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บทคัดย่อ 
การตลาดออนไลน์เป็นการท าการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากข้ึน 

โดยใช้วิธีต่างๆ ในขายสินค้าและบริการ ที่จะน าสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และ                 
เกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด ดังนั้นการท าการตลาดออนไลน์ จึงเป็นการส่ง
สารถึงผู้รับสารจ านวนมาก ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นเราสามารถแบ่งผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อสินค้าออกเป็น               
3 รุ่น หลัก ๆ ได้แก่ รุ่น  X  รุ่น  Y  และ รุ่น Z  เมื่อเราทราบคุณลักษณะของผู้รับสารแล้ว จึงท าให้ผู้ส่งสารคือนักการ
ตลาด สามารถส่งสารคือ สื่อออนไลน์ ไปถึงผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง สะดวก และเข้าใจตรงกันมากข้ึน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
นักการตลาดที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมเจนเนอเรช่ัน  XYZ  การสร้างการยอมรับสู่ผู้บริโภค                
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแพร่กระจายนวัตกรรมและการยอมรับนวัตกรรม เพื่อเป็นการวางแผนการ  
ในการท าการตลาดออนไลน์ให้ประสบความส าเร็จภายใต้เงื่อนไขของนวัตกรรมนั่นเอง   
 
ค าส าคัญ: นวัตกรรม  การตลาดออนไลน์  เจนเนอเรชั่น   
 

Abstract 
Online marketing is marketing in the online media. The main objective is to make known             

the increase by different methods to sales the goods and services which present our products                
to the public by social media. So that others can recognize and generate interest then they use 
services or purchase our products in the most. The Online Marketing is sends a message to mass 
recipients. In today's society, we can classified consumers into three generation; Generation                      
X, generation Y and generation Z when we know the characteristics of the recipients, marketer will 
send the message with social media to correctly understanding and more convenient.                         
This is the duty of the marketer to understand the behavior of Generation XYZ and creation to 
consumer acceptance, Adoption of Innovation and Technology Innovation diffusion and adoption 
of innovation. In order to plan for online marketing success, under the terms of the innovation 
itself. 
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1.บทน า  
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันของการแข่งขันทางธุรกิจเข้มข้นมาก
โดยเน้นให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ผู้ขายต่างก็ งัด
เทคนิค กลยุทธ์ต่าง ๆ มาสู้รบกัน ซึ่งสิ่งที่ถูกใช้มาเป็น
อาวุธในปัจจุบัน ก็คงหนีไม่พ้น อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ช่องทางหลักที่สามารถพัฒนาเป็นช่องทางการจัด
จ าหน่ายได้อีกหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ เวป 
บล็อค เวปไซต์ อินสตราแกรม ที่กล่าวมาข้างต้นล้วน
เป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ท าให้ผู้ผลิต หรือผู้ขาย
สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งสารมายังผู้บริโภคได้อย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง แต่สิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จทางด้านการตลาด คือต้องมี
นวัตกรรมใหม่ๆสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและ
การบริการอีกด้วย เพื่อน ามาใช้เพื่อความสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการน าเสนอ นวัตกรรม
การตลาดเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ในตลาดไม่เคยมีคู่แข่งขันท า
มาก่อน   
 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ตลาดนิช ซึ่งหมายถึงตลาดเฉพาะส่วน  พบว่า ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมประชาชนให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญในเรื่อง
ของการจัดวางผลิตภัณฑ์เหมาะสม หยิบจับง่าย 
ความสะอาดของสถานที่ จัด จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
บรรยากาศภายในสถานที่จัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์มี
ความสวยงามน่าเข้าไปจับจ่ายซื้อของ ตามล าดับ ใน
ส่วนของความสะดวกในการเดินทางมาที่จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พฤติกรรมการตัดสินใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นจึงช้ีให้เห็นว่าการเดินทางมาซื้อหน้าร้าน
เริ่มมีความส าคัญลดลง (วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ 
,2557:47) 

พฤติกรรมเจนเนอเรชั่น  XYZ   
จากผลการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2558 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน),รายงานผลการ
ส ารวจประเทศไทย ปี  2558/Thailand Internet 
User Profile 2015)” [1] จาก 3 เจนเนอเรช่ัน: Gen 
X Gen Y และ Gen Z  พบว่า Gen Y ครองแชมป์

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุด ขณะที่ Gen X ติดโผผู้ใช้บัตร
เครดิตซื้อของออนไลน์สูงว่าผู้ใช้ในกลุ่มอื่น พร้อมเสี่ยง
ได้รับความเสียหายสูงสุดจากการเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
ซื้อของออนไลน์ที่ส าคัญปีนี้เป็นปีแรกที่ผลการส ารวจ
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุคนี้ที่ใช้สมาร์ต
โฟนเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกันมากที่สุดถึง
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยกิจกรรมยอดนิยมของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี อันดับ 1) ได้แก่การ
ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
และไลน์ เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82.7% ในขณะ
ที่อันดับ 2) คือการสืบค้นข้อมูล 56.6 % อันดับ 3) คือ
การใช้ติดตามข่าวสาร หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
52.2 % โดยกลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen Z 
คือกลุ่มที่เลือกสมาร์ตโฟนในการเช่ือมต่อเน็ตเป็น
อันดับ 1 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน),รายงานผลการส ารวจประเทศไทย 
ปี  2558 /Thailand Internet User Profile 2015) 
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเจนเนอเรชั่น: Gen 
X Gen Y และ Gen Z มี พฤติ ก รรมการยอมรับ
นวัตกรรมมากกว่าในเจนเนอเรช่ันอ่ืน ๆ  
 นักการตลาดจ านวนไม่น้อย ใช้จุดเด่นจุดนี้ของ
กลุ่ม Gen X มาให้เป็นประโยชน์ทางการตลาด ด้วย
การเชิญตัวแทนของกลุ่ม Gen X มาให้ความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่จะ
ออกมาใหม่ และบางกิจการใช้วิธีเชิญกลุ่ม Gen X มา
เป็นกรรมการในบริษัทเพื่อริเริ่มและผลักดันกิจการ
ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและ
ความคิดของกลุ่ม Gen X มากขึ้น (ผู้จัดการราย
สัปดาห์, 2549 : ออนไลน์) ให้ใช้หมายเลขก ากับได้เลย 
[2] 
 คุณลักษณะประจ ากลุ่ม Gen X  คือมักจะมี
รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายและมีภาวการณ์ต่อสู้ดิ้นรน
ทางเศรษฐกิจต่ ากว่าคนรุ่น พ่อแม่  ดังนั้นกลุ่มคนรุ่นนี้
บางคนจึงใช้วิธีประหยัดเงินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ด้วยการอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ จนอายุย่างเข้าสู่
วัย 30 ปีหรือจนกระทั่งแต่งงาน  เพราะว่าพ่อแม่จะ
เป็นคนจ่ายเงินในสิ่งที่จ าเป็นให้พวกเขาจึงสามารถ
เรียกกลุ่ม Gen X  ได้อีกนิยามหนึ่งว่า Boomerang 
kids หรือกลุ่มคนที่ชอบใช้เงินทางด้านความบันเทิง



