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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของกลุ่ม Generation
X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร 2.) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลื อกซื้ อรองเท้า
กี ฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 450 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิ ติที่ ใ ช้ใ นงานวิจยั นี้ มี ท้ งั สถิ ติเชิ ง พรรณนา (ประกอบด้วยค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน) สถิ ติเชิ งอนุ มาน (การวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิ ติ t การวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิ ติ F หรื อการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวิเคราะห์ปัจจัย)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีจานวนใกล้เคียงกัน
จานวนทั้งหมด 450 คน แบ่งเป็ น Generation X 150 คน Generation Y 150 คน และ Generation Z 150 คน หรื อ
ร้อยละ 33.3 ส่ วนมากมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54.2 ส่ วนใหญ่มีอาชี พ นักศึกษา ร้อยละ 30 และมีรายได้ส่วน
ใหญ่ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.10 ส่ วนพฤติกรรมการเลื อกซื้ อรองเท้ากี ฬาของทั้ง 3 Generation มี
ความแตกต่างกันในทุกประเด็น เมื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลื อกซื้ อรองเท้ากีฬา โดยจาแนกตามเพศ พบว่า
ไม่แตกต่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก พฤติกรรมการบริ โภคของ คนแต่ละกลุ่มวัย มีความ
แตกต่างกันตามสภาวะของช่ วงเวลาที่ เกิ ด เติ บโต และประสบเหตุ การณ์ ในแต่ละยุคสมัย จึ งไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั
สถานะส่ วนบุคคลของแต่ละคน
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมปั จจุบนั ประกอบไปด้วยประชากรหลายกลุ่มหลายประเภทอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่ งในแต่ละกลุ่ม
ของประชากรมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ทั้งพฤติกรรม บุคลิ กภาพ ทัศนคติ ความเชื่ อ และค่านิ ยม โดยใน
ชีวติ ประจาวันมนุษย์ไม่อาจพบปะหรื อมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับคนวัยใดวัยหนึ่ง เช่น สังคมครอบครัวประกอบไป
ด้วย พ่อ แม่ ลู ก ซึ่ ง มี วยั ที่ แตกต่ า งกัน สั ง คมโรงเรี ย นหรื อ มหาวิท ยาลัย นอกจากเพื่ อน ยัง มี ค รู บ าอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นๆ ที่ลว้ นต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สังคมการทางานต้องพบเจอกับเพื่อน
ร่ วมงาน หัวหน้า ลูกน้อง รวมไปถึงบุคคลทัว่ ไปในที่สาธารณะ การปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นซึ่ งไม่วา่ จะอยูใ่ นวัย
ใดย่อมสามารถเกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน หรื อในทางกลับกันอาจเข้ากันได้ดี อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความ
เหมือนและความแตกต่างในหลายๆ ด้าน
ความแตกต่ า งทางด้า นคุ ณลักษณะของบุ ค คลนั้นมี อยู่หลากหลายประเด็ น ตามแนวคิ ดการแบ่ง
ลักษณะบุคคลได้กล่าวถึงความแตกต่างของบุคคลโดยใช้เงื่ อนไขของเวลามาอธิ บายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรื อ
บริ บทแวดล้อม และลักษณะหรื อบุคลิกเฉพาะ (Generation Classification) แนวคิดนี้ ริเริ่ มมาจากชาวตะวันตก
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ได้มุ่งศึกษาคน 3 Generation คือ Generation X (เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2508-2522), Generation Y (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523-2537) และ Generation Z (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 25382553) (วฤตดา วรอาคม, 2557) ซึ่ งการอธิ บายถึ งเหตุ การณ์ หรื อภู มิหลังของคนแต่ละกลุ่ มช่ วยให้เข้าใจได้ว่า
ทาไมคนในแต่ละ Generation จึงมีแนวคิด เหตุผล และวิถีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
ปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคมักให้ความสาคัญและใส่ ใจกับสุ ขภาพ เริ่ มมีการออกกาลังกายและ
หันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น ทาให้รองเท้ากีฬามีบทบาทในหลายๆ ด้าน เพราะกิจกรรมออกกาลังกายหรื อการเล่น
