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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ (Beauty Influencers)
ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การวิเคราะห์จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่ม Gen Z และ Gen
Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 385 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
21-30 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี พนักงานบริษทั เอกชน/รับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท ระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยการสื่อสาร คือ ด้านการขายโดยพนักงาน
ด้า นการตลาดโดยตรง ด้า นการโฆษณา ด้า นส่ ง เสริม ทางการตลาด และด้า นการประชาสัม พัน ธ์
ตามลาดับ ซึง่ มีระดับความเห็นค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.19 ด้านพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค
ด้านการเปิ ดรับ ข้อ มูล ข่าวสารของบิว ตี้ อินฟลูเ อนเซอรมีค วามถี่ 1-2 ครัง้ ต่ อ เดือ น ผ่ านช่อ งทาง
Facebook โดยเปิ ดรับข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์บารุงและดูแลผิว ในช่วงเวลา 12.01-15.00 น ส่วน
ประเภทของเครือ่ งสาอางทีเ่ ลือกซือ้ คือครีมบารุงผิวหน้า ด้านสาเหตุทเ่ี ลือกซือ้ เครื่องสาอางทีม่ โี ปรโมชัน่
หรือส่วนลดในการซื้อ ด้านบุคคลที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอาง คือ บิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ โดย
การซือ้ ผ่านร้านค้าออนไลน์ เช่น LAZADA, SHOPEE เป็ นต้น ด้านความถี่ในการซือ้ เครื่องสาอาง น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน/ครัง้ โดยซือ้ เครื่งสาอางเฉลีย่ 1,001 – 1,500 บาท/ครัง้ ด้านช่วงเวลาในการซือ้
คือ 12.01 – 18.00 น ด้านเงื่อนไขอันดับแรกทีใ่ ช้ในการตัดสินใจซือ้ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใน
อนาคตผู้ตอบแบบสอบถามจะเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ก่อนการซื้อเครื่องสาอาง
ปจั จัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ ด้านการโฆษณา (X1) ด้านการขายโดย
พนักงาน (X2) ด้านการส่งเสริมการขาย (X3) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X4) มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยตัวแปร
พยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ ม Gen Y และ Gen Z ได้รอ้ ยละ 15.00 (R2 =
0.150) สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบมาตรฐานได้ดงั นี้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบ Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4
ความสาคัญ : บิวตีอ้ นิ ฟลูเอนเซอร์, พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุคนี้เป็ นยุคที่การทาการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
เพราะพฤติกรรมของลูกค้าปจั จุบนั นี้ลว้ นแต่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียทัง้ สิน้ โดยช่องทางสาหรับการทา
การตลาดออนไลน์ในปจั จุบนั มีอยู่หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ น Facebook Google YouTube Email และ
LINE@ แต่ ภายหลังจากผู้บริโภคเริม่ มีประเด็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการโฆษณาผ่านช่องทาง

ดังกล่าวทีเ่ กินจริง จึงทาให้กระแส Influencer Marketing เกิดขึน้ บริษทั วิจยั การตลาดระดับโลกเปิดเผย
ั ่ ยกว่า 94
ในรายงาน Global Trust in Advertising and Brand Messages ว่าผู้บริโภคฝงเอเชี
เปอร์เซ็นต์เชื่อคาแนะนาจากคนรูจ้ กั ผู้บริโภคกว่า 76 เปอร์เซ็นต์ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภคบนโลกออนไลน์ มีเพียงผูบ้ ริโภค 42 เปอร์เซ็นต์ทเ่ี ชื่อโฆษณาของแบรนด์ทโ่ี พสต์ลงในโซเชียล
มีเดีย (Nielson อ้างอิงใน กาญจนาพร โรจน์รภิ ู, 2564) ซึง่ จากตัวเลขของ DAAT คาดการณ์เม็ดเงิน
โฆษณาบนโซเซียลมีเดียของปี 2021 อยู่ท่ี 2,113 พันล้านบาท โดยเฉพาะส่วนของตลาด Influencers
คิดเป็ น 9.1% จากยอดการการซื้อสื่อออนไลน์ทงั ้ หมด จากปี ท่ผี ่านมามีสดั ส่วน 8.9% ขณะที่ตลาด
ั ่ นฟลูเอนเซอร์เองทีต่ ้องเจอ
Influencers ทัวโลกมี
่
มลู ค่าถึง 4.6 แสนล้านบาท แต่กไ็ ม่ใช่เรื่องง่ายทัง้ ฝงอิ
กับการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงแบรนด์เองก็ต้องตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน และต้องสร้างความ
เชื่อมันผ่
่ านอินฟลูฯ อีกด้วย การทาการตลาดแบบ Influencer Marketing เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกทีด่ ที ค่ี น
ทาการตลาดสมัยใหม่ต้องรูจ้ กั และศึกษาไว้ เพราะถือเป็ น Touchpoint สาคัญระหว่างแบรนด์และลูกค้า