 

 

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่กระตือรือร้น              
ในเก็บเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนคนรุ่นแรก เมื่อ
เป็น เช่นนี้ จึ งส่ งผลให้คนกลุ่ ม  Gen X เลื่ อนการ
แต่งงานให้ช้าลง ดังนั้นจึงส่งผลต่อพฤติกรรม การ
บริโภคที่มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์  เพื่อความ
สะดวกสบาย และความบันเทิงต่างๆ อาทิ รถยนต์ใหม่ 
เครื่องเสียง โทรทัศน์ หรือสินค้าด้านความสะดวก
สวยงาม เป็นต้น โดยพวกเขาจะพิจารณาสินค้าที่
ต้องการซื้อจากการออกแบบ ความลงตัวด้านความ
สวยงามไปพร้อมๆกับความคงทนในการใช้งานสินค้า
ต่างๆ ที่ผลิตเพื่อคน Gen X จึงมีรูปลักษณ์ทันสมัย 
เรียบง่าย ส่วนความความสัมพันธ์กับพ่อแม่นั้นคน 
Gen X มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตนเอง
อย่างมาก เนื่องจากเกิดและเติบโตในยุคของการลด
จ านวนบุตร ในครัวเรือนเหลือ 1-2 คนเท่านั้น  อีกทั้ง
มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่กับบิดามารดายาวนานขึ้น
บางครั้ งความรู้ สึ กและพฤติ กรรมที่ คน  Gen X  
แสดงออกต่อพ่อแม่จึงเสมือนหนึ่งเป็นเพื่อนที่สามารถ
พูดคุยและปรึกษาหารือได้ในทุกเรื่อง  พฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตของ  Gen X  เป็นส่วนตลาดเป้าหมาย
ส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านดนตรี ภาพยนตร์ 
การท่องเที่ยว เครื่องดื่ม อาหารฟาสต์ฟูด เสื้อผ้า 
กางเกงยีนส์ รองเท้ากีฬา รถยนต์ และเครื่องส าอาง 
เป็นต้น และเป็นตลาดส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยี  PC CD-ROM และวีดีโอเกม และสินค้า
ด้านความบันเทิง และความสะดวกสบายต่างๆ               
เป็นต้น 
          ในด้านการใช้จ่ายเงินนั้น Gen X  ถึงแม้ว่าคน
กลุ่ มนี้ จะชอบความสะดวกสบายและรักความ
สนุกสนานแต่พวกเขากลับมีความรอบคอบในการใช้
จ่ายเงินด้านการเงินอย่างมาก เป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็น 
อะไรที่ไม่จ าเป็นจริงๆ ก็ไม่ซื้อแต่หากอะไรที่จ าเป็น                
ถึงจะแพงแค่ไหน ก็จะยินยอมจ่ายเงินได้อย่างไม่ลังเล      
และเพราะความระมัดระวังในการจัดการรายรับ
รายจ่ายนั้น การเข้ามาของเทคโนโลยีก็มิได้ท าให้คน 
Gen X  ถึงกับคลั่งไคล้นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ข้ามวัน
ข้ามคืนเหมือนเด็กรุ่นใหม่บางคน แต่ชาว Gen X  จะ
ใช้เพื่อการท างาน การติดต่อสื่อสาร  และเพื่อความ
สะดวกสบายเท่านั้น และพวกเขาสามารถบริหารและ
น าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียว (ทิพวัลย์ สินนิธิ
ถาวร, 2553 : ออนไลน์) [3] 
 Generation Y, Gen Y ห รื อ  Why 
Generation คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523�-
2540 คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen Y  
ประมาณ 10 ล้านคน  คิดเป็นประมาณ 16 %  ของ
ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด  (National Master, 2 5 5 3 : 
ออนไลน์) [4] 
 Gen Y เป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค และมักเบื่อ
ง่าย พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ทันโลกทันเทคโนโลยี   
สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่อ งมือทันสมัย  อาทิ  
ไอ โฟ น  ไอพ อด  โน๊ ตบุ๊ ก และกล้ อ งดิ จิ ต อ ล ได้
คล่องแคล่วคนกลุ่มนี้จึงมีบุคลิกลักษณะด้านหนึ่งที่
ค่อนข้างหวือหวา ตามสมัยนิยมพ่วงติดมากับความ
เก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าที่จะคิดนับเป็น
ผู้บริโภคที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็นตัวของ 
มักหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง ติดเพื่อน ชอบท าหลายๆ 
อย่างพร้อมกันเสียงดัง  มองโลกในแง่ดี เป็นกลุ่ม
ประชากรที่นักการตลาดทั่วโลกคาดว่าจะมีอิทธิพลสูง
ในโลกปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยลักษณะของคนแต่
ละรุ่นช้ีว่า Gen Y   ซึ่งก าลังเข้าสู่วัยท างานนับเป็นคน
วัยท างานที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของโลก (เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์, 2550 : 
ออนไลน์) [5] 
 คนรุ่นวัยนี้มีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู้ 
มากกว่าคนรุ่นใดๆ ท่ีผ่านมา   Gen Y มีพลังในตัวเอง
มาก และมักคิดนอกกรอบพวกเขามักมีความคิดที่
แปลกแหวกแนวและมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูง
ความสามารถของ Gene Y ไม่ว่าจะเป็นในนวัตกรรม
ใหม่ๆ ด้านต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ล้วนเป็นความรู้และทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นใน
ปัจจุบัน ชาว Gen Y  ส่วนใหญ่มักมีความสามารถใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายสามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 
 ด้านการศึกษาของ Gen Y ที่ผ่านมาจะพบว่า
พวกเขาได้รับการศึกษาที่ค่อนสูงและอยู่ในสถานศึกษา
ที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการเรียนรู้ของ 
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Gen X พวกเขาจะกล้าแสดงออกในขณะเดียวกัน              
ก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  Gen Y สามารถเรียนรู้
ได้ ดี กั บ คนกลุ่ ม  Baby Boomers โด ย เฉพ าะถ้ า
ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นแบบทางการมากนัก หากคน 
Gen B ให้โอกาสปรึกษาหรือพูดคุย  และให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์ก็อาจท าให้การเรียนรู้ของคน Gen Y  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ (อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา , 
2553 : ออนไลน์) [6] 
 ส าหรับการวางแผนการตลาดในปัจจุบัน  Gen 
Y ไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นธรรมดาเท่าน้ันหากแต่
พวกเขาเป็นกลุ่มวัยที่ก าลังเติบโตเต็มที่และก าลังก้าว
เข้าสู่วัยท างานที่จะมีก าลังทรัพย์และก้าวหน้าทาง
บทบาทหน้าที่ด้านการงานและมีก าลังด้านการเงินใน
การบริโภคสินค้าอย่างเต็มตัวพวกเขาก าลังจะก้าวเข้า
สู่ Great Generation ในช่วงเวลาปัจจุบันพฤติกรรม
การบริโภคของ Gen Y  ค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจน
จากคน Gen X 
 กลุ่ม  Gen Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อนต้องการ
เห็นผลส าเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากเช่ือใน
ศักยภาพของตนเองเหตุผลในการซื้อสินค้าของคน 
Gen Y ส่วนใหญ่ใช้เหตุผลลูกผสมเป็นส่วนใหญ่ เช่น
เลือกเพราะมีความชอบทันสมัย มีสไตล์ ฉะนั้นจะใช้
เหตุผลทางอารมณ์ผสมกับเหตุผลเชิงตรรกะที่ตั้งอยู่
บนฐานข้อมูลซึ่งเขาเช่ือถือหลายแหล่งพวกเขาจะหา
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
แต่ละช้ินอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ค้นคว้าและช่วยในการตัดสินใจเลือกบริโภคของคน
กลุ่มนี้พฤติกรรมเด่น Gen Y  มีดังนี้คือ (อรรถสิทธิ์  
เหมือนมาตย์, 2551 : ออนไลน์) [7] 
 1 . รั ก ก า ร จั บ จ่ า ย  แ ต่ ป ฏิ เส ธ ก า ร 
Shopping แบบเดิมๆแต่แสวงหาการจับจ่ายแบบที่
หลากหลายช่องทาง 
 2. รักความบันเทิง 
 3. ช่ืนชอบสีสันสดใส 
 4. รักบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา 
 5. มีพฤติกรรมแบบการท างานหรือท า
กิจกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกัน (Multi-tasking) 
 6. ดูทีวีและฟังวิทยุน้อยลง  แต่ไปเพิ่มที่
การสื่อสารแบบไร้สายและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 