กีฬาล้วนแล้วจาเป็ นต้องสวมใส่ รองเท้ากีฬาด้วยกันทั้งนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย สนุ กสนาน คล่องแคล่ว
และการป้ องกันอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย รองเท้ากีฬานอกจากจะช่วยห่ อหุ ้มป้ องกันเท้าแล้วยังช่ วย
ลดอาการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายได้อีกด้วย การที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา
นั้นส่ งผลให้แนวโน้มของตลาดรองเท้ากีฬาเติบโตขึ้นอย่างมาก การเข้าใจถึงพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬา
ของคนในแต่ละ Generation จึงเป็ นข้อมูลสาคัญ ซึ่ งจะนาไปสู่ การวางแผน และปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ นการตลาด
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของกลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงขยายกลุ่มเป้ าหมายให้เพิ่มมาก
ขึ้นจากเดิม
ดังนั้นงานวิจยั ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อรองเท้ากีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ
Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อรองเท้ า กี ฬ าของกลุ่ ม Generation X Generation Y และ
Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการเลื อกซื้ อรองเท้ากี ฬาของกลุ่ ม Generation X Generation Y และ
Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการที่ ผูบ้ ริ โภคทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การและวิธีการ
บริ โ ภคสิ น ค้า หรื อ บริ ก าร เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจของผู บ้ ริ โ ภค ซึ่ งค าว่า พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภคนี้ ได้มี ผู ใ้ ห้
ความหมายไว้มากมาย เช่น
Hoyer and Maclnnis (2009) กล่ าวว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคสะท้อนให้เห็ นถึ งการตัดสิ นใจโดยรวม
ของผูบ้ ริ โภคที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อ การบริ โภคและการใช้สินค้า บริ การ กิ จกรรม ประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้อง
บุคคล และแนวคิดต่างๆ โดยตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
ธงชัย สันติวงศ์ (2546) ได้ระบุว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การปฏิ บตั ิหรื อการแสดงออกของ
มนุ ษย์ที่เกี่ ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจจะซื้ อสิ นค้าและบริ การอะไรหรื อไม่ ถ้าจะซื้ อจะซื้ อที่ ไหน เมื่ อไหร่
อย่างไร และซื้ อจากใคร
สุ ดาพร กุณฑลบุตร (2550) ให้ความหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไว้วา่ พฤติกรรมการซื้ อของลูกค้าที่
เป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย ซึ่ งได้แก่ผบู ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าไปเพื่อใช้ส่วนตัวลักษณะของผูบ้ ริ โภคประเภทนี้ มีความ
หลายหลายในหลายๆ ด้า น ไม่ ว่า อายุ รายได้ ระดับ การศึ ก ษา วัฒนธรรม รสนิ ย ม และอื่ นๆ ผลจากความ
หลากหลายเหล่านี้ส่งผลไปยังพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแม้ชนิดเดียวกันแต่อาจต้องการรู ปแบบที่แตกต่าง
กัน หรื อแม้กระทัง่ ด้วยเหตุผลในการซื้ อที่แตกต่างกันออกไป
ฉัตยาพร เสมอใจ และ ฐิ ตินันท์ วารี วนิ ช (2551) ให้ความหมาย พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ไว้ว่า การ
ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้สินค้าและบริ การ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Generation
Generation คือ การแบ่งคนออกเป็ นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาจากช่วงปี เกิดและเหตุการณ์สาคัญที่
เกิดขึ้นในช่วงชีวิต คนที่อยูใ่ นเจเนอเรชัน่ เดียวกันจะมีลกั ษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความเชื่ อ ค่านิยม
ลักษณะนิสัย เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละเจเนอเรชัน่ จะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน (Lyons, 2003; Mannheim, 1952)
กรอบแนวความคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง สามารถสรุ ปกรอบแนวคิดงานวิจัย
ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
(Independent variables) (Dependent Variable)

พฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ ากีฬาของกลุ่ม
Generation X Generation Y และ Generation Z
Generation X
