
 
 

อิทธิพลของบิวต้ีอินฟลเูอนเซอร(์ Beauty Influencers )ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง

ของผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 

The Beauty Influencers Affecting Customer Behavior to Buy Cosmetic 

 Product of Gen Z and Gen Y In Bangkok Province 
 

คนชั บุญหนุนทรพัย์ 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา อทิธพิลของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร ์(Beauty Influencers) 

ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การวเิคราะหจ์ านวนและรอ้ยละของขอ้มลูส่วนบุคคลเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่ม Gen Z และ Gen 
Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ
21-30 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน 10,001 – 20,000 บาท  ระดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยัการสื่อสาร คอื ดา้นการขายโดยพนักงาน 
ด้านการตลาดโดยตรง ด้านการโฆษณา ด้านส่งเสริมทางการตลาด และด้านการประชาสัมพันธ ์ 
ตามล าดบั ซึง่มรีะดบัความเหน็ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19  ดา้นพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภค
ด้านการเปิดรบัข้อมูลข่าวสารของบิวตี้อินฟลูเอนเซอรมคีวามถี่ 1-2 ครัง้ต่อเดือน ผ่านช่องทาง 
Facebook โดยเปิดรบัขอ้มูลประเภทผลติภณัฑบ์ ารุงและดูแลผวิ ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น ส่วน
ประเภทของเครือ่งส าอางทีเ่ลอืกซือ้คอืครมีบ ารงุผวิหน้า ดา้นสาเหตุทีเ่ลอืกซือ้เครื่องส าอางทีม่โีปรโมชัน่
หรอืส่วนลดในการซื้อ ด้านบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอาง คอื บวิตี้อนิฟลูเอนเซอร์ โดย
การซือ้ผ่านรา้นคา้ออนไลน์ เช่น LAZADA, SHOPEE เป็นต้น ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอาง น้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 1 เดอืน/ครัง้ โดยซือ้เครื่งส าอางเฉลีย่ 1,001 – 1,500 บาท/ครัง้ ดา้นช่วงเวลาในการซือ้
คอื 12.01 – 18.00 น ดา้นเงื่อนไขอนัดบัแรกทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้คอื คุณภาพของผลติภณัฑ ์โดยใน
อนาคตผู้ตอบแบบสอบถามจะเปิดรบัข้อมูลข่าวสารจากบวิตี้อินฟลูเอนเซอรก่์อนการซื้อเครื่องส าอาง  
ปจัจยัด้านการสื่อสารทางการตลาด ของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร ์ด้านการโฆษณา (X1) ด้านการขายโดย
พนักงาน (X2) ด้านการส่งเสรมิการขาย (X3) ด้านการประชาสมัพนัธ์ (X4) มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปร
พยากรณ์พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z  ไดร้อ้ยละ 15.00 (R2 = 
0.150)  สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิมาตรฐานไดด้งันี้สมการพยากรณ์ในรปูคะแนน
ดบิ Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4 
ความส าคญั : บวิตีอ้นิฟลเูอนเซอร,์ พฤตกิรรมการซือ้ เครือ่งส าอาง 

