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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนอันเป็นผลจาก
อิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอล การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช๎ คือ สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน กลุํมประชากรตัวอยําง คือ กลุํมเยาวชนที่เลํนเครือขํายสังคม จ านวน 
407 คน ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ทัศนคติ พฤติกรรมของเยาวชน ตัวแปรตาม ได๎แกํ 
อิทธิพลทางสังคม โดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 จากการตอบแบบสอบถามของกลุํมตัวอยําง พบวําเยาวชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 
56.00 มีชํวงอายุระหวําง 20 – 30 ปี ร๎อยละ 56.50 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร๎อยละ 
45.90 มีการใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดียมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน ร๎อยละ 54.10 มีเวลาใช๎เน็ตมากกวํา 4 
ชั่วโมงตํอครั้ง ร๎อยละ 36.10 เยาวชนสํวนใหญํพบเห็นเน็ตไอดอลจากเครือขํายสังคม (Social Media) 
ร๎อยละ 73 เยาวชนสํวนใหญํพบเห็นเน็ตไอดอลจากสื่อประเภท Facebook มากที่สุด ร๎อยละ 76.40 
เยาวชนสํวนใหญํติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดียต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง ร๎อยละ 85.70 คือ มายด์ 
ลภัสลร จิรเวชสุนทรกุล ตามล าดับ  
 อิทธิพลของเน็ตไอดอลตํอเยาวชนเจนวายพบวําทัศนคติของกลุํมตัวอยํางตํอภาพลักษณ์
ของเน็ตไอดอล มีลักษณะเป็นสามัญ กลําวคือ กลุํมตัวอยํางไมํได๎ยกยํองชื่นชม และไมํได๎ดูหมิ่นดู
แคลนแตํอยํางใด รวมถึงพฤติกรรมของเน็ตไอดอลที่ถํายทอดออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์ มิได๎มี
ผลกระทบหรือโน๎มน๎าวให๎เยาวชนเกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมดังกลําว กลําวคือเยาวชนสํวนใหญํ
อาจจะดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎าแตํก็มีแนวโน๎มที่จะไมํซื้อสินค๎า อยํางไรก็ดีเยาวชนยังยอมรับ 
เน็ตไอดอลอยู่สองเรื่อง คือ รายได้ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล และเน็ตไอดอลมีคนชื่นชอบเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากเยาวชนสํวนใหญํใช๎ระยะเวลาออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง 
ฉะนั้นนักการตลาดควรตระหนักถึงพฤติกรรมของเยาวชนนี้ โดยใช๎สื่อสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาในการสร๎างมูลคําให๎กับบริษัท เพ่ือมุํงเน๎นการเพ่ิมจ านวนยอดเยาวชนใน
การติดตามและแบํงปัน (Like & Share)  
 



(2) 

 ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากการศึกษา เนื่องจากขอบเขตของงานวิจัยนี้จ ากัดอยูํที่การศึกษาอิทธิพล
ของเน็ตไอดอลที่มีตํอทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนเจนวาย ในบริบทของการบริโภคสินค๎าและ
บริการ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจถึงอิทธิพลและทัศนะดังกลําว ผู๎วิจัยมีความเห็นวํางานวิจัยในอนาคต 
ควรประกอบไปด๎วยบริบทที่กว๎างขึ้น เชํนรูปแบบการด าเนินชีวิต และขยายขนาดของกลุํมประชากร
จากเดิมเจนวายไปสูํเจนซี ทั้งนี้เพราะกลุํมเจนซีเป็นกลุํมเติบโตมากับเทคโนโลยีดิจิทัลอยํางแท๎จริง 
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, พฤติกรรม, อิทธิพลทางสังคม, เน็ตไอดอล, เยาวชน
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ABSTRACT 

 
This research aims to examine attitudinal and behavioral change of the youth 

as a consequence of social influences of the net idols, internet celebrities. 
Quantitatively, descriptive and inferential statistics were employed to forge analyses 
of 407 recruited millennials who actively participating on social media sites. The 
attitudinal and behavior changes were treated as independent variable while social 
influences created by the net idols were the dependent variable. 

 The results showed that the dominant demographic characteristics of the 
participants were female (56%) in between 20 – 30 years of age (56.50%) who were 
enrolled as students (45.90%), spent more four hours on social media sites a day 
(54.10%), became exposed to net idols on Facebook (76.40%), but spend less than 
an hour a time (85.70%) on following net idols. In addition, the most popular net idol 
surveyed in this study was Mild Jiravechsoontornkul. 

 This study found that the participant’s attitude towards celebrity image of the 
net idols was neutral. The net idols’ behavioral portray on social media sites had no 
influence on the participants’ behavior. In other words, the net idols had such no 
influences on the participants. In this light, the act of the net idols promoting 
products was not convincing enough to influence the participants’ decisions to buy 
the items. However, the participants perceived that “net idolization,” becoming a net 
idol, generated economic benefits and gained popularity.  

The findings suggest that marketers be aware of such social media 
consumptive behaviors of the youth. By turning social media sites into public 
relations and advertising space catered to the youth, businesses can enjoy their 
presence and the youth will, in turn, make economic contribution to the Upon the 
scope of this study, the recommendations were forged in the context of attitudinal, 
behavioral, and consumptive influences of the net idols towards the youth. To 
broader understanding of the impact of the advent of net idol, future research 
agenda should particularly extended to cover the post-millennials who were truly 
born digitally. 

 
Keywords: Attitude, Behavior, Social Influence, Net Idol, Youth 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เครือขํายสังคม (Social Media) กลายเป็นสํวนหนึ่งของมนุษย์ในการใช๎ชีวิตประจ าวัน อีกทั้ง
ใช๎เวลามากขึ้นในการทํองโลกออนไลน์ท าให๎เกิดเป็นปรากฏการณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงบนโลก
อินเตอรเ์น็ต หรือที่เรียกกันวํา “เน็ตไอดอล” ในการสร๎างรายได๎ล๎นหลามบนโลกออนไลน์ พร๎อมทั้งมี
คนที่ต๎องการเลียนแบบในทุกสไตล์ในการใช๎ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการสร๎างพ้ืนที่ สร๎างตัวตน เป็น
เสมือนประตูเปิดโลกกว๎างน าไปสูํความส าเร็จในการแบํงปันประสบการณ์ตํางๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องการ
ไปเที่ยว การใช๎สินค๎า เสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย เครื่องส าอาง หรืออาจเป็นการรีวิวสินค๎า น ามาซึ่ง
ชื่อเสียงและรายได๎ดังที่เคยถูกน าเสนอเป็นขําวในสื่อหลักเรื่องคําจ๎างการฝากร๎าน เน็ตไอดอล
กลายเป็นความต๎องการของตลาดอีกชํองทางหนึ่งเพ่ือสร๎างกลุํมลูกค๎าบนโลกออนไลน์ได๎อยํางใกล๎ชิด
กันมากขึ้น ความนิยมในตัวเน็ตไอดอลนี้เองท าให๎มีคนติดตามในรูปแบบของการ Like & Share 
รวมถึงประชาชนได๎รับอิทธิพลทางความคิด วิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภคของเน็ตไอดอล เพราะเชํนนี้
เองจึงท าให๎คนสนใจอยากที่จะมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์อาจสํงผลให๎มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของ
เยาวชนกันมากขึ้น จึงเป็นที่นําสนใจและนําศึกษาในรายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ระหวํางอิทธิพล
ดังกลําวที่มีตํอสังคมในภาพรวม 

ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได๎สนับสนุนให๎ประเทศไทยสามารถมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ต
ได๎ทุกอยําง ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ตลอดจนมีการครอบครองสมาร์ทโฟนกันอยําง
งํายดายกลายเป็นยุคดิจิทัล (Digital) คือ อุปกรณ์ทุกอยํางที่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได๎ (Internet 
Of Thing : IoT) เป็นชํองทางการสื่อสารใหมํที่ก าลังเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปได๎ในทุกๆ วัน
แบบทันที (Real Time)  
 เครือขํายสังคมหรือสื่อสังคมออนไลน์เป็นชํองทางของการแบํงปันประสบการณ์ แบํงปัน
ความรู๎สึกสํวนตัว แสดงรายละเอียดทุกสิ่งของตนให๎กับเพ่ือนบนโลกออนไลน์ได๎รับรู๎การด าเนินชีวิต
ของตน รวมถึงต๎องการให๎เพ่ือนๆ บนโลกออนไลน์มาสนใจกับสิ่งที่ตนแชร์ผํานโลกออนไลน์ เชํน 
เฟสบุ๏ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), ไลน์ (Line) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต๎น  
ที่สามารถใสํรายละเอียดลงไปได๎ไมํวําจะเป็นข๎อความตัวอักษร ข๎อความรูปภาพ (ภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว) แม๎กระท่ังตัวสติ๊กเกอร์ (Stickers) ที่เป็นกระแสนิยมอยูํในปัจจุบันนี้ สามารถสื่อสาร
ให๎คนบนโลกออนไลน์ได๎รับรู๎และเข๎าถึง พร๎อมทั้งติดตามด๎วยการกด Like & Share ตนเป็นจ านวนมาก 