Generation Y
Generation Z

1. ทาไมผูบ้ ริ โภคถึงตัดสิ นใจซื้ อ (Why)
2. ใครบ้างมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Whom)
3. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When)
4. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where)
5.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How)
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับการตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทางผูว้ จิ ยั
ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Method) เป็ นการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการซื้ อร้องเท้ากีฬาของกลุ่ม Generation X Generation Y และ Generation Z ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยการคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency)
2. การวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุมาน (inferential statistics) ประกอบด้วยการทดสอบด้วยค่าสถิ ติ T การ
ทดสอบด้วยค่าสถิ ติ F หรื อการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ปัจจัย

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษานี้ พบว่า Generation X มีพฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาที่แตกต่างจาก Generation
Y และ Z ในประเด็นการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ Generation x จะคานึงถึงหลักความคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย และประโยชน์
ในการนาไปใช้เพื่อการออกกาลังกาย บุคคลภายในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจและมีการตัดสิ นจาก
ตนเองเนื่ องจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อเมื่ อมีความต้องการอยากออกกาลังกาย และเมื่อ
สิ นค้ามีโปรโมชัน่ ลดราคา หรื อมีความจาเป็ น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี กหรื อบูทจัดจาหน่าย
มหกรรมสิ นค้าในการชาระสิ นค้าส่ วนใหญ่ชาระสิ นค้าโดยเงินสดหรื อเลื อกเก็บเงิ นปลายทาง ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรนิ ภา หาญมะโน(2558)ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของกลุ่ ม Generation B
Generation X และ Generation Y ที่ ร้านค้าปลี กสมัยใหม่ ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม Generation B Generation X และ Generation Y มี พฤติ กรรมการซื้ อ สิ นค้า ที่ ร้านค้าปลี ก
สมัยใหม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ในประเด็นต่อไปนี้ ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อ ตาแหน่งของร้าน ค้าปลีกสมัยใหม่
กลุ่มอ้างอิง บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้าใช้บริ การบ่อย ที่สุด วันที่
ซื้ อสิ นค้า ช่ วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า วิธีการชาระเงินในการซื้ อสิ นค้า รู ปแบบการส่ งเสริ มการขายประเภท การ
เปรี ยบเทียบราคาจาหน่ายของผูจ้ ดั จาหน่าย
2. พฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาที่ทาให้ Generation Y พบว่ามีความแตกต่างจาก Generation X และ
Z โดย Generation Y ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่อยูใ่ นการะแสสังคมและชื่ นชอบในยี่ห้อสิ นค้า เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนที่
ออกกาลังกายด้วยกัน มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาเมื่อสิ นค้ามีโปรโมชัน่ ลด
ราคาหรื อ เมื่อมีรายได้ สถานที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่จะเลือกซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ช่องทางออนไลน์ต่างๆ
และ บูทจัดจาหน่ายมหกรรมสิ นค้าหรื อเมื่อมีโอกาสเดิ นทางไปต่างประเทศในการชาระส่ วนใหญ่จะชาระโดย
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บัตรเครดิต ทางเลือกผ่อนชาระสิ นค้า เก็บเงินปลายทาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงศธร ลิวฒั นพร (2556 )
ได้ศึกษางานวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาของพนักงาน บริ ษทั บางกอกรั บเบอร์ จากัด (มหาชน)ใน
ประเด็นที่วา่ ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้รองเท้ากีฬาภายใต้เครื่ องหมายการค้าโดยส่ วนใหญ่ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อสิ นค้า