1 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 



 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study The Beauty Influencers Affecting Customer 
Behavior to Buy Cosmetic Product of Gen Z and Gen Y In Bangkok Province. The result found 
that total number of respondents was 385 people, mostly female, aged 21-30 years, marital 
status, and bachelor’s degree. They are the Employees of private companies/contractors which 
there were average monthly income 10,001 – 20,000 baht/month. The level of opinion on the 
communication factor is sales by employees. Direct marketing, advertising, marketing promotion 
and public relations, respectively, with an average opinion level of 4.19. Cosmetic purchasing 
behavior which they recognize any information via beauty influencer’s communication 
acknowledge around 1-2 times per month via Facebook by receiving information on types of 
nourishing and skin care products during 12.01-15.00 hours. The type of cosmetics which 
choose to buy is facial cream. The reason for buying is promotions or discounts on purchases. 
The person who influences the decision to buy cosmetics is the beauty influencer through 
online stores such as LAZADA, SHOPEE, etc. The frequency of purchasing cosmetics Less 
than or equal to 1 month/time by purchasing cosmetics on average 1,001 – 1,500 baht/time, the 
purchase period is 12.01 a.m. – 6.00 p.m. The first condition used in the purchase decision is 
product quality In the future; respondents will be exposed to information from beauty influencers 
before purchasing cosmetics. Marketing Communication Factors of Beauty Influencers, 
Advertising (X1), Sales by Employees (X2), Promotion (X3), Public Relations (X4) affecting Gen 
Y and Gen consumers' cosmetic purchasing behavior. Z was statistically significant at the 0.05 
level. The forecast equation in the form of raw score Y = 3.270 - 0.151 X1. -0.197X2 + 0.203 X3 
-0.096X4 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ยุคนี้เป็นยุคที่การท าการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เจรญิรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 
เพราะพฤตกิรรมของลูกค้าปจัจุบนัน้ีลว้นแต่เกี่ยวขอ้งกบัโซเชยีลมเีดยีทัง้สิน้โดยช่องทางส าหรบัการท า
การตลาดออนไลน์ในปจัจุบนัมอียู่หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook Google YouTube Email และ 
LINE@ แต่ภายหลงัจากผู้บรโิภคเริม่มปีระเด็นเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ของการโฆษณาผ่านช่องทาง



 
 

ดงักล่าวทีเ่กนิจรงิ จงึท าใหก้ระแส Influencer Marketing เกดิขึน้ บรษิทัวจิยัการตลาดระดบัโลกเปิดเผย
ในรายงาน Global Trust in Advertising and Brand Messages ว่าผู้บรโิภคฝ ัง่เอเชยีกว่า 94 
เปอรเ์ซน็ต์เชื่อค าแนะน าจากคนรูจ้กั ผู้บรโิภคกว่า 76 เปอรเ์ซน็ต์ให้ความส าคญักบัความคดิเหน็ของ
ผูบ้รโิภคบนโลกออนไลน์ มเีพยีงผูบ้รโิภค 42 เปอรเ์ซน็ต์ทีเ่ชื่อโฆษณาของแบรนดท์ีโ่พสต์ลงในโซเชยีล
มเีดยี (Nielson อ้างองิใน กาญจนาพร โรจน์รภิู, 2564) ซึง่จากตวัเลขของ DAAT คาดการณ์เมด็เงนิ
โฆษณาบนโซเซยีลมเีดยีของปี 2021 อยู่ที ่2,113 พนัลา้นบาท โดยเฉพาะส่วนของตลาด Influencers 
คดิเป็น 9.1% จากยอดการการซื้อสื่อออนไลน์ทัง้หมด จากปีที่ผ่านมามสีดัส่วน 8.9% ขณะที่ตลาด 
Influencers ทัว่โลกมมีลูค่าถงึ 4.6 แสนลา้นบาท แต่กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายทัง้ฝ ัง่อนิฟลูเอนเซอรเ์องทีต่้องเจอ
กบัการแข่งขนัที่สูงขึ้น รวมถงึแบรนด์เองก็ต้องตดัสนิใจเลอืกใช้ให้เหมาะกบังาน และต้องสร้างความ
เชื่อมัน่ผ่านอนิฟลูฯ อกีดว้ย การท าการตลาดแบบ Influencer Marketing เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกทีด่ทีีค่น
ท าการตลาดสมยัใหม่ต้องรูจ้กัและศกึษาไว ้เพราะถอืเป็น Touchpoint ส าคญัระหว่างแบรนดแ์ละลูกคา้
ในยคุดจิติลั อยา่งไรกด็ ีแบรนดค์วรค านึงถงึการวางกลยทุธอ์ื่นในอนาคตดงันัน้จากขอ้มลูการเตบิโตของ
กลยุทธ์การตลาดที่ใช้บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์กบัผลติภณัฑ์เครื่องส าอางเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ท าให้
บรษิทัหรอืคู่แข่งในตลาดไดน้ ามาประยุกต์ใชก้นัอย่างแพร่หลายแต่อย่างไรกต็ามการใชก้ลยุทธด์งักล่าว
ต้องมกีารลงทุนจ านวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ครองตลาด จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจในการศกึษาอทิธพิลของ
บวิตี้อนิฟลูเอนเซอร(์Beauty Influencer) ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคใน Gen Z 
และ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
1.  เพื่อศกึษาอทิธพิลของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร ์(Beauty Influencers) ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้

