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บทคัดยอ 

การวิเคราะหปจจัยความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซตออนไลนของผูที่ใชบริการอินเตอรเน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานคร  มีจุดประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับความพอใจในการตัดสินใจซื้อสินคาใน
เว็บไซตออนไลน และเพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการรานคาออนไลนปรับแกไขหรือปรับปรุงเพื่อใหรานคาใน
เว็บไซตออนไลนมีความนาเชื่อถือและตรงตามความตองการกับผูซื้อสินคา  ผูวิจัยไดรวบรวมตัวชี้วัดจากการศึกษา
วรรณกรรมอางอิง ทฤษฎี และกระทูตามเว็บบอรดตามรานคาออนไลน เพื่อทําการรวบรวมตัวชี้วัดไดจํานวน 30 
ตัวชี้วัด ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 333 ตัวอยาง ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เคยซื้อ
สินคาผานรานคาในเว็บไซตออนไลนได 180 ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหปจจัย สามารถสกัดปจจัยได 6 ปจจัย 
จากนั้นทําการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยทําการวิเคราะหจากผูที่เคยซื้อสินคาผานรานคาในเว็บไซตออนไลน  
พบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคารานคาในเว็บไซตออนไลนนั้น คือ ปจจัยดานการชําระเงินและปจจัยดาน
การใหบริการซึ่งตัวชี้วัดที่สงผลมากที่สุดคือ s3_1 ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคา(0.86) ตัวชี้วัดที่สงผลนอยที่สุด 
คือ s3_3 สามารถซื้อสินคาไดไมจํากัดสถานที่ และฤดูกาล (0.45) ซึ่งแสดงใหเห็นวาถาตองการเพิ่มความพึงพอใจ
ในการตัดสินใจซื้อสินคาเว็บไซตออนไลนนั้น ควรพิจารณาจากปจจัยที่ทําการวิเคราะหไดเปนหลัก จากการวิจัย
พบวามีความถูกตองในการพยากรณที่ “69.17%” 

 
คําสําคัญ :  แบบจําลองสมการโครงสราง  การวิเคราะหปจจัย  รานคาเว็บไซตออนไลน 
 

Abstract 
 The purpose of Factor Analysis of the purchasing satisfactions from E-Commerce of internet 
users within Bangkok is to seek for the factors correlations with the satisfactory of purchasing decisions 
from E-Commerce in order to provide some insight for the owner of E-Commerce to improve their E-
Commerce business to be more reliable and convey accurately according to customer’s needs. The 
researcher has gathered indicator from literature of theory reference and from discussions from web 
board of E-Commerce. In order to collect 30 indicators, the researcher has gathered the information 
from the 333 sample groups. The researcher also selected 180 sample groups from people that used to 
purchase products from E-Commerce. The gathered information then being analyze for factors which 
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can be divided into 6 factors, and Structural Equation Modeling then being analyzed. From the analysis 
of past purchasers of E-Commerce, the result shown that the factors that affect the purchasing 
decisions are the payment method and services factors, the factor that has the most affect is s3_1 time 
saving for choosing products (0.86), the factor that has the least affect is s3_3 able to purchase 
products online from everywhere and all seasons (0.45). It can be said that, in order to heighten the 
satisfaction of purchasing decisions from products of E-Commerce, it is important to take factor analysis 
from research into consideration. From the research, it can be said that the accuracy of the forecast is 
approximately 69.17%.    
 
Keywords : Structural Equation Modeling, Factor analysis, E-Commerce 
E-mail : ki_gi@hotmail.com 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันผูใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตมีอยางแพรหลาย และมีการใชงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึง
การซื้อขายสินคาในเว็บไซตออนไลน ทั้งนี้ตลาดซื้อขายสินคาทางระบบเครือขายในปจจุบันมีความนิยมอยางมาก  
เพราะมีรายการสินคาหลากหลายตามที่ตองการ มีความสะดวกสบายในการเลือกชมตลอดเวลา สามารถ
เปรียบเทียบราคาในการซื้อขายโดยคนขอมูลที่ตองการนํามาประกอบการตัดสินใจไดทันท ีทั้งนี้ในเรื่องของรูปแบบ
รานก็มีการจัดทําไดงาย และสะดวกสบายตอรานคาที่นําสินคามาเสนอขาย โดยผานระบบการใหบริการการเชา
พื้นที่เปดรานคาออนไลนมีทั้งการบริการแบบเสียคาใชจาย และการใหบริการเปดรานคาฟร ีซึ่งปญหาที่ตามมาของ
การเขาซื้อสินคาไดงาย และการเปดรานคาไดงายนั้น ก็คือการขาดมาตรฐานในการตรวจสอบและดูแลขอมูลดาน
ตางๆ 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําการพัฒนาแบบจําลองสมการโครงสรางเพื่อวิเคราะหปจจัยการ
ตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซตออนไลน เพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูซื้อสินคาในเว็บไซตออนไลน และยัง
เปนประโยชนตอผูที่จะประกอบการคาขายในรานคาเว็บไซตออนไลน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
อุปกรณ  