ในยุคโซเชี่ยลมีเดียรับ-สํงข๎อมูลขําวสารได๎รวดเร็วและมีผู๎ใช๎งานจ านวนมาก คนบางกลุํมจึงใช๎
ชํองทางนี้สร๎างชื่อเสียงโดยอาศัยความสวย/ความหลํอ/ความเซ็กซี่/ตลก หรือโชว์ไลฟ์สไตล์แบบตํางๆ 
ผํานสังคมออนไลน์จนกลายเป็น “เน็ตไอดอล” ที่ใช๎เรียกกลุํมคนที่มีชื่อเสียงเป็นขวัญใจและเป็น 
ที่ยอมรับในหมูํชาวอินเตอร์เน็ตโดยวัดจากจ านวนคนติดตาม (Follower) จ านวนคนถูกใจ (Like) 
จ านวนคนดูหรือยอดวิว (View) หรือการแบํงปัน (Share) ที่มากผิดปกติภายในระยะเวลาอันสั้น  
จนกลายเป็นที่กลําวถึงในโลกโซเชี่ยลมีเดีย 
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ภาพที่ 1 แสดงการใช๎ดิจิทัลในประเทศไทย 

ที่มา : http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/ 
 

 จากภาพที่ 1 เริ่มจากสถิติ เดือน ม.ค.59 ผู๎ใช๎ในประเทศไทย พบวําจากจ านวนประชากร
ทั้งหมด 68 ล๎านคน เป็นผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตกวํา 38 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 56.00 ของประชากร และ
ทั้ง 38 ล๎านคน ใช๎งาน Social Media ทั้งสิ้น รวมถึงมีจ านวนเบอร์มือถือ/ซิมการ์ดที่ลงทะเบียน
มากกวํา 82.78 ล๎านคนมากกวําจ านวนประชากรทั้งหมดและมีผู๎ใช๎งานโซเชียลมีเดียผํานมือถือ  
34 ล๎านคน ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงสัดสํวนการใช๎เวลาเฉลี่ยไปกับโลกออนไลน์ของคนในประเทศไทย 

ที่มา : http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/ 

http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
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 จากภาพที่ 2 พบวําคนไทยสํวนใหญํใช๎เวลากับอินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ย คือ ใช๎อินเตอร์เน็ตผําน
แล็บท็อป/พีซี วันละ 4 ชั่วโมง 45 นาที, ใช๎อินเตอร์เน็ตผํานมือถือ วันละ 3 ชั่วโมง 53 นาที, ใช๎เวลา
เลํนโซเชี่ยลมีเดีย วันละ 2 ชั่วโมง 52 นาที และใช๎เวลาดูทีวี วันละ 2 ชั่วโมง 27 นาท ีตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงอายุของคนไทยที่ใช๎ Facebook  
ที่มา : http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/ 
 

  จากภาพที่ 3 พบวําอายุของคนไทยสํวนใหญํที่ใช๎ Facebook ชํวงอายุ 20-29 ปี ใช๎มากที่สุด 
มีจ านวนถึง 14 ล๎านคน 
  
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาทัศนคติของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล 

2. ศึกษาพฤติกรรมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล 
3. ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางเยาวชนกับเน็ตไอดอล 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงทัศนคติของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล 

2. ทราบถึงพฤติกรรมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล  
3. ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหวํางเยาวชนกับเน็ตไอดอล 
4. ข๎อสรุปและผลลัพธ์จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

สํงเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 

http://www.9tana.com/node/thailand-social-stat-2016/
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1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
จากการวิจัยศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน” ได๎ก าหนด

ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
1. ศึกษาเฉพาะกลุํมเยาวชนที่เกิดตั้งแตํต๎นทศวรรษที่ 1980 – 2000 ซึ่งเรียกอีกชื่อวํา 

Millennials  
2. ศึกษาเฉพาะกลุํมเยาวชนในการใช๎เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสาร 
3. ศึกษาเฉพาะเครือขํายสังคมออนไลน์ ประเภท (Facebook และ Instagram)  
4. ระยะเวลาที่ใช๎ในการด าเนินการวิจัย ตั้งแตํเดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2560 

รวมระยะเวลาในการท าวิจัยทั้งสิ้น 8 เดือน 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการโต๎ตอบได๎

หลายทิศทาง (Two-Way) หลากหลายรูปแบบหมายรวมถึงตัวอักษรของข๎อความหรือข๎อความภาพ 
ที่มีท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยมีอุปกรณท์ี่สามารถเชื่อมอินเตอร์เน็ตได๎  
 เฟสบุ๊ค (Facebook) หมายถึง ชํองทางของการสื่อสารที่ใช๎ในการสื่อสารระหวํางผู๎สํงสาร
และผู๎รับสารผํานโลกออนไลน์ไมํวําจะเป็นการแบํงปันประสบการณ์ของตนเองตํางๆ มีทั้งข๎อความ
ตัวอักษร ข๎อความภาพนิ่ง ข๎อความภาพเคลื่อนไหว รูปภาพตํางๆ ที่เจ๎าของเฟสบุ๏คน ามาแชร์หรือ
โพสต์บนโลกออนไลน์ ซึ่งแลกมาด๎วยการน าข๎อมูลของตนเองไปสมัครหน๎าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น 
ในปัจจุบัน 
 อินสตาแกรม (Instagram) หมายถึง แอพพลิเคชั่นถํายภาพและแตํงภาพบนสมาร์ทโฟน
ที่มาพร๎อมกับลูกเลํนการแตํงเติมสีสันให๎กับรูปภาพด๎วยฟิลเตอร์ (Filters) ตํางๆ ที่ให๎เราสามารถเลือก
ปรับภาพได๎หลากหลายและสวยงามได๎ตามใจชอบทั้งในเรื่องของแสง สี เสียง สามารถปรับอารมณ์
ของรูปภาพได๎ตามต๎องการ และสามารถแชร์รูปภาพสวยๆ อวดเพ่ือนๆ ที่อยูํในสังคมออนไลน์อื่นๆ ได๎ 
 เน็ตไอดอล (Net Idol) หมายถึง บุคคลที่เป็นที่รู๎จักมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์แบํงปัน
ประสบการณ์ตํางๆ แสดงลักษณะเดํน เชํน รอยสัก ถํายภาพโดยใช๎เทคนิค เป็นต๎น หรือรูปรํางหน๎าตา
เชํน หน๎าตาสวยตั้งแตํเกิดหรืออาจศัลยกรรม เป็นต๎น ของตนเองให๎ผู๎ อ่ืนได๎รับรู๎และติดตาม  
ในวิจัยนี้  
 เจเนอเรชั่น วาย (Generation Y) หรือ (Millennials) หมายถึง คนที่เกิดอยูํในชํวงปี 
พ.ศ.2523-�2540 คนกลุํมนี้เติบโตขึ้นมาทํามกลางความเปลี่ยนแปลงและคํานิยมที่แตกตํางระหวําง 
รุํนปู่ยําตายาย กับ รุํนพํอแมํ แตํรับเอาความเจริญรุํนหน๎าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเข๎ามาแทรก
ซึมอยูํในการด ารงชีวิตประจ าวันด๎วย ยุคนี้จะเป็นยุคท่ีเศรษฐกิจก าลังเติบโตเป็นอยํางมาก มีการศึกษา
ดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไมํชอบถูกบังคับให๎อยูํกรอบ ไมํชอบ
อยูํในเงื่อนไข ชอบเสพขําวสารผํานชํองทางตํางๆ ที่หลากหลาย มีอิสระในความคิด กล๎าซัก กล๎าถาม  
ในทุกเรื่องที่ตนเองสนใจ ไมํหวั่นกับค าวิจารณ์ มีความเป็นสากลมาก มองวําการนิยมชมชอบ
วัฒนธรรม หรือศิลปินตํางชาติเป็นเรื่องธรรมดา  
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 อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) หมายถึง การที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผลตํอ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่งอาจเป็นตัวตัดสินท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมให๎เป็นไปในรูปแบบที่สังคมยอมรับจนสํงผลการตอบสนองเกิดเป็นแรงกระตุ๎นกลายเป็นการ
เกิดความต๎องการที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของแตํละบุคคลที่ 
บํงบอกถึงความเป็นตัวเอง ไมํวําจะเป็นด๎วยวาจา การกระท า การใช๎สินค๎าบริโภคตํางๆ ที่เป็นตัวของ
ตนเองที่ท าอยูํเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู๎สึก นึกคิด หรือความเชื่อ และมีแนวโน๎มที่จะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เป็นปฏิกิริยาโต๎ตอบ โดยการประมาณคําวําชอบหรือไมํชอบ ที่จะ
สํงผลกระทบตํอการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบตํอบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์  
ในสภาวะแวดล๎อมของบุคคลนั้นๆ โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู๎หรือจัดการได๎โดยใช๎ประสบการณ์
ของตนเองที่พบเจอจากพฤติกรรมของบุคคลเหลํานั้น 
 พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) หมายถึง กิริยาอาการตํางๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์หรือ
ที่มนุษย์ได๎แสดง หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อได๎เผชิญกับสิ่งเร๎า  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
จากการวิจัยศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน” ได๎อาศัย

แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข๎อง โดยได๎แบํงเนื้อหาออกมาเป็นสัดสํวน ดังนี้  
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) 
2. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) 
3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)  
4. แนวคิดอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
5. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องซึ่งประกอบด๎วยงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
รายละเอียดในแตํละสํวนที่กลําวมาข๎างต๎น มีสาระส าคัญดังนี ้
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2538, น. 41-42) ได๎ศึกษาถึงลักษณะด๎านประชากรศาสตร์ 
(Demographic) ประกอบด๎วยเพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ เป็น
เกณฑ์ที่ใช๎ในการแบํงสํวนตลาด ลักษณะด๎านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญสามารถชํวย
ก าหนดกลุํมเป้าหมายตลาดได๎ดี มดัีงนี้ 

2.1.1 เพศ เป็นตัวก าหนดความต๎องการของเยาวชนได๎ ซึ่งสามารถแบํงแยกความต๎องการได๎ 
โดยดูจากเพศของเยาวชนเป็นหลักในการตอบสนองความต๎องการ เป็นตัวแปรส าคัญในการแบํงสํวน
การตลาด เพราะปัจจุบันนี้ตัวแปรด๎านเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสินค๎าและบริการ
ในหลายๆ ด๎านเป็นอยํางมาก ซึ่งเพศที่แตกตํางกันมักจะมีทัศนคติการรับรู๎และการตัดสินใจในเรื่อง
การซือ้สินคา๎บริโภคตํางกัน 

2.1.2 อายุ กลุํมเยาวชนที่มีอายุแตกตํางกันยํอมมีความต๎องการสินค๎าและบริการที่แตกตําง
กัน เชํน กลุํมเยาวชนชอบทดลองสิ่งแปลกใหมํและชอบสินค๎าแฟชั่น กลุํมผู๎สูงอายุสนใจสินค๎าเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช๎ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด๎าน ประชากรศาสตร์ที่
แตกตํางกัน และได๎ค๎นหาความต๎องการของสํวนตลาดสํวนเล็ก (Niche Market) โดยมุํงความส าคัญที่
ตลาดอายสุํวนนั้น 

2.1.3 รายได๎ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นอีก
ตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดสํวนการตลาด มีแนวโน๎มความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกันในเชิงเหตุและผล สํวน
ใหญํเป็นกลุํมที่มีระดับการศึกษาสูง ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค๎าที่แท๎จริงอาจเป็นเกณฑ์รูปแบบ
การด ารงชีวิต คํานิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได๎รวมกับตัวแปร
ทางด๎านประชากรศาสตร์ด๎านอ่ืนๆ เพ่ือให๎การก าหนดตลาดเป้าหมายได๎ชัดเจน เชํน กลุํมรายได๎
อาจจะเก่ียวข๎องกับเกณฑอ์ายุและอาชีพรํวมกัน 
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 จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วําลักษณะประชากรศาสตร์ คือ การแบํงแยก
ความต๎องการโดยวัดได๎จากสิ่งที่มาจากต๎นก าเนิด เชํน เพศ สิ่งที่เติบโตตามกาลเวลา เชํน อายุ และสิ่ง
ที่สามารถด ารงชีวิตให๎อยูํได๎จนถึงทุกวันนี้ เชํน รายได๎ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต๎น ทั้งหมดนี้อาจ
บํงบอกถึงความต๎องการอยํางเห็นได๎ชัดของมนุษย์ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
 ทัศนคติเป็นความรู๎สึก นึกคิด ที่สามารถแสดงออกแตกตํางกันไปของแตํละบุคคล ซึ่งผู๎วิจัยได๎
ศึกษาถึงความหมายที่เป็นแนวคิดในสํวนที่เกีย่วของกับทัศนคติไว๎ ดังนี้ 
 ศักดิไ์ทย สุรกิจบวร (2545, น. 138) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติที่วําเป็นสภาวะความพร๎อมทางจิตที่
มีความเกี่ยวข๎องกับความคิด ความรู๎สึก แนวโน๎มพฤติกรรมของบุคคลที่มีตํอบุคคล สิ่ งของ 
สถานการณ์ตํางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง พร๎อมกับสภาวะความพร๎อมทางจิต 
 สร๎อยตระกูล ติวยานนท์ อรรถมานะ (2541, น. 64) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติ หมายถึงการ
ผสมผสานระหวํางความนึกคิด ความรู๎ ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด คนใดคนหนึ่งสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาจากการประเมินคําอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือ
ปฏิเสธก็ได๎ และความรู๎สึกเหลํานี้มีแนวโน๎มกํอให๎เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึน้ 
 พงศ์ หรดาล (2540, น. 42) ได๎ศึกษาถึงทัศนคติ กลําวคือ ความรู๎สึก ทําที ความคิดเห็น และ
พฤติกรรมของคน งานที่มีตํอเพ่ือนรํวมงาน ผู๎บริหาร กลุํมคน องค์กรหรือสภาพแวดล๎อมอ่ืน โดยการ
แสดงออกในลักษณะของความรู๎สึกหรือทําทีในทางยอมรับหรือปฏิเสธ 
 Newstrom และ Devis (2002, p. 207) ให๎ความหมายของทศันคติ กลําวคือ ความรู๎สึกหรือ
ความเชื่อ ซึ่งสํวนใหญํใช๎ตัดสินวําพนักงานรับรู๎สภาวะแวดล๎อมของพวกเค๎าอยํางไร และผูกพันกับการ
กระท าของพวกเค๎าหรือมีแนวโน๎มของการกระท าอยํางไรและสุดท๎ายมีพฤติกรรมอยํางไร 
 Hornby, A S. (2001, p. 62) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current 
English” ให๎ความหมาย ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรู๎สึกตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และ
วิถีทางที่คุณประพฤติตํอใครหรือคนใดคนหนึ่งซึง่แสดงให๎เห็นวําคุณคิดหรือรู๎สึกอยํางไร 
 Gibson (2000, p. 102) ให๎ความหมายของทัศนคติ คือ เป็นตัวตัดสินพฤติกรรมเป็น
ความรู๎สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร๎อมที่จะสํงผลกระทบตํอการตอบสนองของ
บุคคลนั้นตํอบุคคลอ่ืน ตํอวัตถุ หรือตํอสถานการณ์ โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู๎หรือจัดการได๎โดยใช๎
ประสบการณ์ตนเอง 
 Schermerhorn (2000, p. 75) ให๎ความหมายของทัศนคติ คือ การวางแนวความคิด 
ความรู๎สึกให๎ตอบสนองในเชิงบวกหรือเชิงลบตํอคนหรือตํอสิ่งของ ในสภาวะแวดล๎อมของบุคคลนั้น   
และทัศนคตินั้น สามารถที่จะรู๎หรือถูกตีความได๎จากสิ่งที่คนพูดออกมาอยํางไมํเป็นทางการ หรือจาก
การส ารวจที่เป็นทางการ หรือจากพฤติกรรมของบุคคลเหลํานั้น 
 จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วําทัศนคติ หมายถึง ความรู๎สึก ความคิด 
ความเชื่อสํวนบุคคล ซึ่งมีความสอดคล๎องกับพฤติกรรมโดยการแสดงออกในรูปแบบของการกระท า
ของแตํละบุคคลเป็นปฏิกิริยาโต๎ตอบวําชอบหรือไมํชอบอยํางไร คิดประเมินคําของแตํละสถานการณ ์
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ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของทัศนคต ิ(Schermerhorn (2000, p. 76) 
 

ทัศนคติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. องคป์ระกอบด๎านความรู๎ ความเขา๎ใจ (Cognitive Component) คือ ทศันคติจะสะทอ๎นให๎เห็นถึง   
   ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู๎กับขอ๎มูลที่บุคคลนั้นมี ซึ่งความเชื่อจะแสดงให๎เห็นถึงความคิดของ   
   บุคคลนั้น  
2. องค์ประกอบด๎านอารมณ์ ความรู๎สึก (Affective Component) คือ ความรู๎สึกเฉพาะอยําง 
    ที่เก่ียวขอ๎งสํงผลกระทบตํอบุคคล ซ่ึงได๎เกิดสิ่งเร๎าท าให๎เกิดทัศนคติในเรื่องนั้น   
3. องค์ประกอบด๎านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจจะประพฤติใน 
    ทางใดทางหนึ่ง โดยมาจากความเข๎าใจรวมกับความรู๎สึกกลายเป็นทัศนคติของแตํละบุคคล 

 
 จากตารางที่ 1 พบวําบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีความรู๎ความเข๎าใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล๎ว ไมํวําจะ
เป็นการชอบหรือไมํก็ตาม มักจะมีความเชื่อหรือทัศนคติตํอสิ่งนั้นๆ ไปแล๎ว จนท าให๎เกิดพฤติกรรมใน
รูปแบบของการกระท ารวมถึงความรู๎สึกตํอสิ่งนั้นออกมาแสดงให๎เห็น  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior) 

กันยา สุวรรณแสง (2540, น. 92) อธิบายความหมายของพฤติกรรม หมายถึง อาการ การ
กระท า บทบาท ลีลา ทําที ความประพฤติ การกระท าที่แสดงออกให๎ปรากฏสัมผัสได๎ด๎วยประสาท
สัมผัส หรือสามารถวัดได๎ด๎วยเครื่องมือ 

โยธิน ศันสนยุทธ (2529, น. 3) ให๎นิยามคือ เป็นการกระท าทั้งหมดที่สังเกตได๎ เชํน การพูด 
การเดิน การเต๎นของหัวใจ และยังรวมถึงกระบวนการของจิต เชํน การรับรู๎ การคิด การจ าและการ
รู๎สึก 

สมจิตต์  สุพรรณทัศน์ (2527, น. 3) พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมตํางๆ ของอินทรีย์ที่แสดง
ออกมาโดยสามารถสังเกตได๎ด๎วยบุคคลอ่ืน เชํน การพูด การนั่ง การหัวเราะ ซึ่งพฤติกรรมเหลํานี้
สังเกตุได๎จากประสาทรับความรู๎สึกทั้ง 5  

จากค าจ ากัดความท้ังหมดในข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา พฤติกรรม คือ การกระท าจากกิจกรรมตํางๆ 
ที่เกิดขึ้น อาจจ าแนกออกได๎เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

พฤติกรรมเปิดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมาท าให๎ผู๎อ่ืนสามารถมองเห็นได๎ สังเกตได๎ เชํน การเดิน การหัวเราะ การพูด ฯลฯ 

พฤติกรรมปกปิดหรือพฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงแตํ
ผู๎อื่นไมํสามารถมองเห็นได๎ สังเกตได๎โดยตรงจนกวําบุคคลนั้นจะเป็นผู๎บอกหรือแสดงบางอยํางเพ่ือให๎
คนอ่ืนรับรู๎ได๎ เชํน ความคิด อารมณ์ การรับรู๎ ฯลฯ 
 จากความหมายที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยสรุปได๎วําพฤติกรรมมนุษย์ หมายถึง การกระท าที่
แสดงออกเป็นทําทางอยํางเห็นได๎ชัด เชํน การพูด การยิ้ม ร๎องไห๎ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับพฤติกรรม
ทัศนคติโดยการแสดงออกในรูปแบบของการกระท าของแตํละบุคคลเป็นปฏิกิริยาโต๎ตอบมาจาก
ทัศนคติตํอบุคคลนั้นๆ วําชอบหรือไมํชอบอยํางไร คิดประเมินคําของแตํละสถานการณ ์
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2.4 แนวคิดอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
Venkatesh et al. (2003 อ๎างถึงใน ภานุวัฒน์ กองราช, 2554, น. 53) กลําววําอิทธิพลทาง

สังคมเป็นระดับท่ีแตํละบุคคลให๎ความส าคัญในเรื่องนั้นๆ วํามีบทบาทมากน๎อยเพียงไร  
Friedkin and Johnsen (1999) อิทธิพลทางสังคมคือ ความคิดเห็นหรือการกระท าตํางๆ ที่

ได๎รับผลจากคนอื่นสํงผลให๎มีการท าตาม คล๎อยตาม หรือมีผลตํอการตัดสินใจ  
ทิพย์วัลย์ สุทิน (2551) กลําววํา อิทธิพลทางสังคม คือ การกระท าโดยคนหนึ่งหรือหลายคน

เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิด ความรู๎สึกของคนอ่ืน อิทธิพลทางสังคมนี้แสดงออกมา
ได๎ สามารถแบํงได๎ดังนี้ 

