การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Y ซื้ อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์
ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้ าผ่าน
ระบบออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y วิจัยเป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey method)
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็ นข้ อมูลด้ วยโปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะห์ SPSS ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ ค่า Chi-square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้ เคียงกัน มีอายุ
26 – 29 ปี มี่รายได้ ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 10,001 – 25,000 บาท มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนเป็ น
ส่วนใหญ่ สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สดุ และส่วนใหญ่อาศัยบ้ านพักตนเอง
ผู้บริโภค Generation Y เลือกซื้อสินค้ าประเภทแฟชั่น(เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ)
มากสุด โดยส่วนใหญ่ซ้ ือสินค้ าช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. ที่ความที่เดือนละ 1 ครั้ง แหล่ง
เว็บไซต์ท่ซี ้ ือส่วนใหญ่ คือ เว็บไซต์ซ้ ือขายสินค้ า เพราะสามารถใช้ บริการได้ ตลอด 24 ชม.และทุก
สถานที่ ซื้อให้ ตนเองมากสุด ได้ รับคําแนะนําจากเพื่อน และชําระสินค้ าส่วนใหญ่ด้วยวิธีโอนเงิน
เข้ าบัญชีผ้ ูขาย ปั จจัยด้ านส่วนทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ าผ่านระบบ
ออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก อันมีองค์ประกอบสําคัญ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
ราคา ด้ านช่องทางการจดจําหน่าย และด้ านโปรโมชั่น โดยส่วนใหญ่พึงพอใจเรื่องด้ านผลิตภัณฑ์
และด้ านโปรโมชั่นมีระดับความพึงพอใจมาก

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก
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1. บทนํา
ในโลกปั จจุ บันปฏิเสธไม่ ได้ ว่าอินเทอร์เน็ตได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญอย่ างยิ่งในชีวิตไม่
เพียงแต่ การสืบค้ นข่าวสารข้ อมูลต่างๆ การติดต่ อสื่อสารในหมู่เพื่อนฝูง แต่ ยังรวมไปถึงการซื้อ
ขายสินค้ าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่นิยมเรียกกันว่า E-Commerce เพราะ E-Commerce
บริ ก ารการซื้ อขายออนไลน์ เพี ย งแค่ ค ลิ ก ก็ส ามารถซื้ อขายได้ ทุ ก ที่ ง่ า ยดาย สร้ างความ
สะดวกสบายให้ ผ้ ูซ้ ือและผู้ขาย จับจ่ายได้ ทุกที่ทุกเวลา(คุณทิวา ยอร์ค, 2556: ออนไลน์)
นอกจากนั้ น เทคโนโลยี ก็ยังถือเป็ นปั จ จัยหลั กที่ช่วยส่ งเสริ ม ให้ ธุ รกิจ E-Commerce
เติบโตไปได้ อย่างรวดเร็วมาก เพราะการทําธุรกิจ E-Commerce ปั จจุบัน สามารถใช้ งานได้ จาก
หลายช่องทาง ทั้งทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบของ E-Commerce ก็มา
พร้ อมความปลอดภัย โดยเว็บไซต์ E-Commerce ส่วนใหญ่จะมีระบบการจ่ายเงินที่สะดวกสบาย
แต่ ระบบความปลอดภัยสูงมาก ยิ่งไปกว่ านั้น E-Commerce
ยังเป็ นช่ องทางใหม่ สาํ หรั บ
ผู้ ป ระกอบการ ซึ่ ง ถื อ เป็ นช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ช่ ว ยสร้ า งโอกาสในการขยายช่ อ งทางการค้ า ขายให้
ผู้ ประกอบการได้ มากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ นตั ว ช่ ว ยหนึ่ ง ในการเข้ าถึ ง ผู้ บริ โ ภคได้ ง่ า ยและตรง
กลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น ทั้งยังเป็ นวิธีท่ดี ีในการสร้ างแบรนด์ให้ เป็ นที่ร้ ูจักอีกทางหนึ่งด้ วย เพราะใน
ปั จจุ บันสังคมออนไลน์ถือเป็ นสื่อหลั กที่ช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพั นธ์ได้ อย่ างดีเยี่ยม
ได้ รับความนิยมอย่ างแพร่ หลาย ดังนั้นจึงถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการช่ วยขยายแบรนด์ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มฐานลูกค้ าและขยายฐานธุรกิจออกไปอีกด้ วย
ในยุ ค สมั ย ที่ส่ือ สัง คมออนไลน์ มี อิท ธิพ ลมากต่ อ ชี วิ ต ประจํา วั น การบริ ห ารธุ ร กิจ ECommerce จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารและกลยุทธ์ในหลายทิศทางในการทําให้ ธุรกิจ
ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนหลักๆ ในการช่ วยบริหารจัดการ คือ สังคมออนไลน์ช่วยเพิ่ม
ยอดขาย นอกจากการค้ าขายบนเว็บไซต์แล้ ว การใช้ สงั คมออนไลน์เป็ นส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