1.  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล AMD Althlon™64x2 Mobile Technology TL-6  
2. โปรแกรม SPSS statistics 17.0 
3.  โปรแกรม Amos 18 
4.  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional 
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วิธีการทดลอง 
 การวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซตออนไลน โดยสมการโครงสราง มีขั้นตอนและวิธีทําดังนี ้
 
3.1 การศึกษาและรวบรวมตัวชี้วัด 

ศึกษาตัวชี้วัดที่มีการอางอิงตอความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อสินคาเว็บไซตออนไลน จากงานวิจัยที่
เกี่ยวของและจากปญหาตามกระทูของรานคาออนไลนตางๆสามารถนํามากําหนดตัวชี้วัดจํานวน 30 ตัวชี้วัด และ
แบงแยกตามปจจัยที่ผูวิจัยไดแบงออกทั้งหมด 4 ปจจัย ซึ่งแตละปจจัยประกอบไปดวยตัวชี้วัด และตัวแปรตางๆ ดังนี ้

ปจจัยที่ 1 ปจจัยดานสินคา (F1) ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ s1_1 มีความหลากหลายของสินคา, s1_2 ราคา
สินคา ถูกกวาซื้อจากวิธีการอื่น, s1_3 ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของสินคา, s1_4มีขอมูล และ
รายละเอียดสินคาอยางชัดเจน, s1_5 มีสัญลักษณการรับรองมาตรฐานของสินคาอยางชัดเจน, s1_6มีความทันสมัย 
และแปลกใหมของสินคาจากทุกมุมโลก, s1_7 คุณสมบัติสินคาตรงตามความตองการ, s1_8คุณภาพสินคาตรงตาม
โฆษณา 
 ปจจัยที่ 2 ปจจัยดานการชําระเงิน (F2) ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ s2_1สามารถชําระเงินไดหลายรูปแบบ, 
s2_2 มีการปองกันขอมูลการเงินของลูกคา, s2_3 มีการยืนยันขอมูลเจาของเว็บไซตถูกตองแนนอน, s2_4 ความ
สะดวกของวิธีชําระเงิน, s2_5 มีการรับรองการไดรับการชําระคาสินคาจากรานคาอยางชัดเจน, s2_6 มีการควบคุม
ราคาไมใหเปลี่ยนแปลงไปจากที่โฆษณาไว 
 ปจจัยที่ 3 ปจจัยดานการชําระเงิน ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้ s3_1 ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคา, s3_2
สะดวกในการใหบริการ ซื้อสินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง, s3_3 สามารถซื้อสินคาไดไมจํากัดสถานที่ และ
ฤดูกาล, s3_4 สามารถตรวจสอบความคืบหนาของสินคาและการจัดสงไดตลอดเวลาจากทางรานคา, s3_5 มีการ
โตตอบ-ติดตาม-สอบถามผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง, s3_6 มีการกําหนด
ระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอน, s3_7 มีการบริการหลังการขาย, s3_8 สื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ตทําใหผูบริการ
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
 ปจจัยที่ 4 ปจจัยดานการจัดรูปแบบรานคา ประกอบดวยตัวชี้วัดดังนี้  s4_1 เว็บไซตปรากฏอยูอันดับแรกๆ
ของเว็บไซตคนหาขอมูล (google), s4_2 ชื่อที่อยูเว็บไซต(URL) สามารถจดจําไดงาย, s4_3 เว็บไซตมีรูปแบบที่
สวยงาม, s4_4 มีความรวดเร็วในการดาวนโหลดขอมูลของสินคาและบริการ, s4_6 เมนูฟงกชั่นเขาใจงายใชงาน
สะดวก, s4_7 มีความนาเชื่อถือของชื่อรานคาออนไลน/ตราสินคาและบริการ, s4_8 มีการประชาสัมพันธเว็บไซต 
ผานสื่อตางๆ 
 
