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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับและการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มี
ศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้น
ไป และมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 400 คน และวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ให้องค์กรธุรกิจน าไปพัฒนาการสื่อสารและเข้าใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ผู้บริโภค ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.5 เคยใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เฉลี่ยมีการซื้อ 
1.68 ครั้ง/เดือน โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร คือ ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจใน
การซื้อ (ความต้องการ 5 ระดับของมาสโลว์) และปัจจัยด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่จะเข้ามาเป็น
ตัวก าหนดในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือตอบสนองต่อการตระหนักถึงความต้องการของตน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ปัจจัยด้านประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคไม่ได้มีผลต่อการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความต้องการด้านความรักและความเป็น เจ้าของมี
ความสัมพันธ์ที่สูงกว่าด้านอ่ืนๆ เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ที่ส่งผลต่อความถี่ของการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่เป็นปัจจัยภายนอกในการแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และหลังจากที่ได้มีการ
แสวงหาข้อมูลแล้วจะพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อจะมีการพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ซื้อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับ
อาหาร รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับยา 
ตามล าดับ  ล าดับตอนต่อไปคือขั้นตอนหลังการซื้อ จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์

                                                                        
5 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบณัฑิต สาขา การจัดการการสื่อสารองค์กร 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
6 ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สุขภาพจะมีพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างมีความสัมพันธ์ต่อ
กัน รวมทั้งพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วย     

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, การบอกต่อ, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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Abstract  

The research talk about Media exposure behaviors and word of mouth of 
health products. It is Quantitative research.  Questionnaire was used as a tool to 
collect data from potential and target populations of health products in Bangkok 
over the age of 20 years and had exposure to 400 people and analyze data to 
describe demographics. Factors Affecting Behavior Exposure behavior Decision making 
and behavioral information about health products. To use as a guide for business 
organizations to develop communication and understanding in the decision-making 
process of consumer health products. The sample consisted of people who used to 
have health products in the past a month, 83.5%. The average purchase price was 
1.68 times per month.  Consumer’s past experiences Factors, Consumer’s motives 
factors (Maslow’s hierarchy of needs) and the marketing stimulus factor. This will 
determine the need for information in order to respond to the awareness of their 
needs regarding health products. It was found that consumer’s past experience 
factors did not correlate with exposure to health information. Belongingness and 
love needs are the highest demands that affect the frequency of exposure to health 
information. Marketing stimulus as an external factor in seeking information about 
health products, it is another factor that correlates with information exposure and 
after that, it will be found. Exposure behavior of health products was correlated with 
the decision to purchase health products. The sample of media exposure had 
behavioral decision to purchase health products after media exposure. The most 
purchased health products are food products. Minor, food products after the 
consumer has evaluated the options and decided to buy the health products in 
stages. The next step is after the purchase. It was found that the samples who 
purchased or used health products had more informed behavior about health 
products than those who did not purchase health products and the behavior of 
buying and selling about health products is interrelated. Exposure behaviors also 
correlated with the behavior of informants about health products. 

Keyword: Buying Decision Making, Word of Mouth, Health Product   
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ที่มาและความส าคัญ 

เนื่องจากสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวกับการค้าปลีก และธุรกิจสตาร์อัพ ตาม
ทิศทางนโยบายการบริการประเทศ Thailand 4.0 เป็นทิศทางการบริหารงานปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value - based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” นั่น
คือในปัจจุบันเรายังคงยึดติดกับโมเดล เศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นคือการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติส าคัญคือ 1. 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
และ 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการเกษตรผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  