เครือ่งส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอาง ของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขต

กรงุเทพมหานคร 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมผีลต่ต่อพฤติดรรมการซื้อสนิค้าเครื่องส าอางของผู้บรโิภค
กลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร์ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครือ่งส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรงุเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
 
 
 



 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การการวจิยัเรื่องอทิธพิลของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร(์Beauty Influencers)ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการซือ้
เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Zและ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขต
ของการวจิยัไวด้งันี้ 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บรโิภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขต

กรงุเทพมหานคร  ซึง่ไมท่ราบจ านวนทีแ่น่นอน 
1.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา Gen Z และ Gen Y ทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค านวณโดยใชสู้ตรของ Cochran (1953) ก าหนดความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 
5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร 
2.1  ตวัแปรอสิระ (Independent variable) ประกอบดว้ย 

2.1.1 ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อ
เดอืน 

2.1.2 ปจัจยัด้านการสื่อสารทางการตลาด ตามแนวความคดิของ P.Kotler (2012) 
ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยพนกังาน การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง 

2.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื พฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค Generation Z และ Generation Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์
 ปภคั อุดมธรรมกุล และคณะ (2563, หน้า 27) ไดใ้หค้วามหมายของประชากรศาสตร ์หมายถงึ 

กระบวนการศกึษาเกี่ยวกบัประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรช่วยใหท้ราบขนาดหรอืจ านวน
คนที่มีอยู่ในแต่ละสังคมแต่ละภูมิภาค รวมทัง้ศึกษาพฤติกรรมของคนในแต่ละภูมิภาค ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นปจัจยัภายในส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคเช่น อายุ เพศ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ ซึง่สามารถน าไปใช้ในการวเิคราะห์ตลาด ส่วนแบ่งทาง
ตลาด และวางกลยทุธท์างการตลาด ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายทีน่กัการตลาดตอ้งการใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

Kotler & Keller (อ้างองิใน กรกช ภูมจิติอมร, 2561) กล่าวว่า การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค
จะอาศยัค าถามเพื่อศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงันี้ 



 
 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เพื่อต้องการทราบถงึลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์จติวทิยา
พฤตกิรรมศาสตร ์ภมูศิาสตร ์

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร เพื่อทราบถึงสิ่งที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อ ก็คือต้องการคุณสมบตัิและ
ส่วนประกอบของผลติภณัฑแ์ละความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ เพื่อทราบถงึวตัถุประสงคใ์นการซื้อ ผูบ้รโิภคซื้อสนิค้าเพื่อตอบสนอง
ความพอใจของเขาทัง้ดา้นร่างกายและดา้นจติวิทยา จงึต้องศกึษาถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้โดยดถูงึปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทางจติวทิยา ปจัจยัทางสงัคม และวฒันธรรมปจัจยัเฉพาะบุคคล 

4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซือ้ เพื่อทราบถงึบทบาทของบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจ
ซือ้ ซึง่ประกอบดว้ยผูร้เิริม่ในการซือ้ ผูม้อีทิธพิลในการตดัสนิใจซือ้ ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้ และผูใ้ช้ 

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด เพื่อทราบถงึโอกาสในการซือ้ เช่น ช่วงวนัใดของเดอืน หรอืช่วงฤดูกาลใด
ของปี หรอืช่วงเดอืนใดของปี 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน เพื่อทราบถึงแหล่งหรือช่องทางที่ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น 
หา้งสรรพสนิคา้ สยามสแควร ์รา้นขายของชา้ ฯลฯ 

7. ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร เพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อซึง่ประกอบดว้ยการรบัรูป้ญัหา
การคน้หาขอ้มลูในการประเมนิผลทางเลอืกการตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
 แนวคิดและทฤษฏีการส่ือสารทางการตลาด 

Kotler (อ้างถึงใน ภูษณิศา ลิ้มองักูร, 2561, หน้า 36) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็น
กจิกรรมทางการตลาดรปูแบบต่างๆทีท่างองคก์รท าขึน้เพื่อต้องการสื่อสาร และสนับสนุนส่งเสรมิสนิค้า
และบรกิารขององคก์รธุรกจิไปยงักลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดต่างๆใน
การท าการสื่อสาร เช่น  

การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาเป็นวธิกีารทีส่ามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคเป็นจ านวนมากและ
เป็นวงกวา้ง เช่น วทิย ุโทรทศัน์ , สื่อสิง่พมิพ,์ สื่อออนไลน์และ สื่อกลางแจง้ 

การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion)  เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิการขายทีห่ลากหลายซึง่มี
การใชง้านทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น คปูอง ส่วนลด สนิคา้ทดลอง ของสมนาคุณ 

การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) เป็นการน าเสนอเป็นรปูแบบข่าวสารหรอืเหตุการณ์ ซึง่
ท าใหส้นิคา้หรอืบรษิทัเป็นทีส่นใจในวงกวา้ง 

การใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นเครื่องมอืหนึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพมาก เนื่องจากเป็น
การ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษยท์ าใหส้ามารถสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing)มคีวาม หลากหลายเป็นอย่างมาก ตัง้แต่จดหมาย แคต
ตาลอ็ก และ โทรศพัทไ์ปจนถงึสื่อออนไลน์ และสื่อ สงัคมออนไลน์ 

 

 
 

 



 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้  มุ่งศึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องส าอางซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) 
ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 6 ขอ้  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกบัการสื่อสารทางการตลาดของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอรท์ี่มผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้อเครื่องส าอาง ประกอบด้วย โฆษณา การขายโดยพนักงาน ประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย 
การตลาดทางตรง มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 32 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  ค าถามเกี่ยวกบัการพฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจาก Beauty Influencer และ
พฤตกิรรมการซือ้เครือ่งส าอาง ของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Z และGen Y ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) วเิคราะหโ์ดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะห์เชงิอนุมาน (Inferential statistic) 
วเิคราะห์โดยทดสอบความแตกต่างของค่าท ี(T-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) วเิคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิกีารแบบ 
LSD   และวเิคราะหโ์ดยการหาค่าการวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณูเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ(X) หลายตวั กบัตวั
แปรตาม(Y) 
 

ผลการวิจยั 
 

 งานวจิยัพบว่า โดยจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 385 คน เป็นเพศหญงิ จ านวน 267 คน 
(รอ้ยละ 69.4) และ เพศชาย จ านวน 118 คน (รอ้ยละ 30.6) ช่วงอายุของผูท้ีต่อบแบบสอบถามคอื 21-
30 ปี จ านวน 230 คน (รอ้ยละ 59.7) มสีถานภาพทางครอบครวัส่วนใหญ่สมรส 237 คน (รอ้ยละ 61.6) 
มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่จบการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 122 คน (รอ้ยละ 31.7) และมอีาชพีส่วนใหญ่ 
คอื พนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง จ านวน 123 คน (รอ้ยละ 31.9) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่วนใหญ่ 
10,001 – 20,000 บาท จ านวน 104 คน (รอ้ยละ 27.0) 
 ผลการส ารวจภาพรวมของปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด 5 ดา้น ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอืมี
ระดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 4 ดา้น และมเีพยีงปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดเพยีง 1 ดา้นที่



 
 

มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่ทัง้ 5 ดา้นเท่ากบั 4.19 และเมื่อพจิารณารายละเอยีด
แต่ละด้านมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลี่ยแต่ละด้านไม่แตกต่างกนัมากดงันี้ 
ดา้นการขายโดยพนักงาน ดา้นการตลาดโดยตรง ดา้นการโฆษณา ดา้นส่งเสรมิทางการตลาด และดา้น
การประชาสมัพนัธ ์ ตามล าดบั 
  ผลการวเิคราะห์ด้านการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารของบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร ์ของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ คือ  1 -2 ครัง้ ต่อ เดือน ด้านช่องทางรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือ
WWW.FACEBOOK.COM ด้านประเภทเครื่องส าอางของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือเครื่องส าอาง
ประเภทบ ารงุและดแูลผวิ ดา้นช่วงเวลาทีร่บัขอ้มลูข่าวสารของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื12.01-15.00 น 
ดา้นประเภทของเครื่องส าอางทีเ่ลอืกซือ้ ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอืครมีบ ารุงผวิหน้า ด้านสาเหตุที่
เลอืกซื้อเครื่องส าอางหลงัจากการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารจากบวิตี้อินฟลูอนิเซอร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ คอืมโีปรโมชัน่หรอืส่วนลดในการซื้อ ด้านบุคคลที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางหลงัการ
เปิดรบัขา่วสารจากบวิตีอ้นิฟลูเอนเซอรข์องกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอืบวิตี้อนิฟลูเอนเซอร ์ดา้นช่องทาง
เลือกซื้อเครื่องส าอางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือร้านค้าออนไลน์ เช่น LAZADA, SHOPEE, 
BEAUTICOOL เป็นต้น ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องส าอางของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอืน้อยกว่าหรอื
เท่ากบั 1 เดอืน/ครัง้ ด้านราคาที่ซื้อเครื่องส าอางเป็นจ านวนเงนิต่อครัง้โดยเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ คอื 1,001 – 1,500 บาท/ครัง้ ด้านช่วงเวลาในการซื้อของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื 12.01 – 
18.00 น ด้านเงื่อนไขอนัดบัแรกที่ใช้ในการตัดสนิใจซื้อของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คอื คุณภาพของ
ผลติภณัฑ ์ด้านในอนาคตจะเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจากบวิตี้อนิฟลูเอนเซอรก่์อนการซือ้เครื่องส าอางของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คอื เปิดรบัขอ้มลูจากบวิตีอ้นิฟลเูอนเซอร์ 
 ผลการศกึษาตามงานวจิยัของผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 2 สมมตฐิาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางของผู้บรโิภค
กลุ่ม Gen Zและ Gen Y ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนัปจัจยัส่วนบุคคลแต่ละดา้น ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพทางครอบครวั อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าปจัจยัดา้น
ลกัษณะทางดา้นเพศ อายุ และระดบัการศกึษทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของ
ผูบ้รโิภค Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยมคี่า Sig ตามล าดบัดงันี้ 0.009, 0.000, และ 0.016 ตามล าดบั ส่วนสถานภาพ  อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครือ่งส าอางของผูบ้รโิภค Gen Z และ Gen 
Y  ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมคี่า Sig 
ตามล าดบั ดงันี้ 0.097 , 0.106 และ 0.064 ตามล าดบั  

2. การวเิคราะห์ปจัจยัทางดา้นการสื่อสารทางการตลาดที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
เครื่องส าอางของผูบ้รโิภค กลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั โดยการ
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise Multiple Regression) พบว่าปจัจยัดา้นการ



 
 

สื่อสารทางการตลาดจาก 5 ปจัจยั มปีจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภค Gen Z 
และ Gen Y  จ านวน 4 ปจัจยั คอื  ปจัจยัดา้นการขายโดยพนักงาน (X2) มนี ้าหนักความส าคญัของ
ปจัจยัทีเ่ป็นตวัแปรพยากรณ์มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการขาย (X3)  ตามดว้ยปจัจยั
ด้านการประชาสมัพนัธ์ (X4) และปจัจยัด้านการโฆษณา (X1) ตามล าดบั มคี่าสมัประสทิธิต์วัแปรใน
รปูแบบคะแนนดบิ (B) เท่ากบั -0.197  0.203  -0.096 และ -0.151 ตามล าดบั และในรปูแบบคะแนน

มาตรฐาน (β) เท่ากบั -0.261  0.356  -0.220 และ -0.218  ตามล าดบัและค่าคงทีข่องสมการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนดบิ (a) เท่ากบั 0.150 สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและคะแนน
มาตรฐานไดด้งันี้ 
               สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ     Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4 

สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน  Z =  - 0.218 X1 -0.261X2 + 0.356 X3 -0.220X4 
สรปุไดว้่าปจัจยัดา้นการสื่อสารทางการตลาดทีป่ระกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยพนักงาน 

การส่งเสรมิการขาย และด้านการประชาสมัพนัธ์ มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอสงของผู้บรโิภค 
Gen Z และ Gen Y  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(R) = 0.388 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภค Gen Z 
และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ไดร้อ้ยละ 15.0 (R2 = 0.150) มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ S.E. est = 0.369 
 