3.2 จัดสรางแบบสอบถามและรวบรวมขอมูล 
  จากตัวชี้วัดที่รวบรวมได ผูวิจัยไดนํามาสรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําฝาก
แบบสอบถามที่สรางขึ้นโดย Google Document (กูเกิ้ล ดอกคิวเมนท) ไปลงไวตามเว็บบอรด (กระทู)รานคา
ออนไลน ตางๆ แลวสามารถรวบรวมโดยคัดเลือกตัวอยางผูที่อาศัยในเขตกรุงเทพ พบวามี 333 ตัวอยาง และผูวิจัย
ไดคัดเลือกแบบสอบถามของผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนได 180 ตัวอยางเพื่อทําการทดลองการวิเคราะหปจจัยความ
พึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินคาในเว็บไซตออนไลน และแบงตัวอยาง 30 ตัวอยางเพื่อทําการตรวจสอบคาความ
แมนยําของสมการโครงสราง 
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3.3 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  [1] เปนเทคนิคในการสกัดปจจัยจากกลุมของตัวชี้วัดที่มี
ความสัมพันธกัน ปจจัยที่ไดนั้นจะถูกใชแทนกลุมของตัวชี้วัดที่มีความเปนกลุมเดียวกัน เปนเทคนิคที่ใชในการลดมิติ
หรือจํานวนของตัวแปรประจักษ (Manifest Variable) ในการสกัดปจจัยนั้นมีหลายวิธีอาทิเชน PCA (Principal 
Component Analysis) เปนที่นิยมใชในการสกัดปจจัยเนื่องจากสามารถรวมกลุมตัวชี้วัดที่มีความผันแปรรวมกัน
มากที่สุดเปนปจจัยเดียวกันและขอมูลอาจไมเปนการแจกแจงปกติเชิงพหุ , MLE (Maximum Likehood 
Estimating)  ผูวิจัยไดเลือกแบบ PCA เนื่องจากสามารถรวมกลุมตัวแปรที่มีความผกผันรวมกันมากที่สุด รวมกัน
เปนปจจัยเดียวกัน  
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ได 180 ตัวอยางนํามาทดลองการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) มีขั้นตอนดังนี ้

1. ทําคาคะแนนมาตรฐาน (Standard Score: z) เพื่อปองกันหนวยของขนาดของตัวแปรที่แตกตางกัน เมื่อ
พบคาที่เกิน 3 จะตองทําการแกไขในที่นี ้พบคาของตัวปจจัย s3_2, s3_3, มีคาเกินกวามาตรฐานทางผูวิจัยจึงทํา
การยกกําลังสองเพื่อไดคาตรงตามมาตรฐานและเปลี่ยนตัวชื่อตัวแปรใหมจาก s3_2 เปน s3_22 และ s3_3 เปน 
s3_32   

2. ทําการวิเคราะหปจจัย โดยใชการสกัดปจจัยแบบ PCA และการหมุนแกนแบบตั้งฉาก ผลของการสกัด
ปจจัย พบวาคา KMO = 0.882 ซึ่งมีควรมีคามากกวา 0.6 และคา Cumulative Sum of Squared Loading  =  
62.009% นั้นคือการสกัดปจจัยไดผานเกณฑนาเชื่อถือและไดคาปจจัยดังตารางที ่1  

   
ตารางที่ 1 : ปจจัยและตัวชี้วัดปจจัย 
 

ปจจัย ตัวชี้วัด 
Service_Pay(F1) s3_6, s3_7, s3_4, s3_5, s2_5, s2_3, s2_8, s2_6, s2_2 
WebApp(F2) s4_6, s4_5, s4_4, s4_7 
Product(F3) s1_8, s1_7, s1_2, s1_4, s1_5, s1_3 
Sevice(F4) s3_32, s3_22, s3_1 
WebApp_Pro(F5) s4_1, s4_2, s4_8, s4_3, s1_1 
Pay_Pro(F6) s2_1, s2_4, s1_6 

 
 นั่นคือตัวชี้วัดทุกตัวสามารถนํามารวมเปนปจจัยไดหกปจจัย โดยไมตองตัดตัวชี้วัดใดๆออกแตอยางใด  
 
