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 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ อิทธิพลของ
บุคคลทีมีชือเสียงบนสือสังคมออนไลน์ทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของเจเนอ
เรชันวายเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) และเลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทีมีอาย ุ22-40 ปี ซึงมีการเชือมต่อออนไลน์บ่อยครัง 
จาํนวน 204 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 37-40 ปี 

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
20,001-40,000 บาท ดว้ยปัจจยัลกัษณะทางประชากรทีแตกต่างกนั แต่การรับกลุ่มรับอิทธิพลของ
บุคคลทีมีชือเสียงบนสือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารไม่แตกต่าง
กนั รายไดเ้ป็นปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการตดัสินใจซือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารแตกต่างกนั ผูที้มีรายไดสู้ง
เมือไดรั้บอิทธิพลของบุคคลทีมีชือเสียงบนสือสังคมออนไลน์จะตดัสินใจซือมากกวา่ผูที้มีรายไดต้าํ  
 การตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารของกลุ่มตวัอย่างนันได้รับอิทธิพลจากบุคคลผูมี้
ชือเสียงบนสือสังคมออนไลน์ ทังทางด้านความดึงดูดใจในหน้าตาและรูปร่างทีดีของบุคคลทีมี
ชือเสียง เพราะเป็นบุคคลทีสง่างาม มีความน่าสนใจ ด้านความไวว้างใจด้านความทุ่มเทในการ
ทาํงาน มีความเป็นมืออาชีพ มีพฤติกรรมทีดี ซึงช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ทาํให้ผูบ้ริโภค
เกิดความตงัใจซือสินคา้ในทีสุด ดา้นความชาํนาญเชียวชาญและความน่าเชือถือและประสบการณ์ 
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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. 