 7. มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Brand 
Loyalty)  ต่ ากว่าทุก Generation 
 8.ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แต่กลับรู้สึกท้าทายและมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในแง่บวก 
 Gen-Z เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดใน
ปัจจุบันในเจเนอเรช่ันนี้จะเป็นช่วงที่มีประชากรเกิด
ใหม่น้อยลงเนื่องจากอัตราเจริญพันธุ์ (Fertility Rate) 
หรือจ านวนทารกแรกเกิดโดยเฉลี่ยต่อหญิงหนึ่งคน
ตลอดชีวิตลดลงจากอดีต ซึ่งปัจจุบันสภาวการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย โดยมีสาเหตุมาจากหลากหลายสาเหตุทั้ง 1) 
ผู้หญิงมีการศึกษาดีขึ้นท าให้เกิดโอกาสในการท างาน
มากขึ้น และมีความเป็นอิสระทางการเงินสูงท าให้
ชะลอการแต่งงานและลดจ านวนการตั้งครรภ์ 2) การ
มีข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนคุณภาพสาธารณสุขที่ดีขึ้น
และอุปกรณ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น              
3) การเป็นเมืองเพิ่มขึ้นท าให้มีภาระด้านการด าเนิน
ชีวิต การท างาน ท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ท าให้
ท าให้ต้นทุนของการมีลูกสูงขึ้นยากต่อการมีลูก
มากกว่า 1-2 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 
2554 : ออนไลน์) [8] ปรากฎการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้ประชากรที่เกิดในใหม่ในรุ่นดังกล่าวเติบโตขึ้น
ท่ามกลางการเลี้ยงดูที่ มีคุณภาพมากขึ้น  และมี
ค่าใช้จ่ายสูงมากยิ่งขึ้นเช่นกัน (มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2553 : ออนไลน์) [9] 
          Gen Z เป็นกลุ่มประชากรเจเนอเรช่ันใหม่ที่
ก าลังถูกจับตามองจากนักการตลาด ซึ่งได้ถูกก าหนด
ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน โดยจะ
เป็นกลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป ซึ่งหาก
พิจารณาถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอายุที่แก่ที่สุดของคน
กลุ่มนี้จะมีอายุประมาณ 19 ปี ส่วนอายุน้อยที่สุดคือ
ทารกแรกเกิด และยังจะรวมถึงผู้ที่ยังอยู่ ในครรภ์
มารดา และที่ก าลังจะเกิดในอนาคตด้วย 
          ผู้บริ โภคกลุ่ม  Gen Z แม้ว่าจะมีปริมาณ
ประชากรลดน้อยลง แต่ก็นับเป็นกลุ่มอายุที่มีอ านาจ
ซื้อสูงขึ้นและการใช้จ่ายต่อคนก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
ดังนั้นการสามารถเข้าใจและสร้างพฤติกรรมการ
บริ โภคจากลูกค้ากลุ่มวัยนี้ ได้อาจสามารถสร้าง
ยอดขายได้มากกว่ากลุ่มลูกค้า Generation อื่นๆ              



 

 