3.4 การสรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 
 การสรางแบบจําลองโครงสราง  (SEM) นั้น ผูวิจัยขออธิบายคราวๆดังนี้เปนเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่ไดจากการสํารวจ (Exploratory) โดยวิธีการสกัดปจจัย ผูวิจัยจะทําการสรางแบบจําลอง
ของความสัมพันธของปจจัยตางๆที่ควรจะเปนตามหลักทฤษฎี หรือตามสมมติฐานของผูวิจัย จากนั้นทําการตรวจสอบวา
แบบจําลองมีความสัมพันธ (Default Model) ดังกลาวสามารถอธิบายคาความผันแปรรวม (Covariance) ไดดีเพียงใด 
เมื่อเทียบกับแบบจําลองที่ทุกๆปจจัยมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหมด (Saturated Model) การประมาณการความ
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เหมาะสมของแบบจําลองมีหลายวิธีการดวยกันไดแก Maximum Likelihood Estimation: MLE, Generalized Least 
Squares: GLS etc วิธีการ MLE มีขอจํากัดวาทุกตัวชี้วัดตองมีความสัมพันธแบบการแจกแจงปกติพหุ สวนวิธีการ  GLS 
ไมมีขอจํากัดวาขอมูลที่เขาทําการสรางแบบจําลองตองเปนการแจกแจงแบบปกติพหุ (Multivariate Normality) และ
สามารถทนทานตอการผิดขอกําหนดดังกลาวไดดีกวาวิธี MLE แบบจําลองที่ไดตองทําการตรวจสอบวามีความเหมาะสม
หรือไม (Goodness of Fit) คาสถิตที่นิยมใชในการตรวจสอบไดแกคา Chi-Square ( )ควรจะ Non 
Significance),Good of Fit Index: AGFI (ควรจะ > 0.9),Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI(ควรจะ > 0.9),Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA (ควรจะ  0.6) และคา Hoelter’s N (ไมควรนอยกวา 75)  คา 
Hoelter’s Nจะใชในการระบุวาขนาดของตัวอยาง (Case) เพียงพอตอการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางหรือไม 
การคํานวณหาคาของปจจัยตางๆที่มีตอกันดังตัวอยางสมการโครงสรางที่ระบ ุสามารถคํานวณไดดังตัวอยางในสมการที ่
(1) และ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
  ปจจัย Factor1 มีตัวประจักษ x1,x2,x3 ในขณะที่ปจจัย Factor2 มีตัวประจักษ x4,x5,x6,x7 ปจจัยFactor1 มี
อิทธิพลตอ Factor2 ในขนาด  นั่นคือ 

  Factor2  =  *Factor1   (1) 
  x1 = *Factor1 + e1   (2) 

โดยที ่ Factor1 = คาประมาณการตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) 
  Factor2 = คาประมาณการตัวแปรภายใน (Endogenous Latent Variable) 
  x1,x2,x3,… = ตัวแปรประจักษ (Manifest Variable) 
  ….      = คาความคลาดเคลื่อน  
 
  จากนั้น เมื่อผูวิจัยได 6 ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยจะถูกนํามาสรางแบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน
ตามแนวคิดของผูวิจัยดังที่แสดงในภาพที่ 1 ตัวแปรแฝงที่เปนคาคาดหวังของงานวิจัยนี้คือ ความพึงพอใจการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน (Score) ซึ่งเปนปจจัยที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นโดยมีตัวแปรประจักษ ZScorePer2 ใชแทนคา
ความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน (ในรูปแบบของรอยละยกกําลังสอง) โดยจะถูกกําหนดเปน 
Endogenous Latent Variable ที่คาดหวังของงานวิจัยนี้ แบบจําลองสมการโครงสรางไดถูกนําไปวิเคราะหความมี
นัยสําคัญ ความเกี่ยวของกัน และความสามารถในการอธิบายความกระจายรวมกัน (Covariance) โดยวิธี GLS 
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ภาพที่ 1 :  แบบจําลองสมการโครงสรางตั้งตน (Default Model) 

 
  หลังจากนั้น ผูวิจัยไดตัดคาตัวชี้วัดหรือตัวแปรประจักษที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออก โดยคาที่ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะพบวามีคา( =0.05) เมื่อตัดออกจะมีปจจัยและตัวชี้วัดที่คงเหลือขางตนไดนํามาสรางเสนเชื่อม
ความสัมพันธ พรอมคํานวณหาคาขนาดทิศทางของความสัมพันธที่เหมาะสมที่สุดโดยการตรวจสอบคาสถิติในการ
แสดงความเขากันไดของแบบจําลองตอขอมูลตัวอยาง (Good of Fit) ไดแกคา Chi-Square ( ) คาGFI,AGFI คา 
RMSEA พรอมคาความพอเพียงของตัวอยาง (Sample Case) จาก Hoelter’s N ไดผลดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 :  คาสถิติของแบบจําลองที่ผานเกณฑ 
 