ถือว่าเป็ นปัจจัยที่ช่วยผลักดันยอดขายได้ เป็ นอย่างดี ทั้ง Facebook, Instagram, Pinterest หรือ
Twitter สําหรับ Sabuy.com ก็เป็ นเว็บไซต์ซ่ึงมีหน้ า Sabuy Facebook Fanpage
(http://www.facebook.com/sabuy.com) ด้ วยซึ่งถือเป็ นช่องทางหนึ่งที่เข้ ามาช่วยผู้ประกอบการ
ในการโฆษณา สามารถประชาสัม พั น ธ์ข่ า วสาร โปรโมชั่ น และโฆษณาสิน ค้ า ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย
ความปลอดภัย หัวใจสําคัญของ E-Commerce ธุรกิจ E-Commerce ในปั จจุบัน ล้ วน
แล้ วแต่ต้องชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ท้งั สิ้น ดังนั้นความปลอดภัยในการชําระเงิน จึงถือเป็ นอีก
ปัจจัยสําคัญในการซื้อขายออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ควรจะมีระบบที่ไว้ วางใจได้ ให้ ลูกค้ าหมดห่วงกับ
การชําระเงิน ปั จจุบัน มีการนําระบบ การชําระเงิน ผ่านบัตรเครดิตมาใช้ ซึ่งได้ รับความนิยมจาก
ทั้ง ผู้ซ้ ื อ และผู้ ขาย เพราะถือว่ า เป็ นระบบที่ได้ รับ ความปลอดภัย ไม่ ว่าจะเป็ นการใช้ จ่ายใน
ประเทศ หรือ ต่ างประเทศก็ตาม หรือระบบการโอนเงินออนไลน์ผ่าน OTP (One Time
Password) หรือระบบการใส่รหัสผ่านแบบครั้งเดียว ซึ่งต้ องใช้ เลขพาสเวิร์ดที่ได้ รับในโทรศัพท์
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ของเจ้ าของเครื่องเท่านั้น เมื่อมีการทํารายการออนไลน์ จะสามารถแน่ ใจได้ ว่าข้ อมูลส่วนตัวจะมี
การดําเนินการอย่างปลอดภัย
ช็อ ปสะดวกสบายตาผ่ า นอุป กรณ์ส่ือสารทุ กรูป แบบ ด้ ว ยยุ คสมั ยแห่ งโมบิ ลิต้ ี การทํา
ธุรกรรมหรือการใช้ บริการผ่ านออนไลน์เป็ นที่นิยมอย่ างมาก เพราะสร้ างความสะดวกสบายให้
ผู้ ใ ช้ งานเป็ นอย่ า งยิ่ง เราแทบจะปฏิเสธไม่ ได้ เลยว่ า ทุ กวั น นี้ การเล่ น อิน เทอร์ เน็ตบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนยุคใหม่ไปแล้ ว ซึ่งด้ วยไลฟ์ สไตล์น้ ี ส่งผลให้
มีผ้ ูเข้ าชม Sabuy.com ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เติบโตเฉลี่ยจากปี ที่แล้ วจาก 10% เป็ น 22% ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การใช้ ชีวิตแบบโมบิลิต้ ี กลายเป็ นส่วนสําคัญส่วน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่ม
Generation Y

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ที่มีพฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ท่แี ตกต่างกัน
ในการเลือกซื้อสินค้ า(What), ช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า(When), สถานที่ซ้ ือสินค้ า/เว็บไซต์(Where),
เหตุผลที่ซ้ ือสินค้ า(Why), ผู้ท่ซี ้ ือสินค้ า(Who), ผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่อการซื้อสินค้ า(Whom) โดยมี
วิธกี ารซื้อ(How)ที่ไม่แตกต่างกัน
3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ของ
กลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 เป็ นการเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ท่ีเ ป็ นประโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกาสรและนั ก การตลาดที่
ต้ องการจะทําการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
4.2 เป็ นข้ อมู ล ช่ ว ยผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ท่ีต้ อ งการเข้ า สู่ต ลาดโดยใช่ ช่ อ งทางของระบบ
ออนไลน์ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
4.3 เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงสําหรับผูท่ีสนใจที่ศึกษาวิจัยในด้ านการใช้ ส่ืออินเตอร์เน้ ตเพื่อการค้ า
ต่อไป
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5. ขอบเขตการศึกษาวิจยั
ขอบเขตด้ านประชากร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทาํ การศึกษาผู้ซ้ ือหรือผู้เคยซื้อสินค้ าผ่าน
ระบบออนไลน์ ได้ เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย คือ ผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y โดย
ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
ขอบเขตด้ านสถานที่ สถานที่ในการทําศึกษาในครั้งนี้ ทําการศึกษาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ขอบเขตเวลาทําการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา2557 (เดือนกุมภาพันธ์ –
เดือนเมษายน 2557)

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจัย
ส่ ง ให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง และผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ง แบบสอบถามกลั บ มาให้ ผ้ ู วิ จั ย โดยแบบ
สอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 เป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐานลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ( ส่ ว นบุ ค คล) ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ(Sex), อายุ(Age), อาชีพ(Occupation), รายได้ (Income), สถานภาพ
(Status), ระดับการศึกษา(Education)
ส่วนที่ 2 เป็ นข้ อมูลด้ านพฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่ านระบบออนไลน์ของผู้บริ โภคกลุ่ม
Generation Yได้ แก่ ผู้บริโภคซื้ออะไร(What), ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด(When), ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ
(Why), ผู้บริโภคซื้อที่ไหน(Where), ใครเป็ นผู้แนะนําซื้อ(Who), ผู้บริโภคชําระเงินช่องทางไหน
ผู้บริโภคซื้อสินค้ าบ่อยแค่ไหน ทําไมผู้บริโภคต้ องซื้อ
ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อมูลด้ านปั จจัยส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ซ้ ือสินค้ า
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์(Product), ด้ านราคา(Price), ด้ านช่ องทางการจัด
จําหน่าย(Place), ด้ านโปรโมชั่น(Promotion)
เกณฑ์การให้ คะแนน
มากที่สดุ
ให้ คะแนน
5
มาก
ให้ คะแนน
4
ปานกลาง
ให้ คะแนน
3
น้ อย
ให้ คะแนน
2
น้ อยที่สดุ
ให้ คะแนน
1
ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแต่ละปัจจัยที่ได้ และนําคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต แล้ วทําการจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยระดับความสําคัญจากมากที่สดุ ไปน้ อยที่สุด จึงทําการแปล
ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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เกณฑ์การแปลความหมาย
4.51-5.00 หมายถึง มีอทิ ธิพลระดับมากที่สดุ
3.51-4.50 หมายถึง มีอทิ ธิพลระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีอทิ ธิพลระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีอทิ ธิพลระดับน้ อย
1.00-1.51 หมายถึง มีอทิ ธิพลระดับน้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ งและเพศชายมี สัด ส่ ว นที่
ใกล้ เคียงกัน คือ เป็ นเพศชายร้ อยละ 49.75 เพศหญิง ร้ อยละ 50.25 พบว่าอายุ 26 - 29 ปี
มากที่สดุ มีจาํ นวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.50 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-33 ปี มีจาํ นวน 108
คน และอายุ 22-25 ปี มีจาํ นวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 และร้ อยละ 22.75 โดยตัวอย่าง
ที่มีจาํ นวนน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 18-21ปี มีจาํ นวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.75
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน
228 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 รองลงมาเป็ นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ
25.75 และประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.25
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกตามตามระดับรายได้ ส่วนใหญ่มี
ระดับรายได้ 10,001–25,000 บาท มากที่สดุ จํานวน 239 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.75 รองลงมา
ระดับรายได้ ไม่เกิน 10,001 บาท จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ถัดมาอยู่ในช่วงระดับ
รายได้ 25,001–35,000 บาท จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.75 ถัดมาอยู่ในช่วงระดับ
รายได้ 35,001–45,000 บาท จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.50 ถัดมาอยู่ในช่วงระดับ
มากกว่า 55,001 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.75 และระดับรายได้ 40,001 – 55,000
บาทอยู่ในช่วงน้ อยสุดจํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.25
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีสถานภาพโสดมากที่สดุ จํานวน 347
คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.75 รองลงมาสมรส จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.25
กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สดุ จํานวน 309 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.25 รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 90 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 22.50 และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.25