อภิปรายผล 

 
  สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์
ของกลุ่ม Generation Y  ในจงัหวดัสงขลาท่ีแตกต่างกนั 
   ปจัจยัด้านลกัษณะทางด้านเพศ อายุ และระดบัการศกึษที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครื่องส าอางของผู้บรโิภค Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า Sig ตามล าดบัดงันี้ 0.009, 0.000, และ 0.016 ตามล าดบั ส่วน
สถานภาพ  อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อ เครื่องส าอางของ
ผูบ้รโิภค Gen Z และ Gen Y  ในเขตกรงุเทพมหานครทีไ่มแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยมคี่า Sig ตามล าดบั ดงันี้ 0.097 , 0.106 และ 0.064 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
พรเทพ ทพิยพรกุล (2559) ที่ท าการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อเครื่องส าอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัทางประชากรศาสตรต่์างกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุรายได ้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางในระบบออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั อย่างมรีะดบันัยส าคญัที่ 0.05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรชัญา ธนูศลิป์ (2564) ได้
ท าวจิยัปจัจยัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ



 
 

ผลิตภณัฑ์เวชสาอางยูเซอรนิของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า (1) ปจัจยั
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ที่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์วชสาอางยเูซอรนิของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  สมมติฐานท่ี 2 : ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของกลุ่ม Generation Y ในจงัหวดัสงขลาท่ีแตกต่างกนั  
   ปจัจยัด้านการสื่อสารทางการตลาด ของบวิตี้อินฟลูเอนเซอร ์ด้านการโฆษณา (X1) ด้านการ
ขายโดยพนักงาน (X2) ดา้นการส่งเสรมิการขาย (X3) ดา้นการประชาสมัพนัธ ์(X4) มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z โดยค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(R) = 0.388 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยตวัแปรพยากรณ์พฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภค
กลุ่ม Gen Y และ Gen Z (Y) ไดร้อ้ยละ 15.00 (R2 = 0.150) มคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการ
พยากรณ์ S.E. est = 0.369  สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิมาตรฐานไดด้งันี้  สมการ
พยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4  ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ภษูณศิา ลิม้องักูร (2561) ไดท้ าวจิยัเรือ่ง อทิธพิลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อการ
ตดัสนิใจซื้อสนิคา้ในรา้นมลัตแิบรนด์สโตร ์ จากงานวจิยัพบว่า 1) ผูบ้รโิภคมกีารเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร
เกี่ยวกบัรา้นมลัตแิบรนดส์โตรใ์นรปูแบบรูปภาพผ่านอนิสตราแกรมมากทีสุ่ด 2) ผู้บรโิภคมทีศันคตชิื่น
ชอบมากทีสุ่ดต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์โดยการใชพ้นักงานขาย (Admin)  3) ราคาของสนิคา้มี
ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภครา้นมลัตแิบรนด์สโตรเ์ป็นประจ ามากทีสุ่ด 4) การเปิดรบั
การสื่อสารการตลาดออนไลน์และทศันคตต่ิอการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธ์
กนัในเชงิบวกและมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัสงู 5) ทศันคตต่ิอการสื่อสารการตลาดออนไลน์
และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภครา้นมลัตแิบรนก์สโตร ์มคีวามสมัพนัธก์นัในเชงิบวก และมี
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 6) ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภครา้นมลัตแิบรนดส์โตร ์คอื ทศันคตต่ิอการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และการเปิดรบัการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยั 

 
1.  ควรมกีารท าวจิยัเกบ็ขอ้มลูในเชงิลกึทีเ่กีย่วกบัทศันคตขิองผูบ้รโิภค ทีจ่ะส่งผลถงึพฤตกิรรม

การซือ้ และแนวโน้มพฤตกิรรมไดอ้ยา่งลกึซึง้ 
2.  ควรขยายฐานของกลุ่มตวัอย่างให้กว้างขึน้ ทัง้ทางด้านเพศ อายุ และที่อยู่อาศยั โดยการ

ศกึษาวจิยัจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่ภีมูลิ าเนาทัว่ประเทศ 
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