ได้ค่อนข้างสูง นักการตลาดคาดว่าคนกลุ่มวัย Gen Z 
จะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่ากลุ่มคน Gen Y 
ผู้บริโภควัย Gen Z ต้องการสินค้าเฉพาะเจาะจงที่
แสดงความเป็นตัวของตัวเองและใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย Gen Z มีทัศนคติเป็นผู้ที่ช่ืนชอบการใช้จ่าย 
เพื่ อสร้างความสุขความพอใจกับตนเอง มีความ
ละเอียดลออ รวมถึงช่องทางเสมือนจริงในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทกับการด าเนิน
ชีวิต (lifestyle) ของคนกลุ่มนี้มากข้ึนด้วย ผู้บริโภควัย 
Gen Z รู้ตัวว่าเขาต้องการอะไรและเขาเองก็มีเงิน
พอจะจ่ายด้วย การตลาดแบบโฆษณาชวนเช่ือมักจะ
แฝงมากับอินเทอร์เน็ตและนิตยสารตลอดเวลา ดังนั้น
นักการตลาดควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ไมเ่หมอืนใคร
เพื่ อ ให้ ผู้ บริ โภค Gen Z เห็นความแตกต่ างของ
ผลิตภัณฑ์และเลือกใช้สินค้าด้วยความเต็มใจ 
 Gen Z ในกลุ่มเด็กวัยที่ที่คาบเกี่ยววัยเด็กและ
วั ย รุ่ น มี อ ยู่ เป็ น จ า น วน ม า ก  แ ล ะ ก ล า ย เป็ น
กลุ่มเป้าหมายส าคัญทางการตลาด พวกเขามีกิจกรรม
เชิงสั งคมและพฤติกรรมการสมาคมผ่านระบบ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า กรณีกลุ่ม Gen Z วัยเด็กใน
สหรัฐฯใช้เวลามากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวันในการใช้สื่อที่
แตกต่างกันออกไป ในขณะที่กว่าร้อยละ 50 ของเด็ก
ยุโรปใช้อินเทอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 8 ขวบ น่ันหมายความ
ว่า สถานที่เล่นของเด็กและวัยรุ่น เปลี่ยนจากการการ
วิ่งเล่นกลางแจ้ง มาอยู่หน้าจอตั้งแต่ยังเล็ก (ผู้จัดการ
รายสัปดาห์, 2550 : ออนไลน์) [10] ซึ่งบางครั้งพวก
เขาได้รับข้อมูลข่าวสารจนล้น ข้อมูลต่างๆ มีทั้งเรื่อง
จริงและข้อมูลแบบโคมลอย นักโฆษณาจึงต้อง
พยายามอย่างหนักเพื่อชิงความสนใจจากพวกเขาให้ได้
โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวัย Gen Z กลุ่มนี้ ใน
ขณ ะเดี ยวกันก็สร้ างความสนใจและก่อ ให้ เกิ ด
พฤติกรรมการบริ โภคให้ เกิดขึ้น ให้ ได้  ดั งนั้ น  1) 
ทางเลือก 2) การควบคุม และ 3) ความสะดวก คือ
หัวใจส าคัญส าหรับประชากรวัยดิจิตอลกลุ่มนี้ ในขณะ
ที่ตราสินค้าอย่าง Absolut, Nike และ GAP สามารถ
ดึงวัยรุ่นจากหน้าจอเว็บไซต์ได้ ข้อความ SMS บนจอ
ทีวีก็เป็นตัวตรึงความสนใจให้เกาะติดจอมากขึ้นและ
สามารถสร้างผลก าไรที่สูงขึ้น John Gordon ซีอีโอ
ของ Xtreme Information ออกมากล่าวว่า “อ านาจ
ซื้อของวัยรุ่นพุ่งทะลุเพดานไปแล้ว ต้องยอมรับว่า

เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมีบทบาททางสังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 
ด้วยเม็ดเงินปริมาณมหาศาลที่ วนอยู่ ในตลาดที่
หมุนเวียนเปลี่ยนมือเร็วเช่นนี้ จึงท าให้แบรนด์ช้ันน า
จับทางได้และไม่ยอมพลาดที่จะรีบฉวยโอกาสกระโดด
เข้ า ร่ ว ม ว ง ” (Positioning Magazine, 2 5 4 8  : 
ออนไลน์ ) [11] และจากการศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าตลาดนิชของผู้บริโภคในวัยนี้ ยังพบ
อีกว่าความต้องการด้านพนักงาน มีความต้องการเป็น
อันดับสุดท้ายอีกด้วย (วรินทร์ทิพย์  ก าลังแพทย์ 
,2557:47) [12] 
         นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม  Gen Z วัยเด็กซึ่ งเป็น 
Generation Z อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่จับตาของนักการ
ตลาด โดยการส ารวจวิจัยจากทางฝั่ งยุ โรป  ได้
ท าการศึกษาการส่งเสริมการตลาดของลูกค้าในกลุ่มนี้ 
จากงานวิจัยช้ินหนึ่งของบริษัทในสวิตเซอร์แลนด์ 
เปิด เผยว่า หากสตรีที่ ก าลั งมีครรภ์ ได้สัมผัสกับ
แคมเปญการตลาดต่างๆ อาทิเช่น เพลงจิงเกิ้ลของ
โฆษณา โทน ท านองเพลง และข้อความต่างๆ ที่ตั้งใจ
ออกแบบเฉพาะให้รื่นรมย์ และสื่อสารกับเด็กทารก 
พบว่าประมาณร้อยละ 77 ของเด็กที่เกิดใหม่ทั้งหมด
นั้นสามารถจดจ าและคุ้นเคยกับตราสินค้าดังกล่าวได้ 
ทั้งยังท าให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะพอใจตราสินค้า
ดังกล่าวเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ต่อไปด้วย ดังนั้น               
จึงได้เริ่มมีกลยุทธ์การท าตลาดกับ Gen Z โดยมีการ
พัฒนาแคมเปญการส่งเสริมการตลาดต่อกลุ่มนี้ โดย
แบ่งเป็นแคมเปญที่จะสื่อสารกับเด็กที่อยู่ในครรภ์กับ
เด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาอายุไม่เกิน 2-3 ปี  แคมเปญอีก
ลักษณะหนึ่ง คือ การมุ่งไปยังเด็กทารกที่มีอายุไม่เกิน 
2-3 ปี จากการวิจัยปรากฏว่าเด็กในช่วงนี้จะสามารถ
ซึมซับจดจ าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้ง่าย สมองของ
เด็กยังว่างและมีอ านาจในการเรียนรู้สูง พร้อมจะดูด
ซึมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในประสาทสัมผัส ดังนั้น 
แคมเปญที่พัฒนาจะใช้ประสาทสัมผัสทุกประการ 
(Sensory Marketing) ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส   
ที่จะสื่อสารครบทุกช่องทางกับเด็กๆ เริ่มจากรูปภาพ 
การออกแบบ ดีไซน์ที่สวยงาม เตะตา สีสันที่ชวนให้
เกิดความสนใจและตื่นเต้นต่อเด็กๆ รสชาติและกลิ่นที่
เหมาะสมสอดคล้องกับวัย เสียงเพลง ท านอง โทนการ
พูดและข้อความการสื่อสารที่น่าประทับใจต่อเด็กวัย
ดังกล่าว รวมถึงการให้ใช้การสัมผัสกับสิ่งของช้ินส่วน
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ต่างๆ ที่ตราสินค้านั้นสร้างขึ้น ซึ่งน่าจะน าไปสู่ความ    
พึงพอใจ ความคุ้นเคย และความเช่ือมั่นต่อตราสินค้า
ของคนกลุ่มนี้เมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ มี
หลายกิจการในยุโรปที่เริ่มพัฒนาห้องทดลองหรือโชว์
รูมที่จ าลองสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
บริการของแต่ละแบรนด์ เพื่อให้บริการกับเด็กวัย
เตาะแตะ และสื่ อสารสร้างประสบการณ์ ที่ น่ า
ประทับใจให้เด็กเหล่านั้น เพื่อที่วันหน้าจะได้เป็นการ
สร้างความภักดีให้กับคนกลุ่มนี้เมื่อเติบใหญ่ต่อไปใน
อนาคต (ธีรยุส วัฒนาศุภโชค, 2550 : ออนไลน์) [13] 
         ดังนั้นการท าตลาดส าหรับกลุ่ม Gen Z จึงไม่
เพียงเจาะไปท่ีตัวผู้บริโภควัย Gen Z เท่านั้นแต่ยังต้อง
ยังค านึงถึงผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของกลุ่ม Gen Z 
เหล่านี้ด้วย เช่น อายุของพ่อแม่ โดยนักการตลาดเชื่อ
ว่าหากกลุ่มลูกค้าของตนมีพ่อแม่อายุน้อย การ
จ าหน่ายสินค้าอาจจะหวังที่จะสร้างกลุ่มลูกค้าทั้ง
ครอบครัว เพราะพ่อแม่ก็อยากเล่นสิ่งที่ เป็นความ
ต้องการในวัยเด็กแต่ขาดโอกาสเพราะมีลูกเร็วเกินไป 
จึงซื้อสินค้าเพื่อตนเองพอๆ กับเพื่อลูกหลานของตน 
เช่น ในการซื้อชุดนอนที่เป็นลายเฮลโลคิตตี้ หรือการ
เที่ยวสวนสนุก ในกรณีของพ่อแม่ที่ท างานหนัก มีเวลา
ว่างให้กับลูกไม่มาก จะใช้การซื้ออาหารและของเล่น