2.4.1 การชักจูงใจ (Persuasion) 
 เป็นตัวก าหนดประเภทของการสื่อสารเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนใจ ความคิด หรือความ
เชื่อของบุคคล รวมทั้งมีการเปลี่ยนพฤติกรรมด๎วย ผู๎ไปชักจูงใจคนอ่ืนต๎องพยายามที่จะท าให๎ข๎อคิด
หรือข๎อโต๎แย๎งที่เสนอไปสมเหตุสมผลให๎นําเชื่อถือที่สุด แตํมักจะซํอนความไมํถูกต๎องบางอยํางเอาไว๎
ด๎วยการชักจูงใจเป็นวิธีการใช๎อิทธิพลตํอบุคคลอ่ืนแบบงํายที่สุด นักจิตวิทยาได๎ศึกษาวิธีการชักจูงใจ
แล๎วส าเร็จ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
  2.4.1.1 คุณลักษณะของผู๎ชักจูงใจ  
 ในการรวบรวมผลงานวิจัยตํางๆ ของนักจิตวิทยาสังคม พบวําผู๎สื่อสารที่มีคุณลักษณะมีเสนํห์ 
(Attractive) หมายถึง มีรูปรํางหน๎าตาดี กิริยาอาการ นําชม และแตํงตัวดีท าให๎ผู๎ฟังเกิดความรู๎สึก
ชอบ มีผลในทางบวกส าหรับผู๎ฟังรวมถึงมีการน าเสนอที่ดี (Style) กลําวคือกระบวนการพูด การเขียน 
การแสดงตัว คนที่พูดเร็วไมํมีตะกุกตะกักเป็นคนที่ท าให๎ผู๎ฟังคิดวําเขาเป็นคนมีความรู๎ในเรื่องที่พูดนั้น
จริง ออกอากัปกิริยาสุภาพ ใช๎อวัจนภาษา (Nonverbal Language) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมักจะท า
ให๎ผู๎รับสารเชื่อถือในสิ่งที่เขาน าเสนอและมีความนําเชื่อถือ (Credibility) พร๎อมกับช านาญในเรื่องนั้น
จริง (Expertise) หรือเป็นคนที่มีประวัตินําเชื่อถือในความซื่อตรงไมํหลอกลวงใครมากํอน ไมํใชํคนที่
ท าอะไรเพื่อตนเอง (Trustworthiness)  
  2.4.1.2 เนื้อหาของข๎อเสนอ  
 ควรเสนอเนื้อหาในการชักจูงให๎เป็นแบบมีข๎อเสนอ 2 ด๎านคือทั้งด๎านที่เราต๎องการเสนอซึ่งเรา
ต๎องให๎เหตุผลสนับสนุน และอีกด๎านหนึ่งซึ่งเราไมํต๎องการ เราต๎องให๎เหตุผลสนับสนุนเหมือนกันแตํเรา
จะเสนอข๎อโต๎แย๎งเหตุผลสนับสนุนดังกลําวไปด๎วย ควรท าให๎ข๎อเสนอของเราเป็นสิ่งที่ เร๎าอารมณ์ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งอารมณ์กลัวหรือกังวล เชํน ให๎ทราบวําเมื่อไมํท าตามข๎อเสนอของเราแล๎วสิ่งที่ไมํดี
อะไรบ๎างจะเกิดขึ้นกับเขา และถ๎าตัดสินใจจะรับข๎อเสนอที่เราชักจูงใจ เราจะแนะน าให๎เขาท า
อะไรบ๎าง แตํอยําขํูให๎กลัวจนเกินไปจะเป็นการท าให๎เกิดอารมณ์กลัวจนไมํรับการสื่อสาร นอกจากนั้น
ต๎องพยายามวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎รับสารให๎ชัดเจน และพยายามท าให๎เขาเห็นวําข๎อเสนอของ
เรานั้นตอบสนองความต๎องการของเขาได๎อยํางไร ต๎องพยายามสื่อสารไปในระดับที่ผู๎รับสารเข๎าใจได๎ 
ใช๎ภาษาและวิชาการที่สามารถสื่อสารกับประเภทของผู๎ฟังได๎ดี  ต๎องรู๎วําผู๎ฟังที่เราจะสื่อสารด๎วยนั้น
เป็นผู๎ฟังประเภทไหน เชํน เราจะสื่อสารกับนักเรียนมัธยมต๎น เราก็ต๎องใช๎ค าพูดหรือทําทางที่ออกแนว
วัยรุํน รู๎วําผู๎ฟังเราควรชอบแนวไหน ก็เลือกเนื้อหามาน าเสนอแนวนั้นในด๎านบวกได๎ดี เป็นต๎น  
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2.4.2 การคล้อยตาม (Conformity) 
 เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให๎เข๎ากับมาตรฐานหรือความเชื่อ 
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป อาจกลําวได๎วําให๎เข๎ากับบรรทัดฐาน (Norms) ของกลุํม ปัจจัยส าคัญที่ท าให๎
เกิดการคล๎อยตามนั้นคือแรงกดดันจากกลุํม ดังจะเห็นได๎จากตัวอยํางการที่เด็กเยาวชนมักจะต๎อง
คล๎อยตามกลุํมเพ่ือนของตนเองเป็นอยํางมาก ยิ่งกลุํมเพ่ือนมีความคิดเหมือนกันมากเทําไรยิ่งมี
อิทธิพลท าให๎คนในกลุํมนั้นต๎องคิดคล๎อยตามมากขึ้นเทํานั้น ส าหรับคนที่อยูํในกลุํมเดียวกันอาจจะมี
บางคนที่ไมํยอมคล๎อยตาม (Non-Conformity) ซึ่งเราจะพบเห็นอยูํเสมอ ในกลุํมพวกที่ไมํยอมคล๎อย
ตามนี้ยังแบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก ไมํคล๎อยตามแล๎วยังตํอต๎านอีกด๎วย เรียกวําพวก
ตํอต๎านการคล๎อยตาม (Counter conformity) ได๎แกํ คนที่ชอบตํอสู๎กับกฎเกณฑ์กติกาของกลุํม 
ประเภทที่สอง คือพวกท่ีเป็นตัวของตัวเอง (Independence) ซึ่งถึงแม๎จะไมํคล๎อยตาม แตํก็ไมํตํอต๎าน
และผลักดันตนเองออกไปจากกลุํม คงท าตัวอยูํในกลุํมแบบไมํยุํงกับใคร และใครอยํามายุํงกับเรา  

2.4.3 การยอมท าตาม (Compliance) 
 เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการได๎รับค าขอร๎องจากผู๎อ่ืนให๎กระท าทั้งที่ใจจริงไมํ
อยากจะท าแตํปฏิเสธไมํได๎ จะด๎วยความเกรงใจและรู๎ตนเองอยูํตลอดเวลาหรือไมํก็ตาม หรือหลวมตัว
ไปรับท าอยํางไมํรู๎ตัวก็ได๎  

2.4.4 การเชื่อฟัง (Obedience) 
 เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลยอมท าตามค าสั่งของผู๎ที่มีอ านาจเหนือกวํา 
ตัวอยํางเชํน นักเรียนเชื่อฟังครู ลูกเชื่อฟังพํอแมํ และลูกน๎องเชื่อฟังเจ๎านาย ฯลฯ เป็นต๎น โดยทั่วไปผู๎
ที่ออกค าสั่งต๎องเป็นผู๎ที่อยูํในต าแหนํงซึ่งควบคุมการกระท าของผู๎ที่จะรับค าสั่งได๎ และผู๎ออกค าสั่งต๎อง
สามารถหาวิธีที่ท าให๎ค าสั่งที่วํานั้นบังเกิดผลในทางปฏิบัติให๎ได๎ 
 ในวิจัยนี้ขออธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมในการใช๎บริการเครือขํายสังคมออนไลน์ (เฉพาะ
เฟสบุ๏คและอินสตาแกรม) คือ สังคมมนุษย์จะมีการใช๎เทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีใดในสังคมได๎ต๎องผําน
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎ประดิษฐ์และผู๎ใช๎ในสังคม (Interactive between Innovator and 
User) กลับไปกลับมาหลายครั้งจนเกิด “การยอมรับ” หรือที่เรียกวํา “Technology Adoption” 
ดังนั้นกระแสของการใช๎ Social Networking ที่ก าลังเป็นที่นิยมอยูํนั้น จึงเกิดมาจากกระบวนการถําย
โอนพฤติกรรมและความคิดของคนกลุํมคนแรก ( Innovator) ในสังคมที่ชอบในความทันสมัยของ
เทคโนโลยี มีการทดลองใช๎งานจนเกิดการยอมรับ แล๎วจึงสื่อสารหรือถํายทอดตํอไปยังกลุํมคนตํางๆ 
ในสังคม ซึ่งกระบวนการเหลํานี้เป็นสิ่งที่นักการตลาดให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก  
 จากทฤษฎีของ Roger (1995) ที่วําด๎วย “Diffusion of Innovation: DOI” ซึ่งเป็นการ
อธิบายถึงการเผยแพรํ (Diffusion) นวัตกรรมให๎ได๎รับการยอมรับและถูกน าไปใช๎โดยสมาชิกของ
ชุมชนเป้าหมาย โดยเริ่มจากผู๎ที่มีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับตัวนวัตกรรมนั้น จนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในนวัตกรรมอยํางดี และถูกชักน าโน๎มน๎าวให๎เชื่อถือในตัวนวัตกรรม หลังจากนั้นจะ
มีการตัดสินใจวําจะรับเอานวัตกรรมนี้มาใช๎ เมื่อตัดสินใจแล๎วก็ลงมือปฏิบัติน าเอานวัตกรรมสูํการ
ปฏิบัติ และขั้นสุดท๎ายคือการยืนยัน (หรืออาจจะปฏิเสธ) การตัดสินใจยอมรับและใช๎นวัตกรรมนั้น
ตํอไป ฉะนั้น การเผยแพรํจึงเป็นกระบวนการที่นวัตกรรม ( Innovation) จะถูกน าไปถํายทอดผําน
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ชํองทางของการสื่อสาร (Communication Channels) ในชํวงเวลาหนึ่ง (Time) กับสมาชิกที่อยูํใน
ระบบสังคมหนึ่ง (Social System) ให๎เกิดการยอมรับ (Adoption)  
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะของนวัตกรรม  
 

ซึ่งลักษณะของนวัตกรรม (Innovation) มีดังนี้ 
1. เป็นสิ่งใหมํท่ีไมํเคยมีมากํอน  
2. เป็นสิ่งที่มีอยูํแล๎ว แตํไมํได๎น ามาใช๎ประโยชน์ ตํอมาได๎มีการน ามาใช๎ประโยชน์ 
3. เป็นสิ่งที่มีอยูํแล๎วและเคยน ามาใช๎ในชํวงเวลาหนึ่ง แตํไมํได๎รับความนิยม ตํอมาน ามาใช๎ใหมํภายใต๎   
    สถานการณ์และเงื่อนไขใหมํที่เปลี่ยนไป  
4. เป็นสิ่งที่มีอยูํแล๎วและใช๎ได๎ดีในสังคมอ่ืน หรือประเทศอ่ืน แล๎วน ามาใช๎ในอีกสังคมหนึ่งหรืออีก    
    ประเทศหนึ่ง  
5. เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากของเดิมท่ีมีอยูํให๎มีลักษณะตํางจากต๎นแบบเพ่ือให๎เหมาะสมกับการ    
    เปลี่ยนแปลงของสังคม  

