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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่ม Generation 

X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้
กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 450 คน ใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีมีทั้ งสถิติเชิงพรรณนา (ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน) สถิติเชิงอนุมาน (การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ t การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ F หรือการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวเิคราะห์ปัจจยั) 

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนใกลเ้คียงกนั 
จ านวนทั้งหมด 450 คน แบ่งเป็น Generation X 150 คน Generation Y 150 คน และ Generation Z 150 คน หรือ
ร้อยละ 33.3 ส่วนมากมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54.2 ส่วนใหญ่มีอาชีพ นกัศึกษา ร้อยละ 30 และมีรายไดส่้วน
ใหญ่ต ่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.10 ส่วนพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของทั้ง 3 Generation มี
ความแตกต่างกนัในทุกประเด็น เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา โดยจ าแนกตามเพศ พบวา่
ไม่แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก พฤติกรรมการบริโภคของ คนแต่ละกลุ่มวยั มีความ
แตกต่างกนัตามสภาวะของช่วงเวลาท่ีเกิด เติบโต และประสบเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมยั จึงไม่ได้ข้ึนอยู่กบั
สถานะส่วนบุคคลของแต่ละคน 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สังคมปัจจุบนัประกอบไปดว้ยประชากรหลายกลุ่มหลายประเภทอาศยัอยู่ร่วมกนั ซ่ึงในแต่ละกลุ่ม
ของประชากรมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทศันคติ ความเช่ือ และค่านิยม โดยใน
ชีวติประจ าวนัมนุษยไ์ม่อาจพบปะหรือมีปฏิสัมพนัธ์เฉพาะกบัคนวยัใดวยัหน่ึง เช่น สังคมครอบครัวประกอบไป
ด้วย พ่อ แม่ ลูก ซ่ึงมีวยัท่ีแตกต่างกัน สังคมโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย นอกจากเพื่อน ยงัมีครูบาอาจารย์ 
เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีลว้นตอ้งประสบพบเจออยา่งหลีกเล่ียงมิได ้สังคมการท างานตอ้งพบเจอกบัเพื่อน
ร่วมงาน หวัหนา้ ลูกนอ้ง รวมไปถึงบุคคลทัว่ไปในท่ีสาธารณะ การปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนซ่ึงไม่วา่จะอยูใ่นวยั
ใดยอ่มสามารถเกิดความขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนั หรือในทางกลบักนัอาจเขา้กนัไดดี้ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความ
เหมือนและความแตกต่างในหลายๆ ดา้น 

ความแตกต่างทางด้านคุณลกัษณะของบุคคลนั้นมีอยู่หลากหลายประเด็น ตามแนวคิดการแบ่ง
ลกัษณะบุคคลไดก้ล่าวถึงความแตกต่างของบุคคลโดยใช้เง่ือนไขของเวลามาอธิบายปรากฏการณ์ภูมิหลงัหรือ
บริบทแวดลอ้ม และลกัษณะหรือบุคลิกเฉพาะ (Generation Classification) แนวคิดน้ีริเร่ิมมาจากชาวตะวนัตก 
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดมุ้่งศึกษาคน 3 Generation คือ Generation X (เกิดระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2508-2522), Generation Y (เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2523-2537) และ Generation Z (เกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2538-
2553) (วฤตดา วรอาคม, 2557) ซ่ึงการอธิบายถึงเหตุการณ์หรือภูมิหลงัของคนแต่ละกลุ่มช่วยให้เขา้ใจได้ว่า 
ท าไมคนในแต่ละ Generation จึงมีแนวคิด เหตุผล และวถีิปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมกัให้ความส าคญัและใส่ใจกบัสุขภาพ เร่ิมมีการออกก าลงักายและ
หนัมาเล่นกีฬากนัมากข้ึน ท าให้รองเทา้กีฬามีบทบาทในหลายๆ ดา้น เพราะกิจกรรมออกก าลงักายหรือการเล่น
กีฬาลว้นแลว้จ าเป็นตอ้งสวมใส่รองเทา้กีฬาดว้ยกนัทั้งนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สนุกสนาน คล่องแคล่ว 
และการป้องกนัอาการบาดเจ็บจากการออกก าลงักาย รองเทา้กีฬานอกจากจะช่วยห่อหุ้มป้องกนัเทา้แลว้ยงัช่วย
ลดอาการบาดเจบ็จากการออกก าลงักายไดอี้กดว้ย การท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา
นั้นส่งผลให้แนวโนม้ของตลาดรองเทา้กีฬาเติบโตข้ึนอยา่งมาก การเขา้ใจถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา
ของคนในแต่ละ Generation จึงเป็นขอ้มูลส าคญั ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการตลาด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายใหเ้พิ่มมาก
ข้ึนจากเดิม 

ดงันั้นงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วตัถุประสงค์ในการวจิัย 
ในการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ 

Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเท้า กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ 

Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ 

Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริโภคท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการและวิธีการ
บริโภคสินค้าหรือบริการ เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงค าว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ีได้มีผูใ้ห้
ความหมายไวม้ากมาย เช่น 

Hoyer and Maclnnis (2009) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคสะทอ้นให้เห็นถึงการตดัสินใจโดยรวม
ของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การบริโภคและการใช้สินคา้ บริการ กิจกรรม ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
บุคคล และแนวคิดต่างๆ โดยตดัสินใจทางธุรกิจ 

ธงชยั สันติวงศ์ (2546) ไดร้ะบุว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การปฏิบติัหรือการแสดงออกของ
มนุษยท่ี์เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจจะซ้ือสินค้าและบริการอะไรหรือไม่ ถ้าจะซ้ือจะซ้ือท่ีไหน เม่ือไหร่ 
อยา่งไร และซ้ือจากใคร 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่ พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ี
เป็นผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคา้ไปเพื่อใชส่้วนตวัลกัษณะของผูบ้ริโภคประเภทน้ีมีความ
หลายหลายในหลายๆ ด้าน ไม่ว่า อายุ รายได้ ระดับ การศึกษา วฒันธรรม รสนิยม และอ่ืนๆ ผลจากความ
หลากหลายเหล่าน้ีส่งผลไปยงัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้แมช้นิดเดียวกนัแต่อาจตอ้งการรูปแบบท่ีแตกต่าง
กนั หรือแมก้ระทัง่ดว้ยเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิตินันท์ วารีวนิช (2551) ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้่า การ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการ 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบั Generation 
Generation คือ การแบ่งคนออกเป็นกลุ่มยอ่ยโดยพิจารณาจากช่วงปีเกิดและเหตุการณ์ส าคญัท่ี

เกิดข้ึนในช่วงชีวิต คนท่ีอยูใ่นเจเนอเรชัน่เดียวกนัจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น ความเช่ือ ค่านิยม 
ลกัษณะนิสัย เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละเจเนอเรชัน่จะมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั (Lyons, 2003; Mannheim, 1952) 

 
กรอบแนวความคิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง สามารถสรุปกรอบแนวคิดงานวจัิย 
ดังนี ้  

 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 (Independent variables) (Dependent Variable)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเท้ากฬีาของกลุ่ม 

Generation X Generation Y และ Generation Z  

1. ท าไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจซ้ือ (Why) 

2. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Whom) 

3. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) 

4. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) 

5.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How) 

Generation X 
Generation Y 
Generation Z 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากท่ีไดรั้บขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบครบถว้นสมบูรณ์แลว้ ทางผูว้จิยั 

ไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยวธีิการทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และ

พฤติกรรมการซ้ือร้องเทา้กีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ประกอบดว้ยการทดสอบดว้ยค่าสถิติ T การ
ทดสอบดว้ยค่าสถิติ F หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ปัจจยั 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาน้ีพบวา่ Generation X มีพฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาท่ีแตกต่างจาก Generation 

Y และ Z ในประเด็นการตดัสินใจเลือกซ้ือ Generation x จะค านึงถึงหลกัความคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย และประโยชน์
ในการน าไปใช้เพื่อการออกก าลงักาย บุคคลภายในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและมีการตดัสินจาก
ตนเองเน่ืองจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเม่ือมีความตอ้งการอยากออกก าลงักาย และเม่ือ
สินคา้มีโปรโมชัน่ลดราคา หรือมีความจ าเป็น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้จากร้านคา้ปลีกหรือบูทจดัจ าหน่าย
มหกรรมสินคา้ในการช าระสินคา้ส่วนใหญ่ช าระสินคา้โดยเงินสดหรือเลือกเก็บเงินปลายทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ พรนิภา หาญมะโน(2558)ได้ศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของกลุ่ม Generation B 
Generation X และ Generation Y ท่ีร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ริโภคกลุ่ม Generation B Generation X และ Generation Y มีพฤติกรรมการซ้ือ สินคา้ ท่ีร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ในประเด็นต่อไปน้ี ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ ต าแหน่งของร้าน คา้ปลีกสมยัใหม่ 
กลุ่มอา้งอิง บุคคลในครอบครัวท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ร้านคา้ปลีกสมยัใหม่เขา้ใชบ้ริการบ่อย ท่ีสุด วนัท่ี
ซ้ือสินคา้ ช่วงเวลาในการซ้ือสินคา้ วิธีการช าระเงินในการซ้ือสินคา้ รูปแบบการส่งเสริมการขายประเภท การ
เปรียบเทียบราคาจ าหน่ายของผูจ้ดัจ  าหน่าย 

2. พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาท่ีท าให ้Generation Y พบวา่มีความแตกต่างจาก Generation X และ 
Z โดย Generation Y ตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีอยูใ่นการะแสสังคมและช่ืนชอบในยี่ห้อสินคา้ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนท่ี
ออกก าลงักายดว้ยกนั มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกซ้ือ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาเม่ือสินคา้มีโปรโมชัน่ลด
ราคาหรือ เม่ือมีรายได ้สถานท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ชั้นน า ช่องทางออนไลน์ต่างๆ
และ บูทจดัจ าหน่ายมหกรรมสินคา้หรือเม่ือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศในการช าระส่วนใหญ่จะช าระโดย
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บตัรเครดิต ทางเลือกผอ่นช าระสินคา้ เก็บเงินปลายทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพงศธร ลิวฒันพร (2556 )
ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของพนักงาน บริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน)ใน
ประเด็นท่ีวา่ผูบ้ริโภคเลือกใชร้องเทา้กีฬาภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้โดยส่วนใหญ่ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้
ส่วนใหญ่คือตวัเองนอกจากน้ี การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาของบริษทั บางกอกรับเบอร์ จ  ากดั (มหาชน) จะ
ตดัสินใจซ้ือเน่ืองจากความจ าเป็นในการใชง้านรองเทา้กีฬามีค่ามากท่ีสุด 

3. พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาท่ีท าให้ Generation Z พบวา่มีความแตกต่างจาก Generation X และ 
Y โดย Generation Z ผูบ้ริโภคถึงเลือกซ้ือสินคา้ท่ีอยู่ในการะแสสังคม หรือตามแฟชัน่ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้
จากห้างสรรพสินคา้ชั้นน า ช่องทางออนไลน์ต่างๆ คนกลุ่มน้ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและ
ค่านิยมท่ีแตกต่างระหวา่ง รุ่นปู่ยา่ตายาย กบัรุ่นพ่อแม่รับเอาความเจริญล ้าหนา้ของเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต
เขา้มาแทรกอยูใ่นการด ารงชีวิตประจ าวนัยุคน้ีแต่ ใน Generation น้ีประชากรส่วนมากอยูใ่นวยันกัศึกษา ยงัไม่มี
รายไดท่ี้มัน่คงไม่สามารถมีทางเลือกในการช าระไดจ้ากทางอ่ืนทางเลือกในการช าระจะเลือกช าระโดยเงินสด
เป็นส่วนใหญ่หรือช าระโดยการเก็บเงินปลายทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของเดชา เตชะวฒันไพศาลและคณะ 
(2557) ท่ีศึกษาGeneration Y และพบว่าชอบท างานเป็นทีม ยอมรับการเปล่ียนแปลงได้ดีและสอดคล้องกับ
ธรรมรัตน์ อยูพ่รต(2556) ท่ีพบวา่ Generation Y มีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง 

4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจ าแนก ตาม
เพศ พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่าง Generation X,Y,Z ทั้ ง 3 Generation ไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เน่ืองจากพฤติกรรมการเลือกซ้ือรองเทา้กีฬาของแต่ละกลุ่มนั้น Generation ไม่วา่จะเป็น
เพศหญิงหรือเพศชาย มีความคิดในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีเหมือนกนัหรือพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีไม่แตกต่าง
กนั แต่ส่ิงท่ีท าใหพ้ฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แตกต่างกนัอาจเกิดการการด าเนินชีวติแลว้การเติบโตของกลุ่มคน
ในแต่ละ Generation ท่ีไม่เหมือนกนั เทคโนโลยีท่ีก้าวล ้ าน าสมยัท่ีแต่งต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคา้นั้นอาจมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรสวรรค ์สิริ
วฒันเศรษฐ ์(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ี (NIKE) ของ ผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาไนก้ีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความแตกต่างกนัในดา้นของเพศเพียงดา้น เดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในการ
ตดัสินใจซ้ือมากกวา่เพศชาย 
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ข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมการตลาดของผูป้ระกอบการดา้นรองเทา้กีฬาต่อผูบ้ริโภคแต่ละ Generation ท่ีมีความ

แตกต่างกันในช่วงอายุ และพฤติกรรมในการซ้ือ ควรศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของท่าน เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาของ Generation X พบวา่ ตดัสินใจซ้ือเพราะคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย บุคคล
ภายในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ้ือเม่ือมีความจ าเป็น ส่วนใหญ่ซ้ือท่ีร้านคา้ปลีก และจะชอบเก็บเงิน
ปลายทาง 

พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาของ Generation Y พบวา่ ตดัสินใจซ้ือเพราะช่ืนชอบในยีห่อ้ของสินคา้ 
เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ซ้ือเม่ือมีรายได ้ส่วนใหญ่จะซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ชั้นน า และมกัจะ
เลือกผอ่นช าระสินคา้ 

พฤติกรรมการซ้ือรองเทา้กีฬาของ Generation Z พบวา่ ตดัสินใจซ้ือเพราะสินคา้อยูใ่นกระแสสังคม 
บุคคลภายในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากท่ีสุด ซ้ือเม่ือมีรายได้ ส่วนใหญ่ชอบซ้ือในช่องทาง
ออนไลน์ และชอบช าระเป็นเงินสด 
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