เพื่อเพิ่มความสุขให้กับลูกๆ ของตนทดแทนกับความ
รักที่มีให้กับลูก ในบางครั้งนักการตลาดพบว่าก าลัง
เผชิญหน้ากับพ่อแม่ที่มีความขัดแย้งในการซื้อหา
ความสุขให้กับลูกหลาน หรือมีไอเดียไม่ชัดเจนว่าจะหา
ซื้อสินค้าใดให้กับลูกของตน ผู้ปกครองพวกนี้จะมี
พฤติกรรมการไปร้านอาหาร ไปสถานที่ที่ซ้ าๆ กัน 
เพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนดี พ่อแม่เหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่
คอยอาศัยการโฆษณาเป็นเครื่องน าทางและช่วยใน
การตัดสินใจ 
         โลกของการตลาดส าหรับสินค้าวัย Gen Z ไม่
มีปัจจัยเชิงเศรษฐกิจเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค่า
ผ่อนบ้าน ค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภค ท่ีเป็นรายจ่าย
ประจ าของพ่อแม่ จึงเป็นตลาดที่ทรงพลังในด้านการใช้
จ่ายมากกว่ากลุ่มช่วงวัยอื่นมาก แต่การตลาดส าหรับ
กลุ่มวัย Gen Z ก็ยังไม่ใช่ตลาดที่ท าได้ง่ายเพราะพวก
เขาไม่ได้ชอบเหมือนกันไปหมด แต่น่าแปลกท่ีพวกเขา
มักจะเกลียดในสิ่งเดียวกันหรือคล้ายๆ กัน นักการ
ตลาดจึงต้องหาให้ได้ว่าวัย Gen Z ที่เป็นเป้าหมายของ
ตนเกลียดสิ่งไหน และชอบสิ่งไหน สนุกกับเรื่องใด 
เพื่อที่จะสามารถเจาะตลาดคนวัย Gen Z ได้ตรง
เป้าหมายมากที่สุด (ผู้จัดการรายสัปดาห์ , 2550 : 
ออนไลน์)  

 
ตารางที่ 1 พฤติกรรมของเจนเนอเรช่ัน  X Y และ Z  

Generation พฤติกรรมการบริโภค 
Generation X (พ.ศ. 2508-2522) ด้านพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ท างานในลักษณะใช้ความคิด สมาชิกหลักในครอบครัวท างานทั้งสองคนใช้
ชีวิตแบบทันสมัย 

Generation Y (พ.ศ. 2523�-2540) เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน ต้องการเห็นผลส าเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจาก
เชื่อในศักยภาพของตนเอง 
กลุ่มคน Gen-Y เช่ือว่าการประสบความส าเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องท างาน
หนัก เลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1 ใบ มัก
ใช้บริการ Personal Credit มากขึ้น 

Generation Z (พ.ศ. 2540 ข้ึนไป) เป็นผู้บริโภคแห่งความหวัง (Generation of Hope) ที่ผู้ใหญ่หวังว่าจะมีชีวิต
อยู่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่ตนท าในอดีต บุคคลกลุม่อายุนี้จะให้ความส าคัญ
กับคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ชอบเป็นลูกจ้าง อยากเป็นเจ้าของกิจการ
ขนาดเล็ก มีแนวทางและอิสระเป็นของตัวเองชัดเจน การท าตลาดของสินค้า
โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพที่จะสามารถเจาะกลุ่มตลาดนี้ได้ในขณะที่ต้อง
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีความเป็นตัวเองสูง และมีความโดดเด่น



 

 

อีกทั้งการเข้าถึงกลุ่ม Gen Z หากท าในตลาดปรกติเพียงอย่างเดียวอาจไม่
สามารถสื่อสารกับ Gen Z ได้เพียงพอ เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้เปิดรับข้อมูล
ข่าวสารโดยใช้สื่ อดิ จิตอลเป็นหลัก การเข้าถึงและการท าตลาดกับ 
Generation Z จึงควรมุ่งเน้นที่สื่อดิจิตอลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในเจนเนอ
เรช่ันต่างๆ  
 1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะการตลาดออนไลน์ที่
เหมาะสมกับผู้บริโภคในเจนเนอเรช่ันต่างๆ 
 
1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างการ
ยอมรับสู่ผู้บริโภค 
 Everett Roger (1995) กล่าวว่าการยอมรับ
ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคล 
เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนกระทั่งยอมรับ
น าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับ
กระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision 
Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 
ขั้นตอน คือ [14] 
 ขั้นที่  1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness 
Stage)  
 เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้
เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับ
ข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้มักเป็นการรับรู้โดย
บั งเอิญและจะท าให้ เกิ ดความอยากรู้ต่อไป อัน
เนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ๆ นั้น ในการ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage)  
 เป็ น ขั้ น ที่ เ ริ่ ม มี ค ว า ม ส น ใจ แ ส ว งห า
รายละเอียด เกี่ ยวกับวิทยาการใหม่ๆ  เพิ่ ม เติ ม 
พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้
กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะท าให้

ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่ง
บุคลิกภาพและค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม
หรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผล
ต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่
หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย  
 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) 
 เป็นขั้นท่ีจะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือ
หาวิทยาการใหม่ๆ น้ันดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบ
ระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อน ามาใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดี
มากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอื่นๆ 
ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดย
บุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการ
เสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการ
แรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจ
ยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดย
การให้ค าแนะน าให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage)  
 เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ 
นั้นกับสถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกับส่วน
น้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่
หรือนวัตกรรมนั้น  
 ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) 
 เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ๆ นั้น 
ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจาก
ที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้นแล้ว  
 การยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของ
บุคคล ซึ่งจะยอมรับหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจด้วยตัว
เขาเอง ปัญหาจึงมีอยู่ว่าท าอย่างไรที่จะจูงใจให้เขา
ยอมรับและน าไปปฏิบัติตามดังที่มุ่งหวัง หากพิจารณา
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โดยถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่าการจูงใจให้เขายอมรับ
และปฏิบัติตามนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคและศิลปะใน
การจูงใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับตัวแนวคิดหรือวิธีการใหม่ 
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ด้วย 
 1.3.2 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 แบ บจ าลองการยอมรับนวัตก รรมและ
เทค โน โลยี  (A technology acceptance model 
หรือ TAM) เป็นทฤษฎีที่มีการยอมรับและมีช่ือเสียงใน
การเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยี 
น าเสนอโดย Davis[15] ซึ่งเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติม
ต่อจากทฤษฎี TRA เพื่อพัฒนาเป็นแบบจ าลอง TAM 
และใช้ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศ โดยไม่น าบรรทัดฐานของบุคคลที่ อยู่
โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เข้ามาใช้เป็น ปัจจัยใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ที่เกิดขึ้นจริง  อย่างไรก็
ตาม  Davis และ Davis Bagozze และ Warshaw 
[16] ได้ดัดแปลงTAM โดยไม่ รวมทัศนคติที่ มี ต่ อ
พฤติกรรม เพื่อให้สามารถอธิบายความตั้งใจได้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น และสามารถน ามาใช้พยากรณ์
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละ
บุ ค ค ล  เช่ น งาน วิ จั ย ขอ ง  Davis Bagozze แ ล ะ 
Warshaw  และสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างความตั้ งใจและพฤติกรรมการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 ทั้ งนี้แม้ว่า TAM สามารถใช้พยากรณ์ การ
ยอมรับการใช้ เทคโน โลยี สารสน เทศได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ แต่Taylor และ Todde [17] กล่าวว่า 
TAM มีข้อจ ากัดบางประการ จึงขาดความสมบูรณ์
ส าหรับความต้ องการใหม่ที่ เกิดขึ้น  นอกจากนี้ 
Malhotra และ Galletta [18]  กล่าวว่ า ปั จจัยที่
ส่งผลให้เกิดการใช้งานจริง มีเพียงความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้เท่านั้นจึงน าไปสู่การพัฒนาขยาย
เพิ่มเติมแบบจ าลอง TAM โดยเพิ่มปัจจัยต่างๆเพื่อ
น ามา ศึกษาในบริบทการยอมรับการใช้ระบบ
สารสนเทศให้มีความครอบคลุมมากยิ่ งขึ้น โดย
หลักการของ TAM จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ตัวแปร

ภ าย น อ ก  (External variables:EV) ก า ร รั บ รู้ ถึ ง
ป ระ โยชน์ ที่ ได้ รั บ จ าก เท ค โน โลยี ส ารส น เท ศ 
(Perceived usefulness หรือ PU) การรับรู้ว่าเป็น
ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน(Perceived ease of Use 
หรือ PEOU) และทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using:ATU) และส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจที่จะใช้ (Behavioral Intention Use:BIU)และ 
สุดท้ายน าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานจริง (Actual 
System Use:ASU) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตาม
ทฤษฎี TPB ข้างต้น  
 

 
  
  
  
 
ภาพ ที่  1 แบ บ จ าลอ งการยอมรับ เทค โน โลยี                  
ที่มา: คัดลอกจาก Davis, Bagozzi และ Warshaw 
(1989) 
 จากภาพที่  1 ตัวแปรภายนอก เช่น ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประสบการณ์ 
(Previous experience) เป็นต้น มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ปัจจัยที่ก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคล
ว่ า เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ มี ส่ ว น ช่ ว ย พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างไร และเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้
ด้วย ส่วนการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน คือ 
ปัจจัยที่ก าหนดในแง่ปริมาณหรือความส าเรจ็ที่ไดร้ับวา่
ตรงกับความต้องการหรือที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  
 ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะ
ที่ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพล
จาก ทัศนคติที่ มี ต่ อการใช้งาน และการรับรู้ถึ ง
ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งผล
ให้เกิดการยอมรับการใช้งานจริงในที่สุด แต่อย่างไรก็
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ตามจากผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นท่ีต้องเพิ่มตัวแปรอื่นๆในแบบจ าลอง TAM เพื่อ
สามารถสร้างความเข้าใจถึงวิธีการอธิบายการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ของแต่ละบุคคลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
และเพื่อให้สามารถอธิบายเหตุผลของบุคคลในการ
รับรู้ถึ งประโยชน์ที่ ได้ รับจากระบบสารสนเทศ                
จึงน าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลอง TAM 
 1.3.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจาย
นวัตกรรม 
 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ถูกเสนอโดย 
Everett Roger (1995) เป็นบุคคลที่คิดค้นและได้
พิสูจน์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion 
of Innovation Theory) โดยทฤษฎีนี้เน้นความเช่ือ
ว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจาก
การแพร่กระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีก
สังคมหนึ่ งและสังคมนั้นรับ เข้าไปใช้สิ่ งใหม่ๆ  นี้               
คือ นวัตกรรม ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความคิด เทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยได้อธิบายทฤษฎี
กระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี้ว่ามีตัวแปรหรือ
องค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญ 4 ประการ (Four main 
element in the diffusion of innovations)  
 1.  นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหม่ที่จะ
แพร่กระจายไปสู่ สั งคมเกิดขึ้น  นวัตกรรมที่ จะ
แพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น 
โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นความคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูก
ยอมรับหรือไม่นั้น นอกจากจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ ระบบ
สังคม และรับการสื่อสารแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มี
ความส าคัญ 

   นวัตกรรมที่ยอมรับได้ง่ายควรจะต้องมี
ลักษณะ 5 ประการ โดยนวัตกรรมที่มีลักษณะตรงกัน
ข้ามกันกับ 5 ประการ ต่อไปนี้มักจะเป็นที่ยอมรับได้
ยาก 

1. ได้ประโยชน์มากกว่า เดิมที่ เข้ ามาแทนที่ 
(Relative Advantage) 

2. มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมที่จะรับ 
(Compatibility) 

3. ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก (Complexity) 
4. สามารถแบ่งทดลองครั้งละน้อยได ้

(Trialability) 

5. สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย 
(Observability) 

  2. การสื่อสารโดยผ่านสื่อทางใดทางหนึ่ ง 
(Types of Communication) เพื่ อ ให้ คนในสั งคม
ได้รับรู้ระบบการสื่อสาร การสื่อสาร คือ การติดต่อ
ระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับผู้รับข่าวสาร โดยผ่านสื่อหรือ
ตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจาย
จากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม อันเป็น
กระบวนการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ การสื่อสาร
จึงมีความส าคัญต่อการรับนวัตกรรมมาก  

3. เกิดในช่วงเวลาหนึ่ ง (Time or Rate of 
Adoption) เพื่ อ ให้คนในสั งคมได้ รู้จั กนวัตกรรม 
แนวความคิดใหม่หรือมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อท าให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมต้อง
อาศัยระยะเวลาและมีล าดับขั้นตอนเพื่อให้บุคคล
ปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวความคิดใหม่   
(a given time period) 
 4. ระบบสั งคม (Social System) โดยการ
แพร่กระจายเข้าสู่สมาชิกของสังคม ระบบสังคมจะมี
อิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม 
กล่าวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอื้อต่อการ
รับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ 
(Rate of Adoption) เพราะมีบรรทัดฐานและรับ
ค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีการแพร่กระจายสิ่ง
ใหม่เข้ามา สังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ส่วนสังคมโบราณ
หรือสังคมที่ติดยึดกับความเช่ือต่างๆ ซึ่งเป็นสังคมล้า
หลังจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับสังคมสมัยใหม่ ความ
รวดเร็วของการแพร่กระจายและปริมาณที่จะรับ
นวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ากว่าและน้อยกว่าหรืออาจจะไม่
ยอมรับเลยก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ 
1. เจเนอเรชั่น  X 
2. เจเนอเรชั่น  Y 
3. เจเนอเรชั่น  Z 

การยอมรับเทคโนโลยี 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. การรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 
3. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  
4. ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะซ้ือ 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2. วิธีการศึกษา  
2.1 วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การตลาดออนไลน์กับผู้บริโภค
ยุค XYZ การศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็นการศึกษาที่มุ่ง
ค้นหาข้อเท็จจริง หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ปรากฏ
ในปัจจุบันว่า  มีผู้บริโภคในปัจจุบันมีปัจจัยการใช้
การตลาดออนไลน์อย่างไร  
 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่มาจากการสืบค้น
ข้อมูลเอกสาร ซึ่งเป็นการศึกษาปัญหาอย่างกว้าง ๆ 
เพื่อส ารวจหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงหรือ
ลักษณะทั่ว ๆ ไปของการตลาดออนไลน์กับผู้บริโภค 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของผู้บริโภค
เจเนอเรช่ัน X Y  และ Z อันจะเป็นแนวทางส าหรับ
ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคกับตลาดออนไลน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
จากเอกสารวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
พบว่า นักการตลาดไม่ควรลืมทุกเจนเนอเรช่ันที่กล่าว
มาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น Gen X  Gen Y  และ Gen Z 
โดยเฉพาะ Gen X ทีมีอิทธิพลมากอีกทั้ งยังเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างคนรุ่นก่อน (Boomers)และรุ่นหลัง 
(Millennials) เช่นเดียวกับการรอบรู้เทคโนโลยีและ
การจงรักภักดีในแบรนด์  อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภค
จะเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่กล้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยท างาน
ในลักษณะใช้ความคิด  ดังนั้น นักการตลาดควร
น าเสนอสินค้าที่หลากหลาย และมีประโยชน์สูงสุด  
มาตอบสนองลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว ผู้บริโภค 
Gen X จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการท างาน การติดต่อ 
สื่อสาร และเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น และพวก
เขาสามารถบริหารและน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ และสร้ างรายได้ ให้ ตน เองได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง Gen X ยังติดโผผู้ใช้บัตรเครดิต
ซื้อของออนไลน์สูงว่าผู้ใช้ในกลุ่มอื่น พร้อมเสี่ยงได้รับ
ความเสียหายสูงสุดจากการเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อซื้อ
ของออนไลน ์ดังนั้นกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีจึ งสามารถน ามาประยุกต์ ใช้กับ
ผู้บริโภค Gen X ได้อย่างดี เพียงนักการตลาดสามารถ
สร้าง สารหรือข้อความทางการตลาด ส่งถึงผู้บริโภคให้
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Perceived usefulness หรือ PU) และรับรู้ว่าเป็น
ระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน(Perceived ease of Use 
หรือ PEOU) กระบวนการเหล่านี้จะส่งผลต่อทัศนคติที่
มีต่อการใช้งานระบบออนไลน์ (Attitude toward 
using:ATU) และส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้
ง า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์  (Behavioral Intention 
Use:BIU)และ สุดท้ายน าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานจริง
(Actual System Use:ASU) 
 ส่วน  Gen Y นั้นเมื่อดูจากพฤติกรรมการ
จับจ่ายใช้สอยแล้ว พบว่า Gen Y ครองแชมป์ผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตสูงสุด และพฤติกรรมการใช้ Personal 
Credit จ านวนมาก จึงสอดคล้องกับลักษณะการท า
ตลาดออนไลน์ที่สามารถช าระค่าสินค้าและบริการได้
ทางระบบรับช าระเงินต่าง ๆ ดังนั้นนักการตลาดจึงไม่
ค วรม อ งข้ าม จุ ด เด่ น ใน ด้ าน นี้  โด ย อ าศั ย คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของ Gen Y คือ การรักการจับจ่าย แต่
ปฏิเสธการจับจ่ายแบบเดิมๆแต่แสวงหาการจับจ่าย
แบบที่หลากหลายช่องทาง ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีแต่กลับรู้สึกท้าทายและมองการ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวในแง่บวก   Gen Y จึงเป็น
ผู้บริโภคที่ยอมรับนวัตกรรมได้ง่ายอยู่แล้ว นักการ
ตลาดจึงควรประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่กระจาย
นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอย
ในระบบออนไลน์  โดยคิดค้นนวัตกรรมที่ยอมรับได้
ง่าย ที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการใช้ระบบออนไลน์ได้
ประโยชน์มากกว่าระบบเดิมที่ ระบบออนไลน์มีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคม  ระบบออนไลน์ต้อง
ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก ระบบออนไลน์นั้น
สามารถแบ่งทดลองใช้ได้ และสุดท้ายระบบออนไลน์
สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้ง่าย  