ในยุคดิจติ ลั อย่างไรก็ดี แบรนด์ควรคานึงถึงการวางกลยุทธ์อ่นื ในอนาคตดังนัน้ จากข้อมูลการเติบโตของ
กลยุทธ์การตลาดที่ใช้บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์กบั ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเติบโตขึ้นเป็ นอย่างมาก ทาให้
บริษทั หรือคู่แข่งในตลาดได้นามาประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่หลายแต่อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว
ต้องมีการลงทุนจานวนมากเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ครองตลาด จึงทาให้ผู้วจิ ยั สนใจในการศึกษาอิทธิพลของ
บิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์(Beauty Influencer) ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคใน Gen Z
และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ (Beauty Influencers) ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการซือ้
เครือ่ งสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอาง ของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่ ต่อพฤติดรรมการซื้อสินค้าเครื่องสาอางของผู้บริโภค
กลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ทแ่ี ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครือ่ งสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
การการวิจยั เรื่องอิทธิพลของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์( Beauty Influencers)ทีม่ ตี ่อพฤติกรรมการซือ้
เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Zและ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขต
ของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา Gen Z และ Gen Y ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
คานวณโดยใช้สูตรของ Cochran (1953) กาหนดความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ประกอบด้วย
2.1.1 ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน
2.1.2 ปจั จัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ตามแนวความคิดของ P.Kotler (2012)
ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางของกลุ่ม
ผูบ้ ริโภค Generation Z และ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดด้านประชากรศาสตร์
ปภัค อุดมธรรมกุล และคณะ (2563, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ หมายถึง
กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากรช่วยให้ทราบขนาดหรือจานวน
คนที่ม ีอ ยู่ใ นแต่ ล ะสัง คมแต่ ล ะภู ม ิภ าค รวมทัง้ ศึก ษาพฤติก รรมของคนในแต่ ล ะภู ม ิภ าค ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์เ ป็ นปจั จัยภายในส่ ว นบุค คลที่ส่ ง ผลต่ อการตัด สินใจซื้อ ของผู้บริโภคเช่น อายุ เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาด ส่วนแบ่งทาง
ตลาด และวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทีน่ กั การตลาดต้องการให้ได้มากทีส่ ุด
แนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้บริ โภค
Kotler & Keller (อ้างอิงใน กรกช ภูมจิ ติ อมร, 2561) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
จะอาศัยคาถามเพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคดังนี้

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เพื่อต้องการทราบถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ จิตวิทยา
พฤติกรรมศาสตร์ ภูมศิ าสตร์
2. ผู้บริโภคซื้อ อะไร เพื่อ ทราบถึง สิ่งที่ผู้บ ริโ ภคต้อ งการซื้อ ก็ค ือ ต้อ งการคุ ณสมบัติและ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างทีเ่ หนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ทาไมผูบ้ ริโภคจึงซื้อ เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อ ผูบ้ ริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนอง
ความพอใจของเขาทัง้ ด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา จึงต้องศึกษาถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ โดยดูถงึ ปจั จัยภายในหรือปจั จัยทางจิตวิทยา ปจั จัยทางสังคม และวัฒนธรรมปจั จัยเฉพาะบุคคล
4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ เพื่อทราบถึงบทบาทของบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจ
ซือ้ ซึง่ ประกอบด้วยผูร้ เิ ริม่ ในการซือ้ ผูม้ อี ทิ ธิพลในการตัดสินใจซือ้ ผูต้ ดั สินใจซือ้ ผูซ้ อ้ื และผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริโภคซือ้ เมือ่ ใด เพื่อทราบถึงโอกาสในการซือ้ เช่น ช่วงวันใดของเดือน หรือช่วงฤดูกาลใด
ของปี หรือช่วงเดือนใดของปี
6.