การพัฒนาประเทศไทย ตามนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว จะท าให้มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับทิศทางของการพัฒนาประเทศก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองแห่ง
สินค้า และนวัตกรรมสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลนั้นจะเน้นที่การพัฒนาและการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจด้วยกลุ่มธุรกิจ
สตาร์อัพ ในกลุ่ม 5 ด้านของการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในนั้นจะมีในด้านของการส่งเสริมที่ก่อให้เกิด
ธุรกิจและการบริการที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้แก่กลุ่ม
ธุรกิจและการบริการ 6 กลุ่มหลัก คือ 1. อาหาร 2. บันเทิง 3. ท่องเที่ยว 4. สุขภาพ/ความปลอดภัย 
5. สินค้าที่ส่งผลต่อความสบายใจ/ผ่อนคลายและอ านวยความสะดวก 6. สินค้าที่เชื่อมต่อกับ
เทคโนโลยีหรือสินค้านวัตกรรม (ASTV ผู้จัดการรายวัน, 2558) ซึ่งจากกลุ่มธุรกิจและบริการทั้ง 6 ที่
กล่าวมากนั้นเราจะเห็นว่า กลุ่มสินค้าและบริการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีการเติ บโต
อย่างต่อเนื่องและสูงขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุของกระแสการใส่ในสุขภาพและความต้องการการมี
รูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยให้อาหารมาสร้างสมดุลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและผนวกกับแรงผลักดัน
จากนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพ่ือสุขภาพ
ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ออกสู่ตลาดมากข้ึน สะท้อนผ่านมูลค่าตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของไทย
ในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มี
มูลค่าประมาณ 119,311 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทยจะยังคงเติบโตต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก      
เทรนด์การดูแลห่วงใยสุขภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นได้เด่นชัดในกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย 
หรือความส าคัญของการดูแลเสริมภาพลักษณ์ของตนเองทั้งรูปร่างและหน้าตาให้ดูดีและเป็นที่
ประทับใจแก่คนรอบข้างและจ านวนประชากรของประเทศที่มีการก้าวเข้าไปสู่ประเทศที่เป็นสังคม
สูงอายุ โดยคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมเป็น 2 เท่า ที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมา
สนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  
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ข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2560) รายงานผ่านการส ารวจของอีไอซีพบว่า กว่าร้อย
ละ 70 – 80 % ของผู้บริโภคเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี และ 30 % ของกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามมากขึ้น และนอกจากนี้ในกลุ่ม
ของความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็มีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม
วิตามิน และอาหารเสริมต่างๆ กว่าราว 50 % คือ ผู้บริโภคเริ่มสนใจรับประทานอาหารเสริมตั้งแต่
อายุยังน้อย โดยสัดส่วนในกลุ่มที่มีอายุ 20-40 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีอายุ 41- 60 ปี จึงท าให้ผู้วิจัย
มองเห็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมดังกล่าว ที่มี
พฤติกรรมต่อการเปิดรับข่าวสาร การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบอกต่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะน ามาศึกษา  

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริโภคของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนไปในการก้าวเข้าไปสู่สังคมของผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการการทานอาหารที่ส่งผลต่อรูปร่าง และ
สุขภาพที่ดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวัยมากขึ้น โดยกระแสการดูแลและห่วงใยสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นตามไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคใน
ยุคปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและสภาพการณ์ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องมีการปรับตัว
และปรับรูปแบบของธุรกิจและการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งจะเห็นว่าการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบันนี้มี
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาที่ใช้งบประมาณสูงถึง 30,000 ล้านบาท/ปี  (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2560) และในขณะเดียวกันรูปแบบการสื่อสารในยุคปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาเพ่ือ
ก้าวให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค การสื่อสารแบบบอกต่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลมาจาก
ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการที่ได้รับผ่าน อารมณ์ ความต้องการ ตรา
สินค้า ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ในรูปแบบของสื่อสังคม จึงท าให้พฤติกรรม
การบอกต่อแบบดั้งเดิม มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมีอิทธิพลและบทบาทต่อ       ทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ เพ่ือให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงที และด้วยพลังของการ
สื่อสารแบบบอกต่อจึงถูกน ามาใช้ในการสื่อสารขององค์กรต่างๆ มากมายในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
จะสามารถสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและบริการ รวมทั้งการเพ่ิมยอดขายและก าไรให้แก่องค์กรธุรกิจ  

โดยรูปแบบการสื่อสารดังกล่าวเป็นสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่นักการตลาดกระตุ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับสิ่งจูงใจของผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปหลังจากที่ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว   

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงน ามาสู่การศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
และเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การบอกต่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
พฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

4.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอก
ต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

5.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอกต่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบส ารวจ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรทั่วไปที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มีการเปิดรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งมีการแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน โดยครอบคลุมตัวแปรที่ผู้วิจัยจะศึกษา คือ ลักษณะทางประชากร 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การทดสอบเครื่องมือวิจัย 

 ผู้วิจัยทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือโดยท าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แบบอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) โดยได้ค่าสัมประสิทธ์แบบอัลฟา เท่ากับ 0.70 ขึ้นไปทุกข้อ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลที่ครบแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาค่าสถิติโดยการหาค่าความถี่ 
(Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