 

 

 สุดท้าย Gen Z  พบว่าจะมีพฤติกรรมเปลี่ยน
แบรนด์ง่ายเมื่อมีการลดราคาและจะซื้อแบรนดท์ี่ไม่ชืน่
ชอบได้ถ้าสินค้าพวกนั้นลดราคา ดังนั้นจึงเหมาะกับ
ลักษณะการซื้อขายออนไลน์ที่สามารถเปรียบเทียบ
ราคาได้ง่ายในแต่ละแบรนด์หรือแม้ และแม้กระทั่งคน
ละตัวแทนการจัดจ าหน่าย เช่น We Love Shopping  
Zalora  และ Lazada  เป็นต้น เพื่อให้เราเป็นผู้ซื้อที่
มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่คุ้มค่าที่สุด  
นอกจากนี้   Gen  Z ยังมีขั้นตอนส าคัญก่อนที่จะ
ตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า นั่นก็คือการค้นหาคูปองส่วนลด 
รหัส บัตรก านัลที่จะช่วยลดราคาลงเล็กน้อย Gen  Z 
ได้เรียนรู้ พฤติกรรมนี้เพราะการท างานจากระบบ
ออนไลน์และผู้บริโภคใน Gen  Z จ านวนมากจึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในความเป็นจริง 60% ของ  
Gen  Z ติดตามข่าวสารแบรนด์ต่าง ๆ บนสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อที่จะได้รับส่วนลด และคูปองนั่นเอง 
ดังนั้นนักการตลาดสามารถน ามาประยุกต์ใช้กลไกการ
ยอมรับนวัตกรรมได้ดังนี้ 
 เนื่องจาก Gen Z มีพฤติกรรมการค้นหาคูปอง
ส่วนลด รหัส บัตรก านัลที่จะช่วยลดราคาก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น นักการตลาดควรใช้คุณลักษณะข้อ
นี้มาเป็นหัวใจในการท างานด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากการตลาดออนไลน์ นักการตลาดควรผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามีเขาไม่
ต้องเสียเวลามากมายในการซื้อสินค้าและบริการ  
การตลาดออนไลน์ต้องตอบสนองประสิทธิภาพในการ
เลือกซื้อสินค้าให้ผู้บริโภค เช่น การเปรียบเทียบ ขนาด 
ราคา แหล่งผลิต เป็นต้น  การตลาดออนไลน์ต้องท า
ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสามารถซื้อสินค้าได้ทันเวลา ซื้อได้
ก่อนการไปซื้อที่ร้านค้า การตลาดออนไลน์ต้องท าให้
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างรวดเร็ว เช่น 
ส่วนลด ส่วนแถม ชิงรางวัล ต่าง ๆ   
 ในส่วนการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ ง่ายต่อการใช้
งานตลาดออนไลน์ ผู้เสนอขายสินค้าควรสรา้งหน้าเพจ 
แอพพลิเคช่ัน ที่ช่วยให้การท างานออนไลน์สะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยเทคโนโลยีต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับผู้ใช้งาน กล่าวคือการเข้าถึงตลาดออนไลน์นั้น

ต้องใช้งานง่าย ขั้นตอนในการท างานไม่ซับซ้อน  
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานทุก
อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็ปเลต 
เป็นต้น และสุดท้ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ประยุกต์ใช้กับวิธีการท างานแบบดั้งเดิมได้ เช่น สั่งซื้อ
ทางออนไลน์แต่สามารถมาจ่ายเงินค่าสินค้าและ
บริการที่ปลายทางคือเมื่อรับสินค้าได้ 
 ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานได้รับอิทธิพลจากการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการตลาดออนไลน์ และ
การรับรู้ ว่าเป็นระบบที่ ง่ายต่อการใช้งานตลาด
ออนไลน์ เมื่อปัจจัยเชิงบวกจากทั้งสองด้านจูงใจ
ผู้บริโภค จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการจากตลาดออนไลน์ 
เมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานตลาดออนไลน์ 
และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากตลาดออนไลน์
แล้วจึงส่งผลให้ เกิดการยอมรับการซื้อสินค้าและ
บริการจากตลาดออนไลน์จริงในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ  วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ (2557:47) 
พบว่า การศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการตั ดสิน ใจซื้ อสินค้ าตลาดนิชของ
ประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม
อายุ พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจในภาพรวมมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งตลาดนิชก็คือ
ตลาด เฉพาะ  เปรียบ ได้ กับ การตลาดออนไลน์
เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. สรุป 

Generation ลักษณะการตลาดออนไลน ์
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Generation X (พ.ศ. 2508-2522) นักการตลาดสามารถสร้างสารหรือข้อความทางการตลาด ส่งถึงผู้บริโภคให้
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับรู้ว่าเป็นระบบที่
ง่ายต่อการใช้งาน กระบวนการเหล่านี้จะส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ระบบออนไลน์ และส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานระบบออนไลน์ 
และ สุดท้ายน าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานจริง 

Generation Y (พ.ศ. 2523�-2540) นักการตลาดจึงควรประยุกต์ใช้กระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมเข้ามา
เพิ่มความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยในระบบออนไลน์  โดยคิดค้นนวัตกรรม
ที่ยอมรับได้ง่าย ที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าการใช้ระบบออนไลน์ได้ประโยชน์
มากกว่าระบบเดิมที่ ระบบออนไลน์มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคม  
ระบบออนไลน์ต้องไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก ระบบออนไลน์นั้นสามารถ
แบ่งทดลองใช้ได้ และสุดท้ายระบบออนไลน์สามารถมองเห็นหรือเข้าใจได้
ง่าย  

 
 
 

Generation ลักษณะการตลาดออนไลน ์
Generation Z (พ.ศ. 2540 ข้ึนไป) นักการตลาดต้องรู้ว่าเจเจอเรชั่นนี้จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแบรนด์ง่ายเมื่อมีการ

ลดราคาและจะซื้อแบรนด์ที่ไม่ช่ืนชอบได้ถ้าสินค้าพวกนั้นลดราคา ดังนั้นจึง
เหมาะกับลักษณะการซื้อขายออนไลน์ท่ีสามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่ายในแต่
ละแบรนด์หรือแม้ และแม้กระทั่งคนละตัวแทนการจัดจ าหน่าย เพื่อให้เราเป็น
ผู้ซื้อที่มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่คุ้มค่าที่สุด  นอกจากนี้ เจเนอ
เนช่ันนี้ ยังมีขั้นตอนส าคัญก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อสินค้า นั่นก็คือการค้นหา
คูปองส่วนลด รหัส บัตรก านัลที่จะช่วยลดราคาลงเล็กน้อย 
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