 
 จากตารางที่ 2 พบวําการที่สังคมไทยยอมรับระบบเทคโนโลยีเครือขํายทางสังคมออนไลน์วํา
มีบทบาทอยํางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ตํอชีวิตประจ าวันนั้นเป็นการแสดงให๎เห็นได๎วําอิทธิพลทางสังคมมี
บทบาทตํอเรื่องดังกลําวนี้ กลําวคือ สังคมเป็นตัวแปรส าคัญที่ผลักดันให๎ทิศทางและแนวโน๎มความ
นิยมในเรื่องของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ เพราะวําการที่สังคมใดๆ จะยอมรับสิ่งแปลกใหมํเข๎ามา
ให๎มีบทบาทตํอการด ารงชีวิตโดยมีสิ่งที่เป็นอิทธิพลสามารถยกตัวอยํางได๎ดังนี้ (เศรษฐพงศ์  มะลิ
สุวรรณ, 2552)  
  2.4.4.1 วัฒนธรรมกระแสนิยม  
 สังคมไทยเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอะไรงํายและเร็วเกินไป โดยเฉพาะกลุํม
วัยรุํนที่ใช๎ประโยชน์กันเพียงเพ่ือความบันเทิงที่เป็นไปตามกระแสนิยมมากกวํามุํงใช๎เพ่ือประโยชน์ใน
การแสวงหาข๎อมูลขําวสาร เรื่องของการบอกเลําปากตํอปาก (Word of Mouth) ซึ่งเป็นการพูดตํอๆ 
กันไปท าให๎เกิดขยายกันเป็นวงกว๎างในการที่จะยอมรับหรือทดลองเข๎าไปมีสํวนรํวมกับเครือขํายทาง
สังคมออนไลน์ หรือ อยากมาในสํวนที่อยากทดลองเข๎าไปมีสํวนรํวมด๎วยตนเอง เห็นวําเป็นสิ่งแปลก
ใหมํหรือมาจากการที่เห็นเพ่ือน ครอบครัว ผู๎อ่ืนทั่วๆ ไปมีการใช๎บริการกัน ซึ่ งก็ถือวําเป็นการท าตาม
กระแสนิยม การใช๎สื่อเหลํานี้อาจเป็นไปในลักษณะคลั่งไคล๎ชั่วระยะหนึ่ง หรือท าตามผู๎อ่ืน โดยเฉพาะ
เมื่อผู๎น าทางสังคมอยํางดาราหรือนักการเมืองที่เป็นกลุํมแรกๆ ในการน าสิ่งเหลํานี้เข๎าสูํสังคมเยาวชน 
จึงต๎องการที่จะเป็นสํวนหนึ่งของสังคม อยากเป็นเหมือนดารา หรือคนดัง อีกทั้งกลุํมเยาวชนเป็นกลุํม
ที่มีนิสัยชอบความแปลกใหมํ ทันสมัย ยอมรับสิ่งใหมํอยํางรวดเร็ว แตํในขณะเดียวกันก็เบื่อเร็ว อยําง
กรณี WhatsApp ที่เมื่อ 5-6 ปี นิยมเลํนกันทั่วไป แตํเมื่อมีของใหมํอยําง Line มีทั้งเกมและ Application 
มากกวํา ใหมํกวํา และชวนให๎หลงใหลมากกวํา WhatsApp ก็ถูกลดความนิยมลงไป พร๎อมทั้งยังขาย
กิจการให๎กับเฟสบุ๏คอีกด๎วย 
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  2.4.4.2 สื่อมวลชน  
 จากการที่สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่ยังต๎องการความรู๎ขําวสารเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของตนสื่อมวลชน อยํางเชํน โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผํนพับ ใบปลิวตํางๆ ยังคงถูกน ามาใช๎ใน
การสื่อสารเป็นหลัก ไมํวําจะเป็นการน าเสนอขําวสาร การให๎ความรู๎ การรับชมรายการ โทรทัศน์ ฟัง
วิทยุ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค๎าหรือบริการตํางๆ การน าเสนอข๎อมูลขําวสาร เหลํานี้ยังคงทุํม
คําใช๎จํายไปที่สื่อมวลชนเป็นหลัก โดยมีการน า Social Networking อยําง YouTube, Line, 
Facebook และ Instagram มาใช๎  
 สามารถสรุปได๎วําอิทธิพลทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีทัศนคติเป็นตัวตัดสิน
พฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีการจูงใจ โน๎มน๎าว หรือสํงผลให๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ที่ท าอยูํให๎
ตอบสนองโดยการท าตามหรือคล๎อยตามกับสิ่งที่ตนชอบและสนใจ 

 
2.5 แนวคิดรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 

รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) คือ โครงสร๎างโดยรวมของการใช๎ชีวิต การใช๎เวลา และ
การใช๎จํายเงินของบุคคล ซึ่งเป็นตัวสะท๎อนกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และความ
คิดเห็น (Opinions) ของแตํละบุคคลได๎เป็นอยํางดี รวมถึงสามารถสะท๎อนคํานิยมของบุคคลผํานทาง
กิจกรรมหรือสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดข้ึนรอบๆ ตัวบุคคลได๎ดี นอกจากนี้รูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็วตามสภาพแวดล๎อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ตนอาศัยอยูํ 
ดังนั้นผู๎ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต จึงควรที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวและ
สถานการณ์ในปัจจุบันอยูํตลอดเวลาเพ่ือที่สามารถเข๎าใจและรู๎เทําทันรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วในทันที 

Solomon (1994) กลําววํา รูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) สามารถอธิบายให๎เห็นถึง
คํานิยมหรือรสนิยมในการด าเนินชีวิตผํานรูปแบบของการบริโภคสินค๎าตํางๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัว
กันเป็นกลุํมโดยมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กัน ใช๎เวลาท ากิจกรรมที่คล๎ายกัน และซื้อของที่คล๎ายกัน ดังนั้น
เป็นโอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค๎าให๎ตรงกับลักษณะและความ
ต๎องการของกลุํมคนตํางๆ เหลํานี้ได๎ดี 

 
ตารางท่ี 3 ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Assael, 1994) 

 

ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Characterics of Lifestyle)  
1. ไดรับอิทธิพลมาจากกลุมรูปแบบการด าเนินชีวิตของแตละบุคคลซึ่งมาจากหลายปจจัยโดยกลุม     
    ทางสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย นับเปนปจจัยที่มีความส าคัญตอรูปแบบการด าเนินชีวิตของ   
    บุคคลเปนอยางมาก (นักการตลาดใช๎เป็นข๎อมูลประกอบในการแบํงสํวนตลาด)  
2. มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล แตํละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับรูปแบบ 
   การด าเนินชีวิตของตนเอง เมื่อเรารูรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็มีความเปนไป   
   ไดที่เราจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลนั้นได ๎(นักการตลาดใช๎เป็นข๎อมูลประกอบ  
   ในการก าหนดต าแหนํงตราสินค๎า) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Assael, 1994) 
 

ลักษณะของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Characterics of Lifestyle)  
3. สามารถบอกจุดศูนยกลางของความสนใจของบุคคล (Center of interest) ท าใหเราสามารถ   
    คาดคะเนความสนใจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวพันหรือใกลเคียงกับความสนใจที่เปนจุดศูนยกลางได๎ดี (นักการ   
    ตลาดใช๎เป็นข๎อมูลประกอบในการพัฒนาและวางแผนสื่อ) 
4. รูปแบบการด าเนินชีวิตแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นักการตลาดใช๎เป็นข๎อมูลประกอบ   
   ในการหากลุํมเป้าหมายใหมํให๎กับสินค๎าหรืองานโฆษณา)  
 