 2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือใช้วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ของตัวแปร โดยใช้ t-test Independent เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย
ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และ 0.05 และการหาความสัมพันธ์โดยค่า Chi - Square 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโปรดักท์ โมเมนท์ (Person’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ือดูลักษณะความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร โดยก าหนดค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ การบอกต่อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 
3 ปัจจัย คือ ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค สิ่งจูงใจในการซื้อ และสิ่งกระตุ้นทางการตลาด พบว่า  

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามีพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเฉลี่ย
ที่ 1.68 ครั้ง/เดือน  และเมื่อพิจารณารายละเอียดลงไปจะพบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ 1 ครั้ง/เดือน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และ
ขณะเดียวกันการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละครั้ง จ านวนเฉลี่ยที่ 2.17 ชิ้น/ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นค่าปริมาณ
การซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มากกว่าคนส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมการซื้อที่ 1 ชิ้น/ครั้ง  สิ่งเหล่านี้เป็นผล
มาจากการรับรู้ถึงความต้องการภายในส่วนบุคคลที่เกิดจากการกระตุ้นภายใน ( Internal Stimuli) 
โดยบุคคลจะเกิดการเรียนรู้กับวิธีการจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตว่าควรที่จะมีการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นอย่างไร ในลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล เนื่องจากว่าแต่
ละคนนั้นมีลักษณะของผู้บริโภค หรือทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่
ละชิ้นที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพจึงท าให้มีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วย  
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สิ่งจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึงสิ่งจูงใจภายในตัวผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริโภคมีแรงกระตุ้นในการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับมาก เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์
สุขภาพนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในหลายด้านโดยเฉพาะ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในการก้าวเข้าไปสู่สังคมของผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการทานอาหารที่ส่งผลต่อรูปร่าง 
และสุขภาพท่ีดี รวมถึงสภาวะของคนสูงวัยมากขึ้น โดยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดทิศทางพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อพิจารณาความต้องการที่เป็นสิ่งจูงใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จะพบว่า ผู้บริโภคมีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือความต้องการท าให้ร่างกายแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากเหตุและผลจะพบว่าความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ที่จะเป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมตอบสนองความต้องการไปสู่เป้าหมายนั้นๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมาสโลว์ อ้างจาก มุกดา ศรียงค์และคณะ (2561) เรื่องล าดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ ที่กล่าวว่า ถ้าบุคคลแต่ละคนมีความต้องการที่ระดับต่างกันจะท าให้เกิดแรงจูงใจ
ที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในแสดงพฤติกรรมการเลือกซ้ือหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ ความต้องการทาง
ร่ายกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการความ
อยู่รอดของคนเราเพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ได้ อันเป็นความต้องการทางสรีระ ได้แก่ ต้องการน้ า อาหาร 
อากาศ และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อร่างกาย เป็นต้น จึงท าให้คนเราเสาะแสวงหาอาการทั้งในแนวทาง
ที่เหมาะสมและในทางมิชอบ  

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดในระดับมาก โดยสิ่งกระตุ้นเหล่านี้คือส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) พบว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงสุด และรองลงมาคือ คุณค่าทาง
โภชนาการและราคาผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่าสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก็คือ ผลิตภัณฑ์ และราคา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด เรื่องสิ่งกระตุ้นภายนอก 
(External Needs) อ้างจากเสริมยศ ธรรมรักษ์และคณะ (2550)  กล่าวว่า เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ และสิ่งกระตุ้นเหล่านี้เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Place) ด้านการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution หรือ Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และมีความสอดคล้องกับ
ทิศทางและแนวโน้มของเทรนด์การบริโภคในปี 2018 (คมชัดลึก, 2560) พบว่าทิศทางของการทาน
อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม โดยนิยมทานอาหารสดใหม่จากธรรมชาติ และมีอัตราการเติบโตกว่า 
6 - 7 %  โดยเทรนด์ที่เกิดขึ้น คือ ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่มาจากธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง 
รวมทั้งการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และให้พลังงานเต็มที่แทนอาหารไขมันต่ า และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัญญา ชีนิมิต (2559) กล่าวคือ ปัจจัยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิค จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และส่งเสริมการขายที่เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 38 

ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมตัดสินใจซื้อสินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพที่ไม่มีสิ่งเจือปน หรืออาหารออร์แกนิค
นั่นเอง  

 ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการเปิดรับสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เป็นว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นให้ความสนใจกับช่องทางการสื่อสารออนไลน์
เนื่องจากว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นช่องทางที่
ได้รับความนิยม ส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อเว็บไซต์
และเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์มากที่สุด  

ส าหรับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านเนื้อหานั้น พบว่า 
ผู้บริโภคมีการเปิดรับเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับมาก โดยจะมีการเปิดรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวังของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากที่สุด และมีการเปิดรับเนื้อหาด้าน
ประโยชน์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับมาก โดยมีการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น
หรือรายการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์สุขภาพมากที่สุด ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภคนั้นเป็นการเปิดรับหรือการแสวงหาข้อมูลเพ่ือเข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหา หรือช่วยในกระบวนการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสินค้า หลังจากที่ได้รับรู้ถึงปัญหาหรือ
ตระหนักถึงความต้องการส่วนของตนแล้ว ก็จะเริ่มมีการแสวงหาข้อมูลจากภายในตัวเองผ่าน
ประสบการณ์ในอดีต และการแสวงหาข้อมูลจากภายนอก เช่น แหล่งบุคคล แหล่งโฆษณา เป็นต้น ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Mc Combs and Becker (1979) ได้ให้แนวคิดว่า โดยทั่วไปบุคคล
แต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดสื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการ 6 ประการ โดยหนึ่งในหก
ประการที่มีความสอดคล้องคือ มีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดสื่อเพ่ือต้องการช่วยตัดสินใจ 
(Decision) เปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์
ต่างๆ รอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการเปิดรับข่าวสาร
ต่างๆ เหล่านั้นล้วนเป็นผลมาจากพฤติกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่บุคคลนั้นประสบมาในชีวิต  

ส่วนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากที่ได้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว มีพฤติกรรม
ในระดับซื้อเป็นครั้งคราว เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตัดสินใจซื้อ พบว่ า 
กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับอาหารในระดับซื้อบ่อย รองลงมามีการซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกี่ยวกับอาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับยาในระดับซื้อเป็นครั้งคราว ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการส ารวจของอีไอซีพบว่า กว่าร้อยละ 70 – 80 % ของผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 60 ปี และ 30 % ของกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มีความต้องการในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้านความงามมากข้ึน และนอกจากนี้ในกลุ่มของความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็มี
แนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการส ารวจของอีไอซีพบว่าราว 50% ของผู้บริโภคมีการ
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บริโภคอาหารเสริม และมีการบริโภคอาหารเสริม คือ ผู้บริโภคเริ่มสนใจรับประทานอาหารเสริมตั้งแต่
อายุยังน้อย โดยสัดส่วนในกลุ่มที่มีอายุ 20-40 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มที่มีอายุ 41- 60 ปี (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2560)  

ส่วนการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคหลังจากที่ได้มีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะมีพฤติกรรมในการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น แนะน า บอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ผู้อ่ืนได้รับความรู้สึกดีๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากที่สุด นั่นคือกลุ่มผู้บริโภคทั้งที่มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและไม่ได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังจากที่ได้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีการบอกต่อ เรื่องราวดีๆให้กับผู้อ่ืนได้ทราบถึงความรู้สึกดีๆ ของตนเองที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคมีการประเมินว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นดี
หรือไม่ดีอย่างไร นั่นคือการประเมินว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่คาดหวังและได้รับการตอบสนอง
ทั้งหมด ก็จะท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการประเมินของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการมีความรู้สึกที่ดีนั้นมาจากประสบการณ์โดยตรงที่ได้รับเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อัน
เนื่องมาจากความพอใจจากประสบการณ์ของการบริโภค จึงหันมาให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
โดยการบอกเล่าสิ่งดีๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้กับเพ่ือนหรือคนอ่ืนๆที่รู้จัก ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวคิดเรื่องความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ อ้างจาก ปณิศา มี
จินดา (2553) กล่าวว่า ถ้าลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น (Satisfaction) การบอกต่อเชิงบวก หรือการ
สื่อสารที่ดีทางคอมพิวเตอร์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และหา
กว่าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจมากขึ้น (Dissatisfaction) การบอกต่อเชิงลบหรือการสื่อสารที่ไม่ดีทาง
คอมพิวเตอร์ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  และยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์ (2558) เรื่องปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิผลต่อการสื่อสาร
แบบปากต่อปากในยุคดิจิตอล คือ สินค้าและบริการ ผู้บริโภค และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจและผู้
ทรงอิทธิพล   

