
การศึกษาการการตดัสินใจซ้ือเส้ือแฟชัน่ผู้หญิงค้าส่งในตลาดโบเ๊บ ๊

ภทัรนิ เหล่าสมิ1  

บทคดัย่อ 

 การศกึษาการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ ครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื (1) เพื่อศกึษา

คุณลกัษณะต่างๆ ของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ (2) เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งใน

ตลาดโบ๊เบ๊ (3) เพื่อศกึษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล กบัคุณลกัษณะต่างๆ ของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาด

โบ๊เบ๊ เกบ็ขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 313 คน น าขอ้มลูมาวเิคราะหก์ารตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง

ดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) และหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล กบัการตดัสนิใจ

สนิใจซื้อ ผลการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะดา้นระยะเวลารอสนิคา้ มสีดัส่วนความส าคญัมากทีสุ่ดอยู่ที ่36.16%  

รองลงมาเป็นคุณลกัษณะดา้นราคา มสีดัส่วนความส าคญัอยู่ที ่35.02% และประชากรกลุ่มตวัอยา่งทีม่รีะยะเวลาในการ

ด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั ในคุณลกัษณะดา้นรปูแบบ, ราคา และโปรโมชัน่ 

และประชากรกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั ใน

คุณลกัษณะดา้นรปูแบบ และระยะเวลารอสนิคา้ 

ค าส าคญั: การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม, เสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่ง, ตลาดโบ๊เบ ๊

บทน า 

 มนุษยถ์อืเป็นสตัวส์งัคมทีม่คีวามตอ้งการทีส่ลบัซบัซอ้น มคีวามตอ้งการเพื่อการด ารงชวีติ โดยความตอ้งการ

ขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติของมนุษยน์ัน้คอืความตอ้งการทางกายภาพ เป็นความตอ้งการเพื่อความอยู่รอดในการ

ด ารงชวีติของมนุษย ์(Maslow, 1943: 370-396) ประกอบไปดว้ยปัจจยัสี ่ไดแ้ก่ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และ

ยารกัษาโรค จะเหน็ไดว้่าเครื่องนุ่งห่ม หรอื เสือ้ผา้ นับเป็นหนึ่งในปัจจยัสีท่ีม่คีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ เป็นสิง่ที่

มนุษยส์วมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาพแวดลอ้ม และสภาพอากาศแลว้ ยงัสะทอ้นถงึสภาพการด ารงชวีติของ

มนุษยใ์นยุคนัน้ๆ ในดา้นสงัคม วฒันธรรม 

 ในประเทศไทยตลาดเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูมมีลูค่าสงูถงึ 250,000 ลา้นบาท และมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 
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(ส านักเศรษฐกจอิุตสาหกรรม, 2561) ทัง้นี้การจ าหน่ายในประเทศของผูผ้ลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูในประเทศไทย คาดว่าจะ

มมีลูค่าลดลง อนัเป็นผลมาจากผูบ้รโิภคสนใจซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูจากตา่งประเทศ ทัง้ในกลุ่มเสือ้ผา้ราคาถูกที่

น าเขา้จากจนี และเวยีดนาม รวมไปถงึกลุม่เสือ้ผา้แบรนดท์ีเ่ป็นสนิคา้หรู แมม้ลูค่าตลาดเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูจะมกีาร

เตบิโตอย่างต่อเนื่องกต็าม แตใ่นส่วนของมลูค่าการส่งออกเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปู มแีนวโน้มขยายตวัจากการทีไ่ทย

ไดร้บัความไวว้างใจในการผลติสนิคา้ใหก้บัแบรนดต์่างประเทศในรปูแบบการรบัจา้งออกแบบ และผลติ อย่างไรกต็าม

ยงัตอ้งจบัตาการส่งออกเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูทีต่อ้งแขง่กบัคูค่า้ส าคญัอย่างเวยีดนาม ซึง่ผูป้ระกอบการไทยตอ้งอาศยั

จุดแขง็ดา้นการบรหิารห่วงโซ่การผลติ และการออกแบบ แทนการแขง่ขนัดา้นตน้ทุน (ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิ และ

เศรษฐกจิฐานราก ธนาคารออมสนิ, 2561) แต่เนื่องจากแฟชัน่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลาตามกระแสนิยมที่

เปลีย่นไปตามยุคสมยั ท าใหเ้สือ้ผา้แฟชัน่จงึเป็นสิง่ทีต่อ้งการของตลาดอยู่เสมอ และท าใหธุ้รกจิเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปู

เป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง เพราะมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง และมมีลูค่าสงู ท าใหแ้นวโน้มตลาดเสือ้ผา้

แฟชัน่ส าเรจ็รปูคา้ส่งมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงตามไปดว้ย 

 ตลาดโบ๊เบ๊ เป็นหนึ่งในตลาดเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูคา้ส่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในประเทศไทย นอกจากเป็นแหล่งซื้อ

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูคา้ส่งทีน่ยิมของผูป้ระกอบการเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูคา้ปลกีในประเทศไทยแลว้ ยงัเป็นทีน่ิยม

ของประเทศเพื่อนบา้น เช่น เวยีดนาม กมัพชูา ลาว มาเลเซยี และสงิคโปร ์รวมไปถงึประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง 

โดยมมีลูค่าส่งออกสงูถงึปีละ 10,000 ลา้นบาท ตลาดโบ๊เบข๊ึน้ชื่อว่าเป็นตลาดเสือ้ผา้แฟชัน่ส าเรจ็รปูคา้ส่งทีร่าคาถูก

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (ปฏพิาร ์เพชรศริ ิและคณะ, 2560) 

จากรายละเอยีดทีก่ล่าวมาทัง้หมด ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง 

ของกลุ่มลูกคา้ทีซ่ื้อเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง กจิการ/

ธุรกจิใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทีซ่ื้อเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่ง และสามารถแขง่ขนัในตลาดเสือ้ผา้

แฟชัน่ส าเรจ็รปูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผูว้จิยัมุ่งเน้นท าการวจิยัในตลาดเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง เน่ืองจากขอ้มลูจาก

ส านักสถิติแิห่งชาต ิรายงานตวัเลขประชากรไทย เดอืนธนัวาคม 2561 มจี านวน 66,4113,979 คน แบ่งเป็น เพศชาย 

32,556,271 คน และเพศหญงิ 33,857,708 คน พบว่าจ านวนประชากรเพศหญงิมจี านวนมากกวา่เพศชาย และจากผล

ส ารวจของ บรษิทั คอตตอน ยเูอสเอ (2557) พบว่า การจบัจ่ายซื้อสนิคา้ประเภทเสือ้แฟชัน่คดิเป็น 30% จากการซื้อ

เสือ้ผา้แฟชัน่ทัง้หมด 



 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อศกึษาคุณลกัษณะต่างๆ ของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ 

2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ 

3. เพื่อศกึษาความแตกต่างของปัจจยั และพฤตกิรรมของกจิการ/ธุรกจิ กบัคุณลกัษณะต่างๆ ของเสือ้แฟชัน่

ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ ๊

ขอบเขตการวิจยั  

การศกึษาการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ ดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 

(Conjoint Analysis) มขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ คอื ประชากรทีม่าซื้อเสือ้แฟชัน่

ผูห้ญงิในตลาดโบ๊เบ ๊เพื่อน าไปขายต่อ ในลกัษณะธุรกจิแบบ B2B (Business-to-Business) 

2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ท าการเกบ็รวบรวบรวมขอ้มลูตัง้แต่ เดอืนกนัยายน ถงึ เดอืนตุลาคม พ.ศ.2562 

เป็นระยะเวลา 2 เดอืน 

ค าถามการวิจยั และสมมติฐานการวิจยั 

 1. ประชากรกลุ่มตวัอย่างมกีารตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊อย่างไร 

 2. ความแตกต่างของปัจจยั และพฤตกิรรมของกจิการ/ธุรกจิ กบัคุณลกัษณะต่างๆ ของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง

ในตลาดโบ๊เบ๊เป็นอย่างไร 

 H1a. ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั 

 H1b. ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นราคาทีแ่ตกต่างกนั 

 H1c. ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นระยะเวลารอสนิคา้ทีแ่ตกต่าง

กนั 

 H1d. ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นโปรโมชัน่ทีแ่ตกต่างกนั 

 H2a. ปรมิาณทีซ่ื้อสนิคา้โดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

 H2b. ปรมิาณทีซ่ื้อสนิคา้โดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นราคาทีแ่ตกตา่งกนั 



 

 

 H2c. ปรมิาณทีซ่ื้อสนิคา้โดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นระยะเวลารอสนิคา้ที่

แตกต่างกนั 

 H2d. ปรมิาณทีซ่ื้อสนิคา้โดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อดา้นโปรโมชัน่ทีแ่ตกต่างกนั 

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมอืทางการตลาดทีผู่ท้ าธุรกจิสามารถควบคมุ และน าไปใชร้่วมกนั เพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค (Kotler, 1997) ประกอบไปดว้ย 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีธุ่รกจิเสนอขายเพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค อาจจะเป็น

สิง่ทีม่ตีวัตนทีเ่รยีกว่าสนิคา้ (Goods) หรอืสิง่ทีไ่มม่ตีวัตนเรยีกว่าบรกิาร (Service) กไ็ด ้ประกอบไปดว้ยส่วนย่อยๆ 

เช่น ความหลากหลาย ของผลติภฒัฑ ์การออกแบบ ตราสนิคา้ คุณภาพ ลกัษณะการใชง้าน เป็นตน้  

2. ราคา (Price) หมายถงึ มลูค่าของผลติภณัฑใ์นรปูของตวัเงนิ หรอืสิง่อื่นทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดซ้ึง่

ผลติภณัฑท์ีต่อ้งการ ดงันัน้ราคาถอืว่าเป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคจ าเป็นตอ้งจ่ายเป็นตน้ทุน (Cost) เพื่อใหไ้ดซ้ึง่ผลติภณัฑท์ี่

ตอ้งการ ประกอบไปดว้ยส่วนยอ่ย ๆ เช่น ราคาขาย การปรบัเพิม่/ลดราคา ระยะเวลาการช าระเงนิ เป็นตน้  

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ เสน้ทางทีใ่ชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ์ สถานทีท่ีใ่ชใ้นการ

กระจายสนิคา้ไปยงัตลาด รวมไปถงึระบบการจดัการต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑ์ ประกอบไปดว้ย

ส่วนย่อยๆ เช่น การขนส่ง ระยะเวลาในการกระจายสนิคา้ การเกบ็รกัษา การบรหิารสนิคา้คงคลงั ท าเลทีต่ัง้ เป็นตน้  

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารขอ้มลูต่างๆ ของธุรกจิไป

ยงัตลาดเป้าหมาย หรอืผูบ้รโิภค เป็นเครื่องมอืทีใ่ชส้นับสนุนเครื่องมอืทางการตลาดทัง้ 3 ตวั ทีไ่ดก้ล่าวไป ไดแ้ก่ 

ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขา่วสาร หรอืชกัจงู

ผูบ้รโิภค หรอืเตอืนความทรงจ า เพื่อท าใหเ้กดิผูบ้รโิภคทศันคต ิและพฤตกิรรมทีธุ่รกจิตอ้งการ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

ส่งเสรมิการตลาด  

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการธรุกิจค้าส่ง (B2B) 

B2B (Business-to-Business) เป็นการท าธุรกจิระหว่างคนท าธุรกจิดว้ยกนั โดยฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะลูกคา้ 

แต่การซื้อสนิคา้ หรอืบรกิารจากธุรกจิอื่นนัน้ไมไ่ดเ้ป็นไปเพื่อการบรโิภคเอง แต่เป็นการน าสนิคา้ บรกิารนัน้ไปขายต่อ  



 

 

หรอืเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกจิของตนเอง (Kotler, 2003: 230) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการวิเคราะห์องคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบรว่ม (Conjoint Analysis) มาจากทฤษฎอีุปสงคท์ีว่่า 

อรรถประโยชน์จากการบรโิภคสนิคา้ หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคไมไ่ดม้าจากตวัสนิคา้โดยตรง แตม่าจากความพงึพอใจ

ในคุณลกัษณะต่างๆ ของตวัสนิคา้ หรอืบรกิารนัน้ๆ ทฤษฎดีงักล่าวสมมตวิ่าผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึ่งประกอบไป

ดว้ยคุณลกัษณะ(Attribute) ทีห่ลากหลาย และพฤตกิรรมทางเลอืกของผูบ้รโิภคจะมคีวามพงึพอใจ และตอบสนองกบั

ผลติภณัฑน์ัน้ในลกัษณะโดยรวมของผลติภณัฑ์  (Lancaster, 1971) ท าใหท้ราบถงึความพงึพอใจในคุณลกัษณะต่างๆ 

ทีม่คีวามหลากหลายในสนิคา้ หรอืบรกิาร สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการปรบัปรุงสนิคา้ หรอืบรกิารใหต้รงต่อความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค  