ผู้ บ ริโ ภคซื้อ ที่ไ หน เพื่อ ทราบถึง แหล่ ง หรือ ช่ อ งทางที่ผู้ บ ริโ ภคไปท าการซื้อ เช่ น
ห้างสรรพสินค้า สยามสแควร์ ร้านขายของช้า ฯลฯ
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร เพื่อทราบถึงขัน้ ตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึง่ ประกอบด้วยการรับรูป้ ญั หา
การค้นหาข้อมูลในการประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้
แนวคิ ดและทฤษฏี การสื่อสารทางการตลาด
Kotler (อ้างถึงใน ภูษณิศา ลิ้มอังกูร, 2561, หน้ า 36) กล่าวว่า การสื่อสารการตลาดเป็ น
กิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆทีท่ างองค์กรทาขึน้ เพื่อต้องการสื่อสาร และสนั บสนุ นส่งเสริมสินค้า
และบริการขององค์กรธุรกิจไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดต่างๆใน
การทาการสื่อสาร เช่น
การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาเป็ นวิธกี ารทีส่ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคเป็ นจานวนมากและ
เป็นวงกว้าง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ , สื่อสิง่ พิมพ์, สื่อออนไลน์และ สื่อกลางแจ้ง
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริมการขายทีห่ ลากหลายซึง่ มี
การใช้งานทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น คูปอง ส่วนลด สินค้าทดลอง ของสมนาคุณ
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นการนาเสนอเป็ นรูปแบบข่าวสารหรือเหตุการณ์ ซึง่
ทาให้สนิ ค้าหรือบริษทั เป็นทีส่ นใจในวงกว้าง
การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นเครื่องมือหนึ่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาก เนื่องจากเป็ น
การ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ทาให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)มีความ หลากหลายเป็ นอย่างมาก ตัง้ แต่จดหมาย แคต
ตาล็อก และ โทรศัพท์ไปจนถึงสื่อออนไลน์ และสื่อ สังคมออนไลน์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ มุ่ ง ศึก ษาด้า นการสื่อ สารทางการตลาดที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมการซื้อ
เครื่องสาอางซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสารวจ (Survey Research)
ดาเนิ น การโดยใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดย
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ท่มี ผี ลต่อพฤติกรรม
การซื้อเครื่องสาอาง ประกอบด้วย โฆษณา การขายโดยพนักงาน ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
การตลาดทางตรง มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 32 ข้อ
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก Beauty Influencer และ
พฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอาง ของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Z และGen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เชิงอนุ มาน (Inferential statistic)
วิเคราะห์โดยทดสอบความแตกต่างของค่าที (T-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (One-Way ANOVA) และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธกี ารแบบ
LSD และวิเคราะห์โดยการหาค่าการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ(X) หลายตัว กับตัว
แปรตาม(Y)
ผลการวิ จยั
งานวิจยั พบว่า โดยจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 385 คน เป็ นเพศหญิง จานวน 267 คน
(ร้อยละ 69.4) และ เพศชาย จานวน 118 คน (ร้อยละ 30.6) ช่วงอายุของผูท้ ต่ี อบแบบสอบถามคือ 2130 ปี จานวน 230 คน (ร้อยละ 59.7) มีสถานภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่สมรส 237 คน (ร้อยละ 61.6)
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จานวน 122 คน (ร้อยละ 31.7) และมีอาชีพส่วนใหญ่
คือ พนักงานบริษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 123 คน (ร้อยละ 31.9) และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่วนใหญ่
10,001 – 20,000 บาท จานวน 104 คน (ร้อยละ 27.0)
ผลการสารวจภาพรวมของปจั จัยการสื่อสารทางการตลาด 5 ด้าน ถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือมี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 4 ด้าน และมีเพียงปจั จัยการสื่อสารทางการตลาดเพียง 1 ด้านที่

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ทัง้ 5 ด้านเท่ากับ 4.19 และเมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละด้านมีความสาคัญอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านไม่แตกต่างกันมากดังนี้
ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการตลาดโดยตรง ด้านการโฆษณา ด้านส่งเสริมทางการตลาด และด้าน
การประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ ของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คื อ 1-2 ครั ง้ ต่ อ เดื อ น ด้ า นช่ อ งทางรับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ คื อ
WWW.FACEBOOK.COM ด้านประเภทเครื่อ งสาอางของกลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่ คือเครื่อ งสาอาง
ประเภทบารุงและดูแลผิว ด้านช่วงเวลาทีร่ บั ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่ คือ12.01-15.00 น
ด้านประเภทของเครื่องสาอางทีเ่ ลือกซือ้ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือครีมบารุงผิวหน้า ด้านสาเหตุท่ี
เลือกซื้อเครื่องสาอางหลังจากการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากบิวตี้อินฟลูอนิ เซอร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คือมีโปรโมชันหรื
่ อส่วนลดในการซื้อ ด้านบุคคลที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสาอางหลังการ
เปิดรับข่าวสารจากบิวตีอ้ นิ ฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ ด้านช่องทาง
เลือ กซื้อ เครื่อ งส าอางของกลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ คือ ร้า นค้า ออนไลน์ เช่น LAZADA, SHOPEE,
BEAUTICOOL เป็ นต้น ด้านความถี่ในการซือ้ เครื่องสาอางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1 เดือน/ครัง้ ด้านราคาที่ซ้อื เครื่องสาอางเป็ นจานวนเงินต่อครัง้ โดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ คือ 1,001 – 1,500 บาท/ครัง้ ด้านช่วงเวลาในการซื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 12.01 –
18.00 น ด้านเงื่อนไขอันดับแรกที่ใ ช้ในการตัดสินใจซื้อ ของกลุ่มตัว อย่างส่วนใหญ่ คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านในอนาคตจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากบิวตี้อนิ ฟลูเอนเซอร์ก่อนการซือ้ เครื่องสาอางของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เปิดรับข้อมูลจากบิวตีอ้ นิ ฟลูเอนเซอร์
ผลการศึกษาตามงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็น 2 สมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอางของผู้บริโภค
กลุ่ม Gen Zและ Gen Y ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตกต่างกัน ปจั จัยส่วนบุคคลแต่ละด้าน ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่าปจั จัยด้าน
ลักษณะทางด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของ
ผูบ้ ริโภค Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยมีค่า Sig ตามลาดับดังนี้ 0.009, 0.000, และ 0.016 ตามลาดับ ส่วนสถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครือ่ งสาอางของผูบ้ ริโภค Gen Z และ Gen
Y
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยมีค่า Sig
ตามลาดับ ดังนี้ 0.097 , 0.106 และ 0.064 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ปจั จัยทางด้านการสื่อสารทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค กลุ่ม Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกัน โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Stepwise (Stepwise Multiple Regression) พบว่าปจั จัยด้านการ

สื่อสารทางการตลาดจาก 5 ปจั จัย มีปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค Gen Z
และ Gen Y จานวน 4 ปจั จัย คือ ปจั จัยด้านการขายโดยพนักงาน (X2) มีน้ าหนักความสาคัญของ
ปจั จัยทีเ่ ป็ นตัวแปรพยากรณ์มากทีส่ ุด รองลงมา คือ ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย (X3) ตามด้วยปจั จัย
ด้านการประชาสัมพันธ์ (X4) และปจั จัยด้านการโฆษณา (X1) ตามลาดับ มีค่าสัมประสิทธิ ์ตัวแปรใน
รูปแบบคะแนนดิบ (B) เท่ากับ -0.197 0.203 -0.096 และ -0.151 ตามลาดับ และในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน (β) เท่ากับ -0.261 0.356 -0.220 และ -0.218 ตามลาดับและค่าคงทีข่ องสมการพยากรณ์
ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เท่ากับ 0.150 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได้ดงั นี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = - 0.218 X1 -0.261X2 + 0.356 X3 -0.220X4
สรุปได้ว่าปจั จัยด้านการสื่อสารทางการตลาดทีป่ ระกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยพนักงาน
การส่งเสริมการขาย และด้านการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสาอสงของผู้บริโภค
Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.388 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค Gen Z
และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) ได้รอ้ ยละ 15.0 (R2 = 0.150) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ S.E. est = 0.369
อภิ ปรายผล
สมมติ ฐานที่ 1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าออนไลน์
ของกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกัน
ปจั จัยด้านลักษณะทางด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องสาอางของผู้บริโภค Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่า Sig ตามลาดับดังนี้ 0.009, 0.000, และ 0.016 ตามลาดับ ส่วน
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสาอางของ
ผูบ้ ริโภค Gen Z และ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยมีค่า Sig ตามลาดับ ดังนี้ 0.097 , 0.106 และ 0.064 ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรเทพ ทิพยพรกุล (2559) ที่ทาการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อเครื่องสาอางในระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยทางประชากรศาสตร์ต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องสาอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรัชญา ธนู ศลิ ป์ (2564) ได้
ทาวิจยั ปจั จัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและภาพลักษณ์ตราสินค้าทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิต ภัณ ฑ์เ วชสาอางยูเ ซอรินของผู้บริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร ผลการศึก ษาพบว่ า (1) ปจั จัย
ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้ท่ี
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เวชสาอางยูเซอรินของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 : ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ า
ออนไลน์ ของกลุ่ม Generation Y ในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกัน
ปจั จัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ของบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ ด้านการโฆษณา (X1) ด้านการ
ขายโดยพนักงาน (X2) ด้านการส่งเสริมการขาย (X3) ด้านการประชาสัมพันธ์ (X4) มีผลต่อพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภคกลุ่ม Gen Y และ Gen Z โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (R) = 0.388
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสาอางของผูบ้ ริโภค
กลุ่ม Gen Y และ Gen Z (Y) ได้รอ้ ยละ 15.00 (R2 = 0.150) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของการ
พยากรณ์ S.E. est = 0.369 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบมาตรฐานได้ดงั นี้ สมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 3.270 - 0.151 X1 -0.197X2 + 0.203 X3 -0.096X4 ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภูษณิศา ลิม้ อังกูร (2561) ได้ทาวิจยั เรือ่ ง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านมัลติแบรนด์สโตร์ จากงานวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริโภคมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับร้านมัลติแบรนด์สโตร์ในรูปแบบรูปภาพผ่านอินสตราแกรมมากทีส่ ุด 2) ผู้บริโภคมีทศั นคติช่นื
ชอบมากทีส่ ุดต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์โดยการใช้พนักงานขาย (Admin) 3) ราคาของสินค้ามี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคร้านมัลติแบรนด์สโตร์เป็ นประจามากทีส่ ุด 4) การเปิดรับ
การสื่อสารการตลาดออนไลน์และทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของผูบ้ ริโภค มีความสัมพันธ์
กันในเชิงบวกและมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง 5) ทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบ้ ริโภคร้านมัลติแบรนก์สโตร์ มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก และมี
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 6) ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภคร้านมัลติแบรนด์สโตร์ คือ ทัศนคติต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และการเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดออนไลน์
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