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บนสื อสังคมออนไลน์ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์เสริ ม
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การศึ ก ษาครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษา พฤติ ก รรมการดู แลสุ ขภาพ และ อิ ท ธิ พ ลของ
บุคคลทีมีชือเสี ยงบนสื อสังคมออนไลน์ทีส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของเจเนอ
เรชันวายเป็ นการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) มี รูป แบบการวิจัย เชิ งสํ า รวจ (Survey
Research) และเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีมีอายุ 22-40 ปี ซึงมีการเชือมต่อออนไลน์บ่อยครัง
จํานวน 204 คน
ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นเพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย อยู่ใ นช่ ว งอายุ 37-40 ปี
การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน และมี รายได้ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
20,001-40,000 บาท ด้วยปั จจัยลักษณะทางประชากรทีแตกต่างกัน แต่การรับกลุ่มรับอิทธิ พลของ
บุคคลทีมีชือเสี ยงบนสื อสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารไม่แตกต่าง
กัน รายได้เป็ นปัจจัยหนึงทีมีผลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแตกต่างกัน ผูท้ ีมีรายได้สูง
เมือได้รับอิทธิพลของบุคคลทีมีชือเสี ยงบนสื อสังคมออนไลน์จะตัดสิ นใจซือมากกว่าผูท้ ีมีรายได้ตาํ
การตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของกลุ่มตัวอย่างนันได้รับ อิท ธิ พลจากบุคคลผูม้ ี
ชื อเสี ยงบนสื อสังคมออนไลน์ ทังทางด้านความดึงดูดใจในหน้าตาและรู ปร่ างทีดี ของบุ คคลที มี
ชื อเสี ยง เพราะเป็ นบุ คคลที สง่างาม มี ความน่ าสนใจ ด้านความไว้วางใจด้านความทุ่ ม เทในการ
ทํางาน มีความเป็ นมืออาชีพ มีพฤติกรรมทีดี ซึ งช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของสิ นค้า ทําให้ผูบ้ ริ โภค
เกิดความตังใจซือสิ นค้าในทีสุ ด ด้านความชํานาญเชียวชาญและความน่าเชือถือและประสบการณ์

(4)
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ เป็ นอีกหนึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของ
กลุ่มตัวอย่าง เนื องจากการนําเสนอเรื องราวทีสนใจและเชียวชาญทีเกียวข้องกับ ก่ อให้เกิดความ
สนใจและน่าเชือถือในกลุ่มเป้าหมายมากยิงขึน
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The objective of the research was to study the self-care behaviors and a social media
influencer influences decision to purchase dietary supplement of Generation Y. This was a
quantitative research with a survey research approach. Data were collected from 204 sample of
age 22-40 years, who are frequently connected social media.
The results showed that the samples were more female than males in the 37-40 year-old,
with bachelor's degree, company employee, with monthly income at 20,001-40,000 baht, and
found that the influence of influencer on social media has no different effect on their decision to
purchase dietary supplements. But the factor of high income that influences the samples decision
to purchase a dietary supplement differently; people with high incomes make more purchasing
decisions than lower earners.
The sample's decision to purchase dietary supplements was influenced by both of
attractiveness factor in good appearance and an elegant person Interesting. Side of trust,
dedication to work and be professional, have a good behavior that helps to promote the image of
brand and ultimately make the consumer buy the product. And the expertise, reliability and
experience are consistent with the product. It is another factor influencing the decision of
purchasing dietary supplements. Because of the presentation of interesting and expert stories
related to It creates more interest and credibility in the target audience.