 จากตารางที่ 3 พบวํารูปแบบการด าเนินชีวิตเป็นสํวนส าคัญในการท าการตลาดในยุคปัจจุบัน
เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการแบํงสํวนตลาดได๎ดี สํงผลให๎เห็นถึงพฤติกรรมของแตํละบุคคลเพ่ือสามารถ
คาดคะเนในการก าหนดต าแหนํงตราสินค๎าได๎ดีพร๎อมทั้งนักการตลาดสามารถน าข๎อมูลเหลํานี้ไป
พัฒนาและวางแผนสื่อการโฆษณาได๎ดีอีกด๎วยเพ่ือหากลุํมเป้าหมายให๎กับสินค๎าของตนเอง 
 สามารถสรุปได๎วํา รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง บุคคลที่ด าเนินชีวิตจากการใช๎ชีวิต
ประกอบกับการใช๎เวลาโดยมีกิจกรรมที่ท าอยูํเป็นประจ าในแตํละวันของแตํละบุคคลซึ่งอาจจะเหมือน
หรือแตกตํางกันก็ได๎ ทั้งนี้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ สภาพแวดล๎อมพร๎อมกระแสนิยมท าให๎เกิด
คํานิยมตํอตนเองและผู๎อ่ืนอยํางชัดเจน 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6.1 ประเด็นของทัศนคติของผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวชลธชา พลีสิ งห์  (2554) ศึกษาทัศนคติของผู๎ ใช๎บริการเฟสบุ๏คตํอพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยพิจารณาจากการพัฒนาของการสื่อสารบนโลกอินเตอร์เน็ต การสร๎างสังคม
ออนไลน์หรือสังคมเครือขํายที่มีมากขึ้น พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศหญิงมากกวํา
เพศชาย ชํวง อายุระหวําง 20-29 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสํวนใหญํปริญญาตรี สํวนใหญํมี
อาชีพเป็น พนักงาน/เจ๎าหน๎าที่บริษัทเอกชน และมีรายได๎เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท ผู๎ใช๎บริการสํวน
ใหญํใช๎ บริการ 3-4 ปี และสํวนใหญํใช๎บริการ 5 วันตํอสัปดาห์ ระยะเวลาใช๎บริการ 4-6 ชั่วโมงตํอวัน 
ด๎านวัตถุประสงค์ในการใช๎บริการ สํวนใหญํจะใช๎บริการเพือ่การติดตํอสื่อสารกัน ด๎านประสบการณ์ใน
การใช๎บริการ สํวนใหญํไมํเคยมีประสบการณ์ และด๎านความต๎องการในการซื้อสินค๎าและบริการใน
เว็บไซต์ สํวนใหญํจะใช๎บริการเพ่ือซื้อสินค๎าประเภทเสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย เครื่องประดับ ผู๎ตอบ 
แบบสอบถามให๎ความส าคัญกับทัศนคติมากที่สุด คือ ด๎านเทคโนโลยี ระดับมาก และเรียงตามล าดับ
ลงมา คือ ด๎านข๎อมูลบริการ ด๎านความปลอดภัย และด๎านบริการ ตามล าดับ 

ผลจากการวิเคราะห์สมมติฐาน ทัศนคติด๎านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม พบวํา 
ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ใช๎บริการเฟสบุ๏ค สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน มีผลตํอความคิดเห็น 
ด๎านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกตํางกัน สํวนภาพรวมพฤติกรรมผู๎ใช๎บริการ พบวํา ระยะเวลาใช๎
บริการตํอวัน วัตถุประสงค์ใช๎บริการ และประสบการณ์ใช๎บริการมีผลตํอความคิดเห็นด๎านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกตํางกัน 
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2.6.2 ประเด็นรวบรวมความคิดเห็นค าว่า เน็ตไอดอล 
พัชราภรณ์  ศุภเศรษฐศิริ (2558) ศึกษาเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นค าวํา เน็ตไอดอล ของกลุํม

ผู๎ใช๎งานอินเตอร์เน็ต พบวํา เน็ตไอดอล คือ บุคคลที่เป็นที่รู๎จักจากทางอินเตอร์เน็ต มีพ้ืนที่บนสื่อ
ออนไลน์เป็นของตนเอง โดยใช๎สื่อสังคมออนไลน์ในการสร๎างหรือแสดงตัวตน แบํงปันประสบการณ์ 
ความสามารถพิเศษ ท าให๎มีคนรู๎จักชื่นชอบ และต๎องการติดตาม ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์ ซึ่งเน็ต
ไอดอลมีลักษณะความแตกตํางกันไปสามารถแบํงได๎เป็นประเภท 2 ประเภทคือ เน็ตไอดอลหน๎าตาดี 
และเน็ตไอดอลมีลักษณะเฉพาะตัว 

2.6.3 ประเด็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิง 
ทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์ (2557) ศึกษาอิทธิพลของการใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียงอ๎างอิงและชื่อเสียงของ

ตราสินค๎าที่สํงผลตํอการรับรู๎ด๎านภาพลักษณ์ตราสินค๎าและคุณคําของตราสินค๎ากระเป๋าแบรนด์
หรูหราของผู๎หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุ 36 – 
45 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระยะเวลาในการท างาน 
4 - 5 ปี และรายได๎ตํอเดือน 15,000 – 30,000 บาท ผลการทดสอบพบวํา การใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียง
อ๎างอิงและชื่อเสียงของตราสินค๎าสํงผลตํอการรับรู๎ภาพลักษณ์ตราสินค๎ากระเป๋าแบรนด์เนมของผู๎หญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียงอ๎างอิง และชื่อเสียงตราสินค๎าสํงผลตํอ
การรับรู๎คุณคําของตราสินค๎ากระเป๋าแบรนด์เนมของผู๎หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.6.4 ประเด็นการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู้บริโภค 
ธันต์ชนก  สิทธิพันธ์ (2557) ศึกษาการเปิดรับสื่อและทัศนคติของผู๎บริโภคที่ซื้อสินค๎า

ออนไลน์ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีตํอการใช๎บุคคลมีชื่อเสียงมารับรองสินค๎าผํานอินสตาแกรม 
พบวําผู๎บริโภคเปิดรับอินสตาแกรมทุกวันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกวํา 20 
คนข้ึนไป สํวนใหญํเป็นกลุํมดารา เพ่ือความสนุกสนาน และมีความชื่นชอบเป็นการสํวนตัว นอกจากนี้
ยังมีการน าข๎อมูลจาก Facebook เพ่ือซื้อสินค๎าออนไลน์ 2-3 เดือน/ครั้ง โดยภาพรวมผู๎บริโภคมี
ทัศนคติเห็นด๎วยตํอการใช๎บุคคลมีชื่อเสียงมารับรองสินค๎าผํานอินสตาแกรมจ าแนกออกเป็น 5 ด๎านคือ 
1) ด๎านความดึงดูดใจ 2) ด๎านความเหมือน 3) ด๎านความเคารพ 4) ด๎านความไว๎เนื้อเชื่อใจ และ 5) 
ด๎านความช านาญเชี่ยวชาญ โดยด๎านที่ผู๎บริโภคให๎คะแนนคําเฉลี่ยมากที่สุด ได๎แกํ ด๎านความดึงดูดใจ  
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบวําผู๎บริโภคที่มีข๎อมูล สํวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได๎/เดือนและอาชีพแตกตํางกัน จะมีทัศนคติตํอการใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียงมารับรองสินค๎า 
ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามผํานอินสตาแกรมแตกตํางกัน นอกจากนี้ผู๎บริโภคที่มีประสบการณ์
ความถี่ในการเปิดรับและเหตุผลในการเปิดรับแตกตํางกันจะมีทัศนคติที่มีตํอการใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียง
มารับรองสินค๎าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมความงามผํานอินสตาแกรมแตกตํางกัน 

2.6.5 ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
นางสาวชฎาภา  อนันต์กิตติกุล (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางพฤติกรรมการใช๎เว็บไซต์

เครือขํายสังคมกับความผูกพันทุํมเทของลูกค๎า พบวําวัตถุประสงค์ส าคัญที่ผู๎ใช๎เฟสบุ๏คเข๎ารํวมเป็นแฟน
เพจ คือ เพ่ือรับข๎อมูลขําวสาร เพ่ือแสดงความรักหรือชื่นชอบตราสินค๎าและเพ่ือรับโปรโมชั่นสินค๎า
และบริการ ตามล าดับกิจกรรมที่แฟนเพจท ามากที่สุดคือการเข๎าชมและกดถูกใจกระทู๎ความคิดเห็น
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รูปภาพ แฟนเพจเข๎าหน๎าเพจองคก์รธุรกิจ 0-1 ครั้ง/สัปดาห์ และ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ตามล าดับ โดย
ชํวงเวลาที่แฟนเพจเข๎าหน๎าเพจองค์กรธุรกิจมากที่สุดคือ 18.01-00.00 น. และ 12.01-18.00 น. 
ตามล าดับ สถานที่ที่ใช๎เข๎าหน๎าเพจองค์กรธุรกิจมากที่สุด คือ บ๎านพัก และอุปกรณ์ที่ใช๎ในการเข๎าหน๎า
เพจองคก์รธุรกิจคือคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏คและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะตามล าดับ 2) แฟนเพจมีความพึง
พอใจจากประสบการณ์การใช๎ผลิตภัณฑ์และบริการในระดับพึงพอใจมาก 3) แฟนเพจมีความผูกพัน
ทุํมเทตํอองค์กรธุรกิจในระดับปานกลาง และ 4) พฤติกรรมการใช๎เฟสบุ๏คที่มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันทุํมเทของแฟนเพจ คือ วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่แฟนเพจท าในหน๎า เพจองค์กรธุรกิจมี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันทุํมเทในระดับน๎อยถึงปานกลาง ความผูกพันทุํมเทของแฟนเพจแตกตําง
กันตามความถี่และชํวงเวลาในการเข๎าหน๎าเพจองค์กรธุรกิจ แตํความผูกพันทุํมเทของแฟนเพจไมํ
แตกตํางกัน ตามสถานทีแ่ละเครื่องมือในการใช๎งานเฟสบุ๏คเพ่ือเข๎าหน๎าเพจองค์กรธุรกิจ 