วิธีด าเนินการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ลูกคา้ทีซ่ื้อสนิคา้จากรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ ซึง่ไม่ทราบ

จ านวนทีแ่น่นอน ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีม่คีวามเหมาะสมในการศกึษาโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 

(Conjoint Analysis) จากการศกึษาของ Hair et al พบว่ากลุ่มตวัอย่างควรมขีนาดอย่างน้อย 200 ตวัอย่าง หรอือย่าง

น้อยทีสุ่ด 50 ตวัอย่าง ส าหรบักลุ่มประชากรทีม่ขีนาดเลก็ (Hair et al, 2006) โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างตาม

สะดวก (Convenience Sampling) โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามกบัลูกคา้ทีซ่ื้อสนิคา้จากรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่งใน

ตลาดโบ๊เบ๊ ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ านวน 314 ตวัอย่าง ซึง่มจี านวนเพยีงพอ และ

มากกว่าขนาดของกลุ่มตวัอย่างที ่Hair et al แนะน า  

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นการใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม (Conjoint Analysis) มา 

ประยุกตเ์ป็นค าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มตวัอย่างในส่วนของขอ้มลูทัว่ไป และคุณลกัษณะทีม่ผีล 

ต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในตลาดโบ๊เบ๊ โดยโครงสรา้งของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ 

ปรมิาณทีซ่ื้อสนิคา้(ต่อครัง้) ความถีใ่นการซื้อสนิคา้ และสถานทีซ่ื้อสนิคา้ รวมทัง้หมด 6 ขอ้โดยลกัษณะเป็นค าถาม

ปลายปิด ใหเ้ลอือกตอบตามความเป็นจรงิ  



 

 

 ส่วนที ่2 ขอ้มลูคุณลกัษณะ และระดบัคุณลกัษณะของความตอ้งการซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง เป็นการวดัโดย

สมมตเิหตุการณ์ใหก้ลุ่มตวัอย่างใหค้ะแนนความตอ้งการซื้อเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่ง ของแต่ละรา้นตามชุดคุณลกัษณะ

จ านวน 20 รา้นอย่างเป็นอสิระตอ่กนั  

ผลการวิจยั 

 จากการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 313 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ จ านวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.79 และเป็นเพศชายจ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.24 ตามล าดบั และ

ส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.75, ด าเนินกจิการ/ธุรกจิมาเป็นเวลา 1-5 ปี จ านวน 130 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.53, ซื้อสนิคา้โดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) อยูท่ี ่3-49 ตวั จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.62, ความถีใ่น

การซื้อสนิคา้สปัดาหล์ะครัง้ จ านวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.24 และสุดทา้ยในเรื่องของสถานทีซ่ื้อสนิคา้ ส่วนใหญ่

ซื้อสนิคา้ในตลาดโบ๊เบ๊ จ านวน 184 ค าตอบ คดิเป็นรอ้ยละ 51.40 

ค าถามการวิจยัข้อท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะ ของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในดา้นต่างๆ (N=313) 
ล ำดบัที ่ คุณลกัษณะ ค่ำควำมส ำคญั (รอ้ยละ) 

1 ระยะเวลารอสนิคา้ 36.16 
2 ราคา 35.02 
3 โปรโมชัน่ 20.00 
4 รปูแบบ 8.82 

รวม 100.00 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอสนิคา้ มากทีสุ่ด มสีดัส่วน

ความส าคญัอยู่ที ่36.16%  รองลงมาเป็นคุณลกัษณะด้านราคา มสีดัส่วนความส าคญัอยู่ที่ 35.02%, คุณลกัษณะดา้น

โปรโมชัน่ มสีดัส่วนความส าคญัอยู่ที ่20.00%, คุณลกัษณะดา้นรปูแบบ สดัส่วนความส าคญัอยู่ที ่8.82% ตามล าดบั 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2 ค่าสมัประสทิธิอ์รรถประโยชน์ของคุณลกัษณะของเสือ้แฟชัน่ผูห้ญงิคา้ส่งในแต่ละระดบั (Level) (N=313) 