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กับพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยคือ ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค สิ่งจูงใจ
ในการซื้อ และสิ่งกระตุ้นทางการตลาดกับพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง 2 ด้าน
คือ ความถี่ของการเปิดรับผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และเนื้อหาที่เปิดรับ 2 ด้านคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านประโยชน์ของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพคือ สิ่งจูงใจในการซื้อ และสิ่งกระตุ้นทางการตลาด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจะพบว่า 



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 40 

สิ่งจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องมาจาก เมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือบริการ
แล้ว ก็จะมีปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อการกระตุ้นความต้องการ ( Need 
Recognition) ของตนเอง โดยหนึ่งในปัจจัยที่เข้าไปเป็นตัวกระตุ้นความต้องการคือ สิ่งจูงใจในการซื้อ 
ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้ผู้บริโภคก าหนดทิศทางของพฤติกรรมเพ่ือเข้ามาตอบสนองต่ อ
ความต้องการของตนเองตามหลักการของมาสโลว์ 5 ระดับ ผลวิจัยพบความสัมพันธ์ในทุกระดับความ
ต้องการ อธิบายได้ว่า สิ่ งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ เกิดการแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
(Information Search/Seeking) เพ่ือมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น หลังจากที่ผู้บริโภครับรู้ถึง
ปัญหา ก็จะเริ่มแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และ เมื่อพิจารณาที่สิ่งจูงใจในการซื้อ จะพบว่าความ
ต้องการความรักและความเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในระดับสูงกว่าความต้องการด้านอ่ืนๆ นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
จะมีการแรงจูงใจในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
เพราะต้องการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นเพ่ือไปตอบสนองความต้องการทางด้านความรักและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือให้ตนเองสุขภาพดีและเพ่ือมอบให้คนที่ตนเองรัก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของมาสโลว์ เรื่องความต้องการความรัก อ้างจาก สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2546) กล่าวว่า  เป็น
ความต้องการที่จะท าให้ตนเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รักของคนในสังคม  เริ่มตั้งแต่การยอมรับหรือได้รับ
ความรักจากสมาชิกในครอบครัวจนถึงคนอ่ืนๆ ในสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างความผูกพันกับบุคคล
อ่ืน 

ด้านสิ่งจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับเนื้อหาทางด้านผลิตภัณฑ์  พบ
ความสัมพันธ์ในทุกระดับความต้องการ นั่นหมายความว่า มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรระวัง
ของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อระดับความต้องการสูงขึ้นพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือมาตอบสนองความต้องการของตนเองสูงตามด้วย เมื่อพิจารณารายด้านจะ
พบว่า ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยและความต้องการด้านความสมบูรณ์แบบของชีวิตมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดรับเนื้อหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสูงกว่าความต้องการด้านอ่ืนๆ นั่นคือการ
ที่ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วจะช่วยท าให้เกิดความมั่นใจในตนเอง และเกิด
ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เนื่องมาจากสิ่งที่ผู้บริโภคมีการเปิดรับนั้นจะเป็นตัวที่ช่วยก าหนดให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะซื้อ
หรือใช้นั้นมีผสมอะไรบ้าง ข้อมูลโภชนาการเป็นอย่างไร มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไร หากมี
การซื้อสินค้านั้นมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของตนเอง รวมทั้งมีชีวิตที่มี
คุณภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ก่อให้เกิดความสุขทางใจ และความสุขส่วนตัว ซึ่งเป็นระดับ
ความต้องการสูงสุดของมาสโลว์ ที่บุคคลพยายามกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือพิสูจน์ศักยภาพของตนเอง ที่ได้
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กระท าสิ่งต่างๆ ที่เติมความสามารถและเหมาะสมกับตนเอง จึงถือว่าเป็นการค้นพบตนเองและ
ความสุขที่แท้จริงเป็นความต้องการขั้นสุดของมนุษย์  