ส่ วนใหญ่คือตัวเองนอกจากนี้ การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาของบริ ษทั บางกอกรั บเบอร์ จากัด (มหาชน) จะ
ตัดสิ นใจซื้ อเนื่องจากความจาเป็ นในการใช้งานรองเท้ากีฬามีค่ามากที่สุด
3. พฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาที่ทาให้ Generation Z พบว่ามีความแตกต่างจาก Generation X และ
Y โดย Generation Z ผูบ้ ริ โภคถึ งเลื อกซื้ อสิ นค้าที่อยู่ในการะแสสังคม หรื อตามแฟชัน่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อสิ นค้า
จากห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ช่ องทางออนไลน์ต่างๆ คนกลุ่ มนี้ เติ บโตขึ้ นมาท่ามกลางความเปลี่ ยนแปลงและ
ค่านิ ยมที่แตกต่างระหว่าง รุ่ นปู่ ย่าตายาย กับรุ่ นพ่อแม่รับเอาความเจริ ญล้ าหน้าของเทคโนโลยี และอินเทอร์ เน็ต
เข้ามาแทรกอยูใ่ นการดารงชีวิตประจาวันยุคนี้ แต่ ใน Generation นี้ ประชากรส่ วนมากอยูใ่ นวัยนักศึกษา ยังไม่มี
รายได้ที่มนั่ คงไม่สามารถมีทางเลื อกในการชาระได้จากทางอื่นทางเลือกในการชาระจะเลือกชาระโดยเงินสด
เป็ นส่ วนใหญ่หรื อชาระโดยการเก็บเงินปลายทาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของเดชา เตชะวัฒนไพศาลและคณะ
(2557) ที่ศึกษาGeneration Y และพบว่าชอบทางานเป็ นที ม ยอมรั บการเปลี่ ย นแปลงได้ดีและสอดคล้องกับ
ธรรมรัตน์ อยูพ่ รต(2556) ที่พบว่า Generation Y มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามจาแนก ตาม
เพศ พบว่า ไม่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่า ง Generation X,Y,Z ทั้ง 3 Generation ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เนื่ องจากพฤติกรรมการเลือกซื้ อรองเท้ากีฬาของแต่ละกลุ่มนั้น Generation ไม่วา่ จะเป็ น
เพศหญิงหรื อเพศชาย มีความคิดในการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่เหมือนกันหรื อพฤติกรรมในการเลื อกซื้ อที่ไม่แตกต่าง
กัน แต่สิ่งที่ทาให้พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าแตกต่างกันอาจเกิดการการดาเนินชี วติ แล้วการเติบโตของกลุ่มคน
ในแต่ละ Generation ที่ ไม่เหมื อนกัน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ านาสมัยที่ แต่งต่างกัน ทาให้พฤติ กรรมการเลื อกซื้ อ
สิ นค้านั้นอาจมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆแตกต่างกันออกไป ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรสวรรค์ สิ ริ
วัฒนเศรษฐ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) ของ ผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาไนกี้ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีความแตกต่างกันในด้านของเพศเพียงด้าน เดียว โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยในการ
ตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าเพศชาย
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ข้ อเสนอแนะ
การส่ งเสริ มการตลาดของผูป้ ระกอบการด้านรองเท้ากี ฬาต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละ Generation ที่มีความ
แตกต่ า งกันในช่ วงอายุ และพฤติ ก รรมในการซื้ อ ควรศึ ก ษาความต้องการของกลุ่ ม เป้ าหมายของท่ า น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ดังนี้
พฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาของ Generation X พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อเพราะคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย บุคคล
ภายในครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซื้ อเมื่อมีความจาเป็ น ส่ วนใหญ่ซ้ื อที่ร้านค้าปลีก และจะชอบเก็บเงิน
ปลายทาง
พฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาของ Generation Y พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อเพราะชื่นชอบในยีห่ อ้ ของสิ นค้า
เพื่อนร่ วมงานมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ซื้ อเมื่อมีรายได้ ส่ วนใหญ่จะซื้ อที่ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา และมักจะ
เลือกผ่อนชาระสิ นค้า
พฤติกรรมการซื้ อรองเท้ากีฬาของ Generation Z พบว่า ตัดสิ นใจซื้ อเพราะสิ นค้าอยูใ่ นกระแสสังคม
บุ ค คลภายในครอบครั วมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจมากที่ สุ ด ซื้ อเมื่ อมี รายได้ ส่ วนใหญ่ ช อบซื้ อในช่ องทาง
ออนไลน์ และชอบชาระเป็ นเงินสด
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