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The effectiveness of 
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Spatial accuracy of 
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Produce High-
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Motivational Factors 
affecting buying 
behavior of Electronic 
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Metropolis Area

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือส่ิงพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค
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Motivational Factors 
affecting buying 
behavior of Electronic 
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Metropolis Area
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