ด้านสิ่งจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับเนื้อหาทางด้านประโยชน์ของผู้บริโภค 
พบความสัมพันธ์ในทุกระดับความต้องการเช่นกัน การแสวงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
ด้านประโยชน์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดจ าหน่ายและการขนส่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพไปถึงมือ
ผู้บริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพเมื่อเกิดปัญหาหรือมีความสงสัย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน จะพบว่า ความต้องการด้านความรัก
และความเป็นเจ้าของ และความต้องการด้านความเคารพนับถือมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับเนื้อหา
ด้านประโยชน์ของผู้บริโภคในระดับสูงกว่าความต้องการด้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับ
การเปิดรับช่องทางการสื่อสาร เนื่องจากความต้องการความรักและความเคารพนับถือนั้นเป็นความ
ต้องการที่เกี่ยวกับผู้อ่ืนรอบๆตัวผู้บริโภคเป็นไปได้ว่า เนื้อหาด้านประโยชน์อ่ืนๆจะช่วยให้ผู้บริโภคได้
ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความคุ้มค่า เมื่อเป็นการซื้อให้คนที่รักหรือเมื่อให้คนยกย่องนับถือ โดยข้อมูล
ด้านประโยชน์ที่เปิดรับสูงสุด คือ โปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ด้านสิ่งกระตุ้นทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารผ่านทั้งด้านช่องทางการ
สื่อสาร ด้านเนื้อหาทั้ง 2 ด้าน หมายความว่า ยิ่งผู้บริโภคสนใจสิ่งกระตุ้นทางการตลาดทั้งตัว
ผลิตภัณฑ์ ราคา และการสื่อสารมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีการเปิดรับทั้งช่องทางและเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้เป็นความพยายามทางการตลาดในการเป็นสิ่ง
เร้าที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรม โดยที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ เนื้อหาที่เปิดรับด้านประโยชน์
ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องของโปรโมชั่น สถานที่จ าหน่าย และการร้องเรียน  

และปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ คือ  ประสบการณ์ใน
อดีตของผู้บริโภค (ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ทั้งในด้านความถี่ของการเปิดรับข่าวสารจาก
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง  2 ด้าน เนื่องมาจาก
การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอย่างมากในสื่อปัจจุบันโดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์ ซึ่ง
ผู้บริโภคสามารถที่จะสะดวกเปิดรับเมื่อไหร่ก็ได้ และสารเหล่านี้จะมาถึงตัวผู้รับสารได้โดยที่ไม่ต้อง
พยายามมากในการแสวงหาข้อมูล เพราะฉะนั้นคนที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์มากอาจไม่จ าเป็นต้องที่
จะต้องเปิดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกว่าคนที่เคยซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพน้อยกว่า  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจะพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ต่างมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพของผู้บริโภค ทั้งเรื่องการซื้อหรือไม่ซื้อ และ
ความถี่ในการซื้อ นั่นหมายความว่า ถ้าผู้บริโภคมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มากขึ้น 
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การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพก็จะมากขึ้นตามไปด้วยในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค อ้างจาก ปณิศา มีจินดา (2553) กล่าวว่า ผู้บริโภคอาจมีข้อมูลที่ไม่
เพียงพอในการตัดสินใจบางครั้ง จึงจ าเป็นต้องมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการค้นหาข้อมูลจะ
เกิดขึ้นเมื่อ 1.ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก 2.ผู้บริโภคยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราด้านอื่นเพ่ิมเติม 3.ข้อมูลเกี่ยวกับตราไม่เพียงพอในการพิจารณา 4.ข้อมูลที่ได้รับจากเพ่ือนหรือสื่อ
มีความขัดแย้งกับข้อมูลที่มีและประสบการณ์ในอดีต 5.เกิดความลังเลในการตัดสินใจเลือกตราใดตรา
หนึ่ง จึงต้องท าให้ผู้บริโภคต้องมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม (Search for additional information) 
โดยแหล่งข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจจึงจะสามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจสามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินสินค้าเพียง
พอที่จะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) โดยพบว่า การเปิดรับเนื้อหาด้านประโยชน์
ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับสูงกว่าเนื้อหาด้าน
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้พบว่าการเปิดรับเนื้อหาด้านประโยชน์ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับสูงกว่าเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์ อธิบายได้ว่า เนื้อหาด้านโปรโมชั่นซึ่งผู้บริโภค
เปิดรับมากที่สุดมีส่วนส าคัญท าให้เกิดความถี่ในการซื้อ ผ่านโปรโมชั่นที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้อยู่ เช่น 
การลดราคา การซื้อ 1 แถม 1   

