอบแบบพลาสติกสวนมากไมมีดัง้รองแวน มักจะล่ืนตํ่าลงมาจากจมูกไดงาย   กรอบแวน
ประเภทสุดทายคือ กรอบแวนผสม คือ กรอบแวนท่ีมีท้ังพลาสติกและโลหะอยูดวยกัน ท้ังนี้เพือ่
แกปญหาขอดแีละขอเสียของแวนตาแตละชนิดดังกลาวมาแลวขางตน(ประเสริฐ ลีอังกูรเสถียร, 
2550) 
  จังหวดัเชียงใหมถือวาเปนจงัหวัดท่ีถูกกําหนดใหเปนเมืองหลักในภาคเหนือ จงึทําให
จังหวดัเชียงใหมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงเกือบทุกดานใน
ภาคเหนือตอนบน มีการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐานตางๆท่ีจําเปนสําหรับรองรับการลงทุน การ
คมนาคม การส่ือสาร ในปจจุบันเชียงใหมไดกลายเปนศูนยกลางทางการเงิน การธนาคาร การ
พาณชิย การทองเท่ียว การศึกษา และอุตสาหกรรม ประกอบกับทางภูมิภาคที่ต้ังเชียงใหมมีอาณา
เขตติดตอกับประเทศในอนุภาคแมน้ําโขงตอนบน จึงทําใหมีโอกาสในการพัฒนาความรวมมือกบั
ประเทศตางๆในภูมิภาคนีจ้ังหวัดเชียงใหมมีความพรอมในการเปนศูนยกลางบริการที่จะสนับสนุน
การพัฒนาการทองเท่ียว อุตสาหกรรม การคา และการลงทุนของภาคเหนือตอนบน (ประวิทย สีห
โสภณ, 2541) 
  จังหวดัเชียงใหมในปจจุบันมีสองสถานภาพ สถานภาพหนึ่งมีฐานะเปนจังหวัด และอีก
สถานภาพหนึง่เปนเมืองซ่ึงมีความสําคัญเปนอันดับสองของประเทศ จังหวดัเชียงใหมถูกกําหนดให
มีบทบาทท่ีหลากหลาย ภายใตนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตางๆ และ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหมมากบางนอยบาง ตามนโยบายและกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป 
(ดวงจันทร อาภาวัชรุตม, 2541)  ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของจังหวดัเชียงใหมสงผลให
ประชากรในจงัหวัดเชียงใหมเพิ่มมากข้ึน จากการสํารวจสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2533 พบวา
เชียงใหมมีประชากรประมาณ 1,367,200 คน และในป พ.ศ. 2543 พบวามีประชากรประมาณ 
1,500,100 คน (www.nso.go.th) 
 การศึกษาคร้ังนี้ จึงเปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือแวนสายตา ใน
หางสรรพสินคา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนแหลงเศรษฐกิจสําคัญ
ในภาคเหนือ  ธุรกิจแวนสายตาในจังหวัดเชียงใหมเจริญเติบโตมากข้ึนเร่ือยๆ เพือ่รองรับจํานวน
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ประชากรที่เพิม่มากข้ึน ท้ังนี้เพื่อทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือแวนสายตาซ่ึงเปนสินคาท่ี
จําเปนตอชีวิตประจําวนั อีกท้ังเทคโนโลยีในปจจุบัน อาทิเชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ มีความ
จําเปนกับมนษุยอยางหลีกเล่ียงไมได อันเปนผลเกี่ยวเนือ่งกับการใชสายตา และเปนหนึ่งในสาเหตุ
ใหเกิดปญหาดานสุขภาพสายตา   ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนีส้ามารถนําไปใชประโยชนใน
การวางแผนการดําเนินงาน ปรับปรุงและสงเสริม กิจการแวนสายตาตอไปในอนาคต   

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือแวนสายตาจากรานคาแหงหนึ่งใน
 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือแวนสายตาในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1  เพื่อเขาใจถึงพฤติกรรมของผูซ้ือแวนสายตาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
1.3.2 เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปวางแผนในการดําเนนิงาน ปรับปรุง และ สงเสริมให

กิจการแวนสายตาในจังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพดียิ่งข้ึน สงผลใหผูบริโภคสามารถเลือก
ซ้ือแวนสายตาไดตรงตามความตองการ   

1.3.3 เปนประโยชนแกผูประกอบการในการสรางกลยทุธการขายและวางแผนการตลาด 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือแวนสายตาจากรานคาแหงหนึ่ง 
ใน อ.เมือง จ.เชียงใหม  โดยจะทําการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบงเก็บ
จากรานคาแหงหนึ่ง จํานวน 300 ตัวอยาง และ รานคาอ่ืนๆอีก 200 ตัวอยางโดย รวมท้ังส้ิน 500 
ตัวอยาง  
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1.5 นิยามศัพท 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง  พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกถึงทางเลือกตอส่ิงเราท่ีมากระตุน
ใหเกิดข้ึนโดยเร่ิมจากการตระหนักถึงความตองการ การเสาะแสวงหาขาวสาร การประเมินคา
ทางเลือกและการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 

สายตาผิดปกติ แบงออกคราวๆเปน 4 ชนดิ คือ 
สายตาส้ัน หมายถึง       คนท่ีมีสายตาส้ัน จะมีอาการมองไกลไมชัด แตเม่ือมองใกล

จะสามารถมองเห็นไดดี ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขนาดสายตาผิดปกติดวย อาการปวดอาจจะมีหรือไมมีก็ได 
หากมีอาการปวดรวมดวยกไ็มไดสัมพันธกบัขนาดของสายตาส้ันผูปวยชอบหยีตาเพื่อใหเห็นชัดข้ึน 

สายตายาว หมายถึง    โดยมากจะมีอาการปวดหวัปวดตารวมดวย อาการตามัวอาจจะ
มีหรือไมมีก็ไดข้ึนอยูกับขนาดของสายตายาว อาการเดนอยางหน่ึงคือ เม่ืออานหนังสือไปนานๆ 
ตัวหนังสือจะลายๆ หรือเห็นติดกนัเปนแพ เวลากลางคืนจะตองใชไฟเพ่ิมข้ึนในการอาน สายตายาว
หากเกิดกับเดก็ โดยมากจะมีภาวะตาเขรวมดวย 

สายตาเอียง หมายถึง      โดยมากจะมีอาการปวดหวัปวดตารวมกบัตามัวดวยเสมอ 
อาการปวดหัวจะเดนกวาตามัว โดยเฉพาะรายท่ีเปนนอยๆ ในคนท่ีมีสายตาเอียงมากๆ จะมีอาการตา
มัวรวมดวยเสมอ อาจมีอาการหมุนเอียงศรีษะหรือหันหนาไปดานใดดานหนึ่ง 

สายตาคนแก หมายถึง คนทุกคนเม่ืออายุถึงส่ีสิบปจะเกิดอาการของสายตา
เนื่องมาจากมีอายุมากกลาวคือจะมีอาการมองวัตถุโดยเฉพาะหนังสือท่ีมีขนาดเล็กๆไมชัดเจน
เหมือนกับคนหนุมสาว ท้ังนี้เนื่องจาก มีการเปล่ียนแปลงทางดานกายวภิาคและสรีระวิทยาของตา 
ทําใหความสามารถของตาไมสามารถจะกระทําไดดเีทาเดิมอีกตอไป ผลก็คือจําเปนตองใชเลนส
บวกมาชวยในการดูใกลจะทําใหชัดเจนยิ่งข้ึน  

 