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ อาศัยบ้ านพักส่วนตัวมากที่สดุ จํานวน
265 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.25 รองลงมาอาศัยหอพัก จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.75
และอาศัยบ้ านเช่า จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้ งนี้จาํ แนกตามประเภทสินค้ าโดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้ าประเภทแฟชั่นมากที่สดุ จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.75
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รองลงมา ซื้อสินค้ าประเภทอุปกรณ์กฬี า จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.50 ถัดมาซื้อสินค้ า
ประเภทตัว๋ เครื่องบินตั๋วคอนเสิร์ตภาพยนตร์ จํานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.75 ซื้อสินค้ า
ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 และซื้อสินค้ าประเภท อื่นๆ
น้ อยที่สดุ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.75
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกตามช่ วงเวลาซื้อสินค้ า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้ าในช่วงเวลา 18.01–24.00น. มากที่สดุ จํานวน 230 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.50 รองลงมา ซื้อสินค้ าในช่วงเวลา 12.01 –18.00น. จํานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ
22.00 ถัดมาซื้อสินค้ าในช่วงเวลา 24.01 –06.00น. จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.25 และซื้อ
สินค้ าในช่วงเวลา 6.01 –12.00น. น้ อยที่สดุ จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.25
กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกตามความถี่ในการซื้อโดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อสินค้ าน้ อยกว่าเดือนละครั้ง มากที่สดุ จํานวน 156 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 39.00 รองลงมา มีความถี่ในการซื้อสินค้ า เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ
28.25 ถัดมามีความถี่ในการซื้อสินค้ าทุกวัน จํานวน 87 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.75 และมีความถี่ใน
การซื้อสินค้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง น้ อยที่สดุ จํานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.00
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกตามประเภทของเว็บไซต์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ซ้ ือสินค้ าจากเว็บไซต์ ซื้อขายสินค้ ามากที่สดุ จํานวน 268 คน คิดเป็ นร้ อยละ
67.00 รองลงมา ซื้อสินค้ าจากเว็บไซต์เกี่ยวกับกีฬา จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ถัดมา
ซื้อสินค้ าจากเว็บไซต์บันเทิงวาไรตี้ จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.00 และซื้อสินค้ าจากเว็บไซต์
การศึกษาน้ อยที่สดุ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.00
กลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกตามเหตุผลในการซื้อ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อสินค้ า เพราะสามารถใช้ บริการได้ ตลอด 24 ชม.และทุกสถานที่
มากที่สดุ จํานวน 144 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.00 รองลงมา มีเหตุผลในการซื้อสินค้ า เพราะราคา
ถูกกว่าท้ องตลาดภายนอก จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.00 ถัดมามีเหตุผลในการซื้อสินค้ า
เพราะมีการรีวิวของคนใช้ จริงในอินเตอร์เน็ต จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19 ถัดมามีเหตุผลใน
การซื้อสินค้ า เพราะของบางชนิดมีขายเฉพาะในอินเตอร์เน็ตมีจาํ นวนคือ 48 คน คิดเป็ นร้ อยละ
12.00 และมีเหตุผลในการซื้อสินค้ า เพราะเหตุผลอื่นๆ น้ อยที่สดุ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2.00
กลุ่ มตัว อย่ า งที่ต อบแบบสอบถามในการวิ จั ยครั้ งนี้ จํา แนกตามซื้ อของให้ ใ คร โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ซ้ ือสินค้ าให้ ตัวเอง มากที่สดุ จํานวน 318 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.50 รองลงมา ซื้อ
สินค้ าให้ เป็ นของฝาก จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.50 ถัดมาซื้อสินค้ าให้ เพื่อน จํานวน 33 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 8.25 และซื้อสินค้ าให้ คนอื่น จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.75