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการเปิดรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งช่องทางและเนื้อหาที่เปิดรับมีความสัมพันธ์กับ
การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยยิ่งเปิดรับมากเท่าไหร่ก็ท าให้ ผู้บริโภคนั้นมีการบอกต่อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพไปยังผู้อ่ืนมากขึ้นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็น
ผ่านข้อความช่วยท าให้ผู้อ่ืนได้รับประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบอกเล่าหรือแสดง
ความคิดเห็นผ่านข้อความเพ่ือที่จะเตือนผู้อ่ืนเกี่ยวกับข้อดี และข้อเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็น
ต้น หลังจากที่ตนเองได้มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปแล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของ Engel 
et al (1993) กล่าวว่า อิทธิพลของการบอกต่อจะมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคท าการเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการใหม่ อีกทั้งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อมาก่อน  ผู้บริโภคจะท าการแสวงหา
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือลดการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อ ด้วยการแสวงหาข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง 
(Reference groups) หรือสมาชิกในครอบครัวที่มักบอกต่อข้อดี และข้อเสียของสินค้าได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งลดความไม่แน่ใจในการซื้อได้ ทั้งนี้การเปิดรับเนื้อหาด้านประโยชน์ของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กับการบอกต่อในระดับสูงกว่าเนื้อหาด้านผลิตภัณฑ์ อธิบายได้ว่า เนื้อหาโปรโมชั่น การ
ร้องเรียน เป็นเนื้อหาที่ส าคัญก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะ โปรโมชั่นและการร้องเรียน จะเป็นส่วนที่ท าให้
ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่า และแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากที่จะทดลองสินค้า 
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หรือดูว่าสินค้าเหล่านั้นจะมีความคุ้มค่ากับราคาและประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เหล่านั้นหรือไม่    

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการบอกต่อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากการศึกษา พบว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกันจะมี
การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่างกัน นั่นคือ ผู้บริโภคที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมี
การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากกว่า ผู้ที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้ที่มีการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่บ่อยย่อมมีพฤติกรรมในการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นมากตามไปด้วย  
นั่นคือผู้ที่ตัดสินใจซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้ว จึงสามารถที่จะถ่ายทอดหรือบอกต่อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้และมีประสบการณ์ในการบอกต่อจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท าให้สามารถที่
จะถ่ายเรื่องราวและความพึงพอใจที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับผู้อ่ืนได้ทุกช่องทางการ
สื่อสาร โดยเรื่องราวที่มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจะเป็นในเรื่องของการเล่าหรือการแชร์
ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตนเองใช้ การแนะน า หรือบอกต่อเพ่ือให้ผู้อ่ืน
หันมาซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพเหมือนกับตนเอง เป็นต้น โดยพฤติกรรมของการบอกเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพนี้ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว หรือการประเมินผลหลังการซื้อ เมื่อ
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ก็ย่อมน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความภักดี การบอก
ต่อเชิงบวก และการบอกต่อเชิงลบ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไปในอนาคต  ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดเรื่องความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการบอกต่อและการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ (Word of 
Mouth of mouse communication) อ้างจากของ ปณิศา มีจินดา (2553)  กล่าวว่า ถ้าลูกค้ามี
ความพึงพอใจมากขึ้น (Satisfaction) การบอกต่อเชิงบวก หรือการสื่อสารที่ดีทางคอมพิวเตอร์ก็จะ
มากขึ้นตามไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และหากว่าลูกค้ามีความไม่พึงพอใจ
มากขึ้น (Dissatisfaction) การบอกต่อเชิงลบหรือการสื่อสารที่ไม่ดีทางคอมพิวเตอร์ก็จะมากขึ้นตาม
ไปด้วยและจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และขณะเดียวกันถ้าความไม่พึงพอใจจะน าไปสู่
การต าหนิและการร้องเรียน (Dissatisfaction can lead to complainants and lawsuits) นั่นคือ
เมื่อลูกค้าไม่พอใจก็จะก่อให้เกิดการเสริมแรงเชิงลบโดยการเลิกซื้อ การต าหนิ หรือการร้องเรียนได้ 
หรือแม้แต่กระท่ังการบอกต่อเชิงลบ/การสื่อสารที่ไม่ดีทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.จากผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งกระตุ้นทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 อันดับแรกคือผลิตภัณฑ์สดใหม่จากธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง มีคุณค่าโภชนาการที่สูง 
และราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ ได้รับ องค์กรธุรกิจสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
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กระบวนการผลิตรวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา มีคุณค่าทางโภชนาการที่
สูงด้วยราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบัน 