คุณลกัษณะ  ระดบัของคุณลกัษณะ  
ค่ำสมัประสทิธิ ์
ของคุณลกัษณะ  

ค่ำควำมคลำด
เคลือ่นมำตรฐำน  

    
รปูแบบ 1. เสือ้ตวัสัน้ 

2. เสือ้ตวัยาว   
- 0.145 
  0.145 

0.086 
0.086 

ราคา 1. 110 บาท 
2. 130 บาท 
3. 150 บาท 

  1.431 
- 0.262 
- 1.169 

0.114 
0.134 
0.134 

ระยะเวลารอสนิคา้ 1. ภายใน 1-3 วนั 
2. ภายใน 4-6 วนั 
3. ภายใน 7-9 วนั 
4. มากกว่า 9 วนั 

  1.282 
  0.217 
- 0.503 
- 0.996 

0.148 
0.148 
0.148 
0.148 

โปรโมชัน่ 4.1 ไม่ม ี 
4.2 จดัส่งฟรใีนประเทศไทย 
4.3 ซื้อตัง้แต่ 100 ตวัขึน้ไป ลดตวัละ 5 บาท 

- 0.306 
  0.434 
- 0.128 

0.114 
0.134 
0.134 

ค่าคงที ่ 4.792 0.095 

 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามตอ้งการซื้อในคุณลกัษณะแตล่ะดา้นมากทีสุ่ด ดงันี้ ดา้นรปูแบบ ตอ้งการ

ซื้อเสือ้ตวัยาวมากกว่าเสือ้ตวัสัน้ โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องคุณลกัษณะอยู่ที ่0.145, ดา้นราคา ตอ้งการซื้อทีร่าคา 110 

บาท โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องคณุลกัษณะอยู่ที ่1.431, ดา้นระยะเวลารอสนิคา้ ตอ้งการซื้อเมื่อไดร้บัสนิคา้ภายใน 1-3 

วนั โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องคุณลกัษณะอยู่ที ่1.282 และดา้นโปรโมชัน่ ตอ้งการซื้อเมื่อมโีปรโมชัน่จดัส่งฟรใีนประเทศ

ไทย มากกว่าโปรโมชัน่อื่นๆ โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องคุณลกัษณะอยู่ที ่0.434 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าถามการวิจยัข้อท่ี 2 และทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 3 ค่าความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ เปรยีบเทยีบกบั
คุณลกัษณะในดา้นต่างๆ (N = 313) 

คณุลกัษณะ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รปูแบบ ระหว่างกลุ่ม 884.69   3 294.90 4.037* .008* 
ภายในกลุ่ม 22626.97 309 73.23 

รวม 23511.66 313  
ราคา ระหว่างกลุ่ม 3207.62 3 1069.21 2.647* .049* 

ภายในกลุ่ม 124801.92 309 403.89 
รวม 128009.54 313  

ระยะเวลารอสนิคา้ ระหว่างกลุ่ม 885.48 3 295.16 0.960 .412 
ภายในกลุ่ม 94977.58 309 307.37 

รวม 95863.07 313  
โปรโมชัน่ ระหว่างกลุ่ม 2177.62 3 752.87 4.801* .003* 

ภายในกลุ่ม 46719.11 309 151.20 
รวม 48896.73 313  

*p < 0.05 

 พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อที่

แตกต่างกนั ในคุณลกัษณะดา้นรปูแบบ (H1a), ราคา (H1b) และโปรโมชัน่ (H1d) ส่วนในดา้นระยะเวลารอสนิคา้ (H1c) 

จะมกีารตดัสนิใจซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ตารางท่ี 4 ค่าความส าคญัของความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะดา้นรปูแบบ (N = 313) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

รปูแบบ น้อยกว่า 1 ปี 56   9.80 10.05 1.34 7.11 12.50 0.00 49.37 
1-5 ปี 130 10.18   8.52 0.75 8.70 11.66 0.00 55.00 
6-10 ปี 71  8.04   8.60 1.02 6.00 10.07 0.00 48.57 
มากกว่า 10 ปี 56  5.70   6.83 0.91 3.87  7.52 0.00 37.78 
Total 313  8.83   8.68 0.49 7.86  9.79 0.00 55.00 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธรุกจิ 1-5 ปี ใหค้่าความส าคญัในดา้นรปูแบบสงู

ทีสุ่ด (M = 10.18, S.D. = 8.52) 



 

 

ตารางท่ี 5 ค่าความส าคญัของความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะดา้นราคา (N = 313) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ราคา น้อยกว่า 1 ปี 56 30.41 17.20 2.30 25.80 35.01 8.33 74.58 
1-5 ปี 130 34.31 20.13 1.77 30.82 37.81 0.00 83.95 
6-10 ปี 71 40.25 22.30 2.65 34.97 45.53 5.71 80.56 
มากกว่า 10 ปี 56 34.61 19.75 2.64 29.33 39.91 7.32 81.61 
Total 313 35.02 20.26 1.15 32.76 37.27 0.00 83.95 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธรุกจิ 6-10 ปี ใหค้่าความส าคญัในดา้นราคาสงู

ทีสุ่ด (M = 40.25, S.D. = 22.30) 

ตารางท่ี 6 ค่าความส าคญัของความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะดา้นโปรโมชัน่ (N = 313) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

โปรโมชัน่ น้อยกว่า 1 ปี 56 24.87 13.52 1.81 21.25 28.49 6.78 71.43 
1-5 ปี 130 18.21 13.49 1.18 15.87 20.55 0.00 65.52 
6-10 ปี 71 18.07 10.36 1.23 15.62 20.52 2.82 51.43 
มากกว่า 10 ปี 56 21.73 10.16 1.36 19.01 24.45 4.00 53.97 
Total 313 20.00 12.52 0.71 18.61 21.39 0.00 71.43 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธรุกจิ น้อยกว่า 1 ปี ใหค้่าความส าคญัในดา้น

โปรโมชัน่สงูทีสุ่ด (M = 24.87, S.D. = 13.52) 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 7 ค่าความส าคญัของความแตกต่างปัจจยัส่วนบคุคลจ าแนกตามปรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ (N = 313) 

คณุลกัษณะ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
รปูแบบ ระหว่างกลุ่ม 690.20 2 345.10 4.688* .010* 

ภายในกลุ่ม 22821.46 310 73.62 
รวม 23511.66 312  

ราคา ระหว่างกลุ่ม 490.63 2 245.31 0.596 .551 
ภายในกลุ่ม 127518.92 310 411.35 

รวม 128009.54 312  
ระยะเวลารอสนิคา้ ระหว่างกลุ่ม 2132.56 2 1066.28 3.527* .031* 

ภายในกลุ่ม 93730.50 310 302.36 
รวม 95863.07 312  

โปรโมชัน่ ระหว่างกลุ่ม 314.78 2 157.39 1.004 .367 
ภายในกลุ่ม 48581.95 310 156.72 

รวม 28896.73 312  
*p < 0.05 

 พบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีม่ปีรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อที่

แตกต่างกนั ในคุณลกัษณะดา้นรปูแบบ (H1a) และระยะเวลารอสนิคา้ (H1c) ส่วนในดา้นราคา (H1b) และโปรโมชัน่ 

(H1d) จะมกีารตดัสนิใจซื้อไมแ่ตกต่างกนั  อย่างมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ตารางท่ี 8 ค่าความส าคญัของความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามปรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะดา้นรปูแบบ (N = 313) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

รปูแบบ 3-49 ตวั 124 9.61 9.01 0.81 8.01 11.21 0.00 49.37 
50-99 ตวั 104 9.87 9.37 0.92 8.05 11.69 0.00 55.00 
ตัง้แต่ 100 
ตวัขึน้ไป 

85 6.40 6.71 0.73 4.95  7.85 0.00 37.78 

Total 313 8.83 8.68 0.49 7.86  9.79 0.00 55.00 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ซีือ้สนิคา้ตัง้แต่ 100 ตวัขึน้ไป ใหค้่าความส าคญัในดา้นรปูแบบต ่าทีสุ่ด (M = 

6.40, S.D. = 6.71) 



 

 

ตารางท่ี 9 ค่าความส าคญัของความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามปรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) 
เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอสนิคา้ (N = 313) 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ระยะเวลา
รอสนิคา้ 

3-49 ตวั 124 33.36 18.54 1.67 30.07 36.66 2.99 100.00 
50-99 ตวั 104 36.49 17.26 1.69 33.13 39.85 0.00 70.97 
ตัง้แต่ 100 
ตวัขึน้ไป 

85 39.84 15.73 1.71 36.45 43.23 3.85 76.92 

Total 313 36.16 17.53 0.99 34.21 38.11 0.00 100.00 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ซีือ้สนิคา้ตัง้แต่ 100 ตวัขึน้ไป ใหค้่าความส าคญัในดา้นระยะเวลารอสนิคา้สงู

ทีสุ่ด ตวั (M = 39.84, S.D. = 15.73) 

อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะหจ์ากการศกึษาในครัง้นี้ผูป้ระกอบการธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่งควรใหค้วามส าคญักบั

คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอสนิคา้เป็นอนัดบัแรก ซึง่สอดคลอ้งกบัคุณสมบตัขิองเสือ้ผา้แฟชัน่ เน่ืองจากสนิคา้แฟชัน่

คอืสนิคา้ทีม่คีวามนิยมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มคีวามหลากหลายและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

รองลงมาควรใหค้วามส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นราคา เน่ืองจากผูซ้ื้อสนิคา้จากรา้นเสือ้ผา้คา้ส่งเพื่อน าไป

จ าหน่ายต่อตอ้งการตน้ทุนทีต่ ่า เพื่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในธุรกจิ  

ทัง้นี้ผูป้ระกอบการในตลาดโบ๊เบ๊ไมม่แีผนในการจดัท าโปรโมชัน่เพื่อดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค ซึง่เป็น

คุณลกัษณะทีส่ าคญัล าดบัถดัมาจาก คุณลกัษณะดา้นระยะเวลารอสนิคา้ และคุณลกัษณะดา้นราคา และจากการศกึษา

ครัง้นี้รปูแบบเสือ้แฟชัน่เป็นคุณลกัษณะทีค่วรใหค้วามส าคญัน้อยทีสุ่ด  

ในส่วนของความแตกตา่งปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิ และปรมิาณสนิคา้

ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) เปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ พบว่า  

ระยะเวลาในการด าเนินกจิการ/ธุรกจิแตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั ในคุณลกัษณะดา้น

รปูแบบ, ราคา และโปรโมชัน่ โดยธุรกจิทีด่ าเนินกจิการ 1-5 ปี ใหค้่าความส าคญัในดา้นรปูแบบสงูทีสุ่ด และพบว่าให้



 

 

ความส าคญัใกลเ้คยีงกบัธุรกจิทีด่ าเนินกจิการน้อยกว่า 1 ปี ทัง้นี้ธุรกจิจะใหค้วามส าคญัลดลงเมื่อกจิการด าเนินมานาน

ขึน้ ซึง่เกดิจากความเชีย่วชาญในธุรกจิเสือ้ผา้ทีด่ าเนิกกจิการมานาน ท าใหเ้ขา้ใจสภาพตลาด จงึไม่จ าเป็นตอ้งให้

ความส าคญักบัรปูแบบเสือ้ผา้มากนัก 

และปรมิาณสนิคา้ทีซ่ื้อโดยเฉลีย่ (ต่อครัง้) แตกต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจซื้อทีแ่ตกต่างกนั ในคุณลกัษณะดา้น

รปูแบบ และระยะเวลารอสนิคา้ โดยการสนิคา้ตัง้แต่ 100 ตวัขึน้ไป ใหค้่าความส าคญัในดา้นรปูแบบ และระยะเวลารอ

สนิคา้ ต่างจากผูต้อบแบบสอบถามทีซ่ื้อสนิคา้น้อยกว่า 100 ตวั 

ข้อเสนอแนะ 

ผูป้ระกอบธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่คา้ส่งส่วนใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาในการรอสนิคา้ทีร่วดเรว็ ใหลู้กคา้ไดร้บั

สนิคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ อาทเิช่น ควรมกีารวางแผนการผลติ และสต๊อกสนิคา้ คาดการณ์แนวโน้มเทรนดแ์ฟชัน่ในอนาคต 

รวมไปถงึเทศกาลต่างๆ เน่ืองจากสนิคา้แฟชัน่มกีารปัดเปลี่ยนหมุนเวยีนทีร่วดเรว็ หากไมมกีารวางแผนหรอืวางกล

ยุทธไ์ว ้อาจจะท าใหเ้สยีโอกาสในการขายได ้ 

รองลงมาเป็นการดแูลและควบคมุในเรื่องของตน้ทุกสนิคา้ เน่ืองจากการขายสนิคา้ราคาส่ง ลูกคา้จะซื้อป็น

จ านวนมากเพื่อใหไ้ดร้าคาทีต่ ่า อกีทัง้ควรใหค้วามส าคญัในการท าโปรชัน่บา้ง เน่ืองจากการท าโปรโมชัน่ เป็นการ

กระตุน้เร่งเรา้ใหเ้กดิความตอ้งการซื้อทีเ่รว็ขึน้ และมากขึน้ได ้
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