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จาํ แนกวิธีการซื้อสินค้ าโดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีวิธีการซื้อสินค้ า จ่ายผ่านการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูขาย มากที่สดุ จํานวน 208 คน คิดเป็ น
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ร้ อยละ 52.00 รองลงมา มีวิธีการซื้อสินค้ า จ่ายผ่านบัตรเครดิต จํานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ
23.00 ถัดมามีวิธกี ารซื้อสินค้ าจ่ายผ่านออนไลน์ทางมือถือ จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.25
มีวิธกี ารซื้อสินค้ า จ่ายผ่านพัสดุเก็บเงินปลายทาง จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.75 และมีวิธกี าร
ซื้อสินค้ า จ่ายผ่านธนาณัติออนไลน์ น้ อยที่สดุ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.00
ผลกการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรมการ
ซื้อของออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y
ค่ า เฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับ ปั จจั ยการส่ งเสริ มทาง
การตลาดในภาพรวมในด้ านผลิตภัณฑ์, ด้ านราคา, ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย, ด้ านการส่งเสริมทาง
การตลาด มีความสําคัญในระดับเห็นด้ วยมากที่ (x̄ = 0.88)
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม Generation Y มีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์
การทดสอบความสัมพันธ์พฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่ม Generation
Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามเพศ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi - Square พบว่าประเภท
ซื้อให้ ใคร ผู้ท่ีแนะนําในการซื้อ และวิธีการซื้อสินค้ า
สินค้ า ช่ วงเวลาที่ซ้ ือ ความถี่ในการซื้อ
(Sig.=0.00) เหตุผลในการซื้อ (Sig.=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ เพศมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามอายุ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi – Square พบว่า
ประเภทสินค้ า (Sig.=0.00) ช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า (Sig.=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ
0.05 นั้นคือ อายุมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือก
ประเภทสินค้ าและช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามอาชีพ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi - Square
พบว่าความถี่ในการซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) ประเภทสินค้ า (Sig.=0.01) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ใน
ด้ านการเลือกประเภทสินค้ าและความถี่ในการซื้อสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามรายได้ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi - Square
พบว่าประเภทสินค้ า วิธกี ารซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) ความถี่ในการซื้อสินค้ า ประเภทเว็บไซต์ในการ
ซื้อสินค้ า (Sig.=0.02) ช่วงเวลาที่ซ้ ือ (Sig=0.05) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ
อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือกวิธีการซื้อ
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สินค้ า ความถี่ในการซื้อสินค้ า ประเภทในการซื้อสินค้ า และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามสถานภาพ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi - Square
พบว่าประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) วิธกี ารซื้อสินค้ า (Sig.=0.01) ซื้อสินค้ า
ให้ ใคร (Sig=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือกประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อสินค้ า
วิธกี ารซื้อสินค้ า และซื้อสินค้ าให้ ใคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับลักษณะทางประชากรศาสตร์จาํ แนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้ ค่าสถิติ Chi –
Square พบว่าประเภทสินค้ า วิธกี ารซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) ความถี่ในการซื้อสิ้นค้ า ประเภทเว็บไซต์
(Sig=0.02) ช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า (Sig.=0.05) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ วุฒิ
การศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือกประเภท
สินค้ า วิธกี ารซื้อสินค้ า ความถี่ในการซื้อสิ้นค้ า ประเภทเว็บไซต์ ช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าผ่านระบบ
ออนไลน์
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านผลิตภัณฑ์ โดยใช้ ค่าสถิติ Chi Square พบว่าประเภทสินค้ า ช่ วงเวลาที่ซ้ ือ ความถี่ในการซื้อ ซื้อสินค้ าให้ ใคร ผู้ท่แี นะนําในการซื้อ
และวิธีการซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) เหตุผลในการซื้อสินค้ า (Sig=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือกประเภทสินค้ า ช่วงเวลาที่ซ้ ือ ความถี่
ในการซื้อ ซื้อสินค้ าให้ ใคร ผู้ท่แี นะนําในการซื้อ วิธกี ารซื้อสินค้ าและเหตุผลในการซื้อสินค้ า อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับปั จจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านราคา โดยใช้ ค่าสถิติ Chi Square พบว่าประเภทสินค้ า เหตุผลที่ซ้ ือสินค้ า (Sig.=0.00) วิธีการซื้อสินค้ า (Sig=0.01) ซื้อ
สินค้ าให้ ใคร (Sig=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ ปั จจัยการส่งเสริมทาง
การตลาดจําแนกตามด้ านราคามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ใน
ด้ านการเลือกประเภทสินค้ า เหตุผลที่ซ้ ือสินค้ า วิธีการซื้อสินค้ า ซื้อสินค้ าให้ ใคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยใช้
ค่าสถิติ Chi - Square พบว่าประเภทสินค้ า (Sig.=0.00) ช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า (Sig=0.02) ซึ่งมีค่า
น้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ าออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือก
ประเภทสินค้ า และช่วงเวลาที่ซ้ ือสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ ฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้ าผ่ า นระบบออนไลน์ ข องกลุ่ ม
Generation Y กับปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านการส่งเสริมการตลาดโดยใช้
ค่าสถิติ Chi - Square พบว่าประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อสินค้ า (Sig.=0.00) วิธกี ารซื้อสินค้ า
(Sig.=0.01) ซื้อสินค้ าให้ ใคร (Sig=0.02) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 นั้นคือ ปัจจัยการ
ส่งเสริมทางการตลาดจําแนกตามด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดมีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อสินค้ า
ออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในด้ านการเลือกประเภทสินค้ า เหตุผลในการซื้อ วิธีการเลือกซื้อ
สินค้ า และซื้อสินค้ าให้ ใคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

8. อภิปรายผลการศึกษา
จ
จากสมมติฐานพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่ างของกลุ่ม Generation Y แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีระดับพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y มี
ลั กษณะการซื้ อที่แตกต่ า งกันในด้ านประเภทสิน ค้ า ช่ วงเวลาที่ซ้ ื อ ความถี่ในการซื้อ ประเภท
เว็บไซต์ เหตุผลในการซื้อ ซื้อให้ ใคร ผู้ท่แี นะนํา และวิธีการซื้อสินค้ า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นิยมซื้อสินค้ าประเภทแฟชั่น ซื้อสินค้ าในช่วงเวลา 18.01–24.00น. ความถี่ในการซื้อสินค้ า น้ อย
กว่าเดือนละครั้ง ซื้อสินค้ าจากเว็บไซต์ ซื้อขายสินค้ า มีเหตุผลในการซื้อสินค้ า เพราะสามารถใช้
บริการได้ ตลอด 24 ชม.และทุกสถานที่ ซื้อสินค้ าให้ ตัวเอง ซื้อสินค้ าตาม เพื่อน แนะนํา และมี
วิธกี ารซื้อสินค้ า จ่ายผ่านการโอนเงินเข้ าบัญชีผ้ ูขาย มากที่สดุ
จากสมมติฐานปั จจัย ส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์
ของกลุ่ม Generation Yของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ความต้ องการในด้ านผลิตภัณฑ์ ความต้ องการใน
ด้ านราคา ความต้ องการในด้ านการจัดจําหน่าย ความต้ องการในด้ านการส่งเสริมการตลาด ส่งผล
ต่อพฤติกรรมในการซื้อของออนไลน์ ในระดับเห็นด้ วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
9.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผูท้ ีน่ าํ ผลการวิจยั ไปใช้
1. จากงานวิจัยพบว่า ผู้บริโภคนั้นชอบที่จะเปรียบเทียบระหว่างร้ านค้ าด้ วยกันใน
ระยะเวลาเฉลี่ยไม่ นานนักต่ อจะดูรายละเอียดจนกว่ าจะรู้สึกพอใจที่สุดก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้น