2.จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคพบว่า มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
สุขภาพเกี่ยวกับอาหารมากที่สุด ดังนั้นองค์กรธุรกิจที่ไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับอาหาร
จะต้องมีการปรับตัวหรือมีการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการตลาดขึ้นมาเพ่ือดึงให้กลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรม
ไปซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารเพิ่มข้ึน เช่น การท าโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 การจัดกิจกรรม
ชิงโชค หรือ การจัดท า Loyalty Program ผ่านการสะสมแต้มแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือให้กลุ่ม
ลูกค้าเดิมกลับมาซื้อสินค้าซ้ ามากข้ึน  

3.จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบว่า ผู้ที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบ่อยๆ จะมีการบอกต่อที่สูง โดยเฉพาะเรื่องราวดีๆ ของผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ดังนั้นองค์กรธุรกิจสามารถน าข้อเสนอแนะ ข้อความของผู้ที่บอกต่อไปใช้ในการสร้าง
โปรแกรมความภักดีกับลูกค้า และน าข้อความเหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลส าหรับ
ลูกค้ารายใหม่ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต 

4.จากผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารกับการตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดรับข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อส าร
ออนไลน์ และเปิดรับผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของสินค้านั้น ๆ ดังนั้นองค์กรธุรกิจจะต้องมีการ
สื่อสารข้อมูลหรือท าการตลาดผ่านช่องทางดังกล่าวในทิศทางที่มากขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของผู้บริโภค เช่น โปรโมชั่น ข้อมูลช่องทางการร้องเรียน การติชมหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อันจะน าไปสู่การสร้างความรักความห่วงใยต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจในการซื้อ เนื่องจากอิทธิพลการสื่อสารของตราสินค้าเอง
จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในตราสินค้าว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรเมื่อมีการน าผลิตภัณฑ์มา
บริโภคในชีวิตประจ าวัน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1.นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้ที่ซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อในครั้งนี้แล้ว การศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น กลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มผู้ที่ต้องการรูปร่างที่ดี และกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือศึกษา
ว่ามีพฤติกรรมในเปิดรับข่าวสารและการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
หรือมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร   

 

  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 45 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

คมชัดลึก. (23 มกราคม 2561). เทรนด์อาหาร 2018 เสริม “สุขภาพ-ความงาม” มาแรง. สืบค้น 

จากhttp://www.nationtv.tv/main/content/378560225/Growth.pdf 

ชัญญา ชีนิมิต. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารออแกร์นิคออนไลน์ของ 

ผู้บริโภค. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 2(3), 1-11. 

ปณิศา มีจินดา. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค . กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (19 มกราคม 2561). ค้าปลีกสินค้าสุขภาพความงาม โตอย่างไรในยุค 

ตลาดแข่งเดือด. สืบค้นจาก https://www.prachachat.net/news_detail.php? 

newsid=1487839414 

ภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานันท์. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในยุค 

ดิจิทัล. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 1(1), 86-100. 

มุกดา ศรีรงค์ และคณะ. (2561). จิตวิทยาทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (20 มกราคม 2461). โอกาสของ SME ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ 

อาหารเพื่อสุขภาพ. สืบค้นจาก https://www.kasikornbank.com/th/business 

/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/HealthyFoodBusi 

nessGrowth.pdf 

สมจิตร ล้วนเจริญ. (2546). พฤติกรรมผู้บริโภค พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

เสริมยศ ธรรมรักษ์และคณะ. (2550). หลักการตลาดส าหรับนักนิเทศศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 8.  

กรุงเทพฯ: สามลดา. 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (23 มกราคม 2561).ผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสื่อเยอะใช่ว่า 

จะดีเอาที่ชัวร์ควรดูฉลากเอง. สืบค้นจาก https://healthproduct.oryor.com/ 

ASTV ผู้จัดการรายวัน. (23 มกราคม 2561). 6 ธุรกิจไลฟ์สไลต์รุ่งคนไทยหนึบโซเชียล. สบืค้น 

จาก http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000074534 
  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 46 

ภาษาอังกฤษ 

Engle, J. F., Blackwell, R.D., & Miniard, P.W. (1993). Consumer behavior (8th ed.).  

Fort Worth, TX: Dryden Press.  

McCombs, L.B., & Becker, S.L.(1979). Using Mass Communication Theory. New  

York: Prentice Hall. 

 
 
  