ตัววัดทางสถิต ิ เกณฑ[2] 
P-Value for of Close Fit (P) 0.257 
Goodness of Fit Index (GFI) 0.972 
Adjusted Good of Fit Index (AGFI) 0.938 
Root Mean Square Error (RMSEA) 0.032 
Hoelter’ s N 238 
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  คาสถิติผานเกณฑขั้นต่ําคือ คา ( ) คา GFI คา AGFI คา RMSEA และคา Hoelter’s N ยอมรับไดในความ
เขากันดีของแบบจําลองกับขอมูลตัวอยางที่นํามาวิเคราะหผลของการวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง ดัง
แสดงในภาพที ่2 

 
ภาพที่ 2 :  แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสม 

 
  จากแบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสมในภาพที ่2 มีสมการดังนี ้ 
 ZScorePer2(คาคะแนนมาตรฐานความพึงพอใจในการพยากรณ) 
  ZScorePer2 = 0.43*Score+e77       (1) 
   Score = 0.41*F1+0.81*F4        (2) 
  F1=0.64*s3_7+0.77*s2_5+0.78*s2_3+0.75*s2_6+0.82*s2_2   (3) 
  F4 = 0.45*s3_32+0.53*s3_22+0.86*s3_1      (4) 
  โดยคา e77 มีคาเทากับ 0.812 
 
3.5 การประมาณคาความแมนยํา (Accuracy Evaluation)   
 หลังจากที่ไดสมการในการพยากรณแลว จะนําไปเปรียบเทียบจากแบบสอบถามที่ไดจริง จํานวน 30 ตัวอยาง 
เพื่อคํานวณหา MMRE ผลของการวิเคราะหคาMMRE ที่ไดนั้นมีคา 30.83% จึงสามารถสรุปคาความแมนยําของ
สมการโครงสรางที่ผูจัดทําไดวิเคราะหขึ้นนั้นมีคาความแมนยําที ่69.17% 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
ผลการทดลอง 
  จากผลการทดลองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนม ี2 ปจจัยคือ ปจจัยดานการ
ชําระเงินและปจจัยดานการบริการ ซึ่งตัวชี้วัดที่สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อสินคาออนไลน เรียงตามลําดับตาม
ตัวชี้วัดที่มีคามากไปหานอย ดังนี้ ตัวชี้วัด s3_1 ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคา (0.86),ตัวชี้วัด s2_2 มีการ
ปองกันขอมูลการเงินของลูกคา (0.82), ตัวชี้วัด s2_3 มีการยืนยันขอมูลเจาของเว็บไซตถูกตองแนนอน (0.78), 
ตัวชี้วัด s2_5 มีการรับรองการไดรับการชําระคาสินคาจากรานคาอยางชัดเจน (0.77),ตัวชี้วัด s2_6 มีการควบคุม
ราคาไมใหเปลี่ยนแปลงไปจากที่โฆษณาไว (0.75),ตัวชี้วัด s3_7 มีบริการหลังการขาย (0.64), ตัวชี้วัด s3_2 สะดวก
ในการใหบริการซื้อสินคาและบริการตลอด 24 ชั่วโมง (0.53)และตัวชี้วัดs3_3 สามารถซื้อสินคาไดไมจํากัดสถานที ่
และฤดูกาล (0.45) จากนั้นนําสมการโครงสรางความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนคํานวณหาคาความ
ถูกตองในการพยากรณพบวามีคา 69.17% นั่นคือคาความแมนยําในโครงสรางสมการที่เราไดสรางขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
      ควรเพิ่มเติม หรือศึกษาเกี่ยวกับตัวบงชี้และปจจัยดานตางๆใหมากขึ้น เนื่องจากตัวบงชี้ในงานวิจัยอาจจะมี
จํานวนหรือหัวขอไมครอบคลุมสําหรับกลุมตัวอยางแบบกลุมที่อยูตางจังหวัด และในสวนของการจําแนกประเภท
อาจจะยังไมครอบคลุมมากนัก อาจจะแบงแยกตามสายอาชีพ พฤติกรรมของผูบริโภคใหมากกวานี้ เพราะอาจจะ
สงผลตอการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกันออกไป  
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