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นักการตลาดหรือผู้ประกอบการ ควรที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ าภายในเว็บที่ครบถ้ วนและ
สมบู ร ณ์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคตั ด สิน ใจได้ ส ะดวกและรวดเร็ว ขึ้ น และยั ง เป็ นการสร้ า งความ
น่าเชื่อถือให้ กบั สินค้ าอีกด้ วย นักการตลาดหรือผู้ประกอบการอาจจะใช้ สญ
ั ลักษณ์หรือสีเพื่อบอก
คุณสมบัติต่างๆ ของสินค้ าให้ เกิดความเขาใจสินค้ าที่ตรงกันระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขาย นอกจากนี้ยัง
ทําให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าใจถึงความแตกต่างจากการเปรียบเทียบ และอาจทําให้ ผ้ ูโภคจําได้ ว่าสัญลักษณ์น้ ี
เป็ นของเว็บไหนกัน ป้ องกันความสับสนที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหว่างเว็บของผู้บริโภค
2. จากงานวิจัยพบว่ า ผู้บริโภคให้ ความสําคัญกับความสะดวกสบาย การประหยัด
ค่าใช้ จ่าย การประหยัดเวลาในการซื้อและเลือกชม ดังนั้นนักการตลาดหรือผู้ประกอบการต้ อง
อํานวยความสะดวกในการเข้ ารับชมทางเว็บไม่ว่าจะเป็ นรายละเอียดที่ครบถ้ วนและรวดเร็ว ไม่มี
การโหลดเว็บที่ใช้ ระยะเวลายาวนาน ช่องทางการชําระค่าสินค้ าหรือบริการนั้นจะต้ องสะดวกที่สดุ
มีหลากหลายช่ องทางให้ เลือก อาจจะมีเลขบัญชีหลายธนาคารเพื่อความสะดวกในการชําระค่ า
สินค้ าหรือบริการ
9.2 ข้อเสนอแนะสําหรับผูท้ ีจ่ ะทําการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปรียบเทียบถึงแนวโน้ มการเกิดพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่งเคย
ผ่านการซื้อสินค้ าผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพราะยังคงจําได้ ถึงปั ญหาความรู้สึกและเหตุผลหลักของ
การตัดสินใจในการเลื อกซื้ อสินค้ าผ่ านสื่ออินเตอร์เน็ต นักการตลาดหรือผู้ ประกอบการจะได้
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมต่อการเลือกซื้อของผู้บิโภค อาจจะทําให้ นักการตลาดทราบถึงความ
แตกต่างระหว่างก่อนและหลังการซื้อ จะทําให้ ทราบถึงปัญหาที่แท้ จริงได้ และทรายว่าอะไรที่จะช่วย
ให้ เพิ่มความมั่นใจต่ อการซื้อหรือเพิ่มความพึงพอใจต่ อการซื้อสินค้ าของผู้บริโภคได้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาดและกลยุทธ์ต่อไป
2. การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของการซื้อซํา้ ในร้ านเดิมของผู้บริโภค รายละเอียดที่ทาํ
ให้ มีพฤติกรรมต่อการซื้อครั้งต่อไป ทั้งการซื้อซํา้ ในร้ านใหม่และการซื้อซํา้ ร้ านเดิม ผู้บริโภคจะให้
ความสําคัญกับรายละเอียดส่วนไหนมากที่สดุ เช่น ความมั่นใจ วิธกี ารสั่งซื้อ และปัจจัยด้ านใดบ้ าง
ที่มีผลต่อการซื้อที่จะทําให้ กลับมาซื้ออีกครั้งในร้ านเดิม

10. กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ซื้อสินค้ าผ่านระบบ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ฉบับนี้ได้ ประสบความสําเร็จและสมบูรณ์ได้
ด้ วยดีด้วยความเมตตากรุณาอย่างยิ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ ซึ่งให้ เกียติ
รับเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาของสารนิพนธ์ฉบับนี้ อาจารย์ท่ปี รึกษาได้ ให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา ที่มีคุณค่า
อย่างยิ่ง ตลอดจนช่วยชี้แนะแนวทางในการแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆขิงสารนิพนธ์ฉบับนี้เป็ นอย่างดี
ด้ วยความเมตตากรุณา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอขอบพระคุณอย่างสูงต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา
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ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ กรุณาเสียสละเวลาให้ ความอนุ เคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามด้ วยความสัตย์จริงและตั้งใจ จนทําให้ ได้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้ อง
ตรงสอดคล้ องกับความเป็ นจริง ส่งผลให้ สารนิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี และขอบคุณ
เพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้ กาลังใจและความ
ช่วยเหลือในการศึกษาค้ นคว้ าตลอดมา
สุดท้ ายนี้ผ้ ูวิจัย หวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
สร้ างกลยุ ทธ์การบริ หารจัดการ การซื้อสินค้ าออนไลน์ให้ ตรงและสอดคล้ องกับความต้ องการ
เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
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