2.6.6 ประเด็นการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
 การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี กลําวคือ การศึกษาเรื่องราวของบุคคลอยํางละเอียด โดยผําน
กระบวนการศึกษารายกรณีเพ่ือให๎ผู๎ศึกษาได๎ทราบถึงขบวนการของพฤติกรรม ประสบการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงอยํางสมบูรณ์ที่สุด พร๎อมทั้งแนวทางการชํวยเหลือการป้องกันและผลการสํงเสริม เพ่ือให๎
บุคคลที่ถูกศึกษานั้นสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข (วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร, 2535, น. 10) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน” เป็นการศึกษา
ถึงทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนเพ่ือน าไปสูํอิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอล เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลและน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือให๎ได๎ค าตอบที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
4. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล พร๎อมทั้งการท ากรณีศึกษา 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา คือ เยาวชนที่ใช๎สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ซึ่งค๎นหามาจากเว็บไซต์สถิติแหํงชาติ มีจ านวน 19,000,000 คน 
3.1.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ กลุํมเยาวชนที่มีอายุระหวําง 19-36 ปี (เจนวาย) ที่เลํน
เฟสบุ๏คและอินสตาแกรม ค านวณหากลุํมตัวอยํางด๎วยหลักการยามาเนํ (Taro Yamane) มีจ านวน 
400 คน (ในวิจัยฉบับนี้ มีกลุํมตัวอยํางเป็นจ านวน 407 คน) 

3.1.1.3 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตรของ Taro Yamane ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่น

เทํากับร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได๎ไมํเกินร๎อยละ 5 หรือที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ให๎ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง จากสูตร  

 
n  =      N 

             1+Ne2  
 

เมื่อ   n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
       N = ขนาดของประชากร 
       e = ความคลาดเคลื่อนของกลุํมตัวอยําง ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดคําความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได๎เทํากับ 0.05 
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 แทนคํา      n   =   19,000,000 
                   1+(19,000,000(0.05)2) 
    n =  399.992 คน 

 = 400 คน 
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ภาษาไทยประเภท

ค าถามปลายปิด (Closed-Ended Question) และการสร๎างแบบสอบถาม (Questionnaire) ค าถาม
ที่วัดตัวแปรตํางๆ สร๎างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังตํอไปนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง    จ านวน  9 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 ภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุํมตัวอยําง   จ านวน 13 ข๎อ  
 สํวนที่ 3 ความโน๎มน๎าวเชิงพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง จ านวน 13 ข๎อ 
 สํวนที่ 4 อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง    จ านวน 13 ข๎อ 

3.1.2.1 เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู๎วิจัยได๎ตั้งเกณฑ์การให๎คะแนนในการวัดตัวแปรในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม  คือ การมี

สํวนรํวมของเยาวชนในการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ สร๎างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมี
เกณฑ์การให๎คะแนนค าตอบดังตํอไปนี้ การวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายทางสังคม
ออนไลน์  

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท ก าเนิดโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ เรนซิส ลิเคอรท (Rensis 
Likert) เคยเปนผูอ านวยการศูนยการวิจัยส ารวจ (Survey Research Center) ผูอ านวยการ
สถาบันวิจัยสังคม (Institute for Social Research) และเปนศาสตราจารยทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยา มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) (Rensis Likert, 1967, p. 16) เปนมาตรวัด
เจตคติที่ไดรับความนิยมมากที่สุด สะดวก สรางงาย รวดเร็ว การตรวจใหคะแนนไมยุงยาก ยอมใหผู
ตอบไดพิจารณาระดับความมากนอยของความรูสึกของตนเอง และมีความเชื่อมั่นคอนขางสูง (ปราณี 
ทองค า, 2539 : 155) มีจุดประสงค์เพ่ือใชวัดเจตคติโดยใชขอความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอบถาม
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอเรื่องนั้นแลวใหบุคคลนั้นแสดงความรูสึกตอขอความดังกลาว การ
ตอบสนองขอความนั้นอาจเปนไปไดทั้งเห็นดวยหรือพอใจ (Favorable) ไมเห็นดวยหรือไมพอใจ 
(Unfavorable) หรือแสดงความไมแนใจ (Uncertain) กับขอความนั้น (ไพศาล หวังพาณิช, 2526, น. 149) 
จากนั้นจึงน ามาประมวลผลโดยอาศัยรูปแบบคารวม (Summative Model) ดังนี้ (สวัสดิ์ สุคนธรังษี, 
2525, น. 237) 
- การวัดทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล มีลักษณะคะแนนดังนี้  
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง   =  5 คะแนน 
 เห็นด๎วย    =  4 คะแนน 
 ปานกลาง/เฉยๆ    =  3 คะแนน 
 ไมํเห็นด๎วย    =  2 คะแนน 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง  =  1 คะแนน 
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เมื่อศึกษาปริมาณความมากน๎อยของแตํละค าตอบจากผลรวมของกลุํมตัวอยํางนั้น ผู๎วิจัยได๎ใช๎
คําเฉลี่ยมาเป็นเกณฑ์ในการบรรยายลักษณะของคําตัวแปรตามมาตราของลิเคิร์ท โดยก าหนดแนว
ค าตอบเป็น 3 และ 5 ระดับ ในการจัดล าดับรายสํวนและรายข๎อ ตามล าดับ เพ่ือค านวณหาคําอันตรภาคชั้น 
(class interval) ของความกว๎างในแตํละอันตรภาคชั้นตามสูตร ดังนี้  

3.1.2.2 เกณฑ์การแปลความหมาย 
เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในชํวงคะแนนดังตํอไปนี้ (จัดล าดับคะแนนรายสํวน) 
คะแนนเฉลี่ย 49 – 65   แปลความวํา  ระดับมาก (3) 
คะแนนเฉลี่ย 31 – 48   แปลความวํา  ระดับปานกลาง (2)  
คะแนนเฉลี่ย 13 – 30   แปลความวํา  ระดับน๎อย (1) 
ความกว๎างของอันตรภาคชั้นของคําเฉลี่ยมีคําเทํากับ 17.33 ซึ่งได๎คํามาจากการค านวณโดย

การใช๎สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ (Bloom, 1968) 
 

 
 
 
อันตรภาคชั้น  = 65 – 13  
           3 
  =  17.33 

 
เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย ในชํวงคะแนนดังตํอไปนี้ (จัดล าดับคะแนนรายข๎อ) 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความวํา  เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5) 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความวํา  เห็นด๎วย (4) 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความวํา  ปานกลาง (3) 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60  แปลความวํา  ไมํเห็นด๎วย (2) 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความวํา  ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) 
ความกว๎างของอันตรภาคชั้นของคําเฉลี่ยมีคําเทํากับ 0.8 ซึ่งได๎คํามาจากการค านวณโดยการ

ใช๎สมการทางคณิตศาสตร์ดังนี้ (Fisher อ๎างถึงในชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539, น. 15)  
 

 
 
 
อันตรภาคชั้น  = 5 – 1  
           5 
  =  0.8 
 

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                               จ านวนชั้น 

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                               จ านวนชั้น 
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3.1.2.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ 
 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช๎ในการวิจัยใช๎วิธกีารวัด 2 วิธีคือ 
 1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น 
จากข๎อมูลที่ท าการศึกษาไปขอค าแนะน าและข๎อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ พร๎อม
ทั้งผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทําน ได๎ตรวจสอบแก๎ไขพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาครอบคลุม
ข๎อมูลที่ต๎องการ รวมถึงการใช๎ภาษาเป็นการทดสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ข อง
แบบสอบถาม เพ่ือให๎ได๎ค าถามท่ีถูกต๎องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2. ทดสอบความเชื่อถือได๎ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งจะน าแบบสอบถามไปทดสอบ 
(Pre-Test) กับผู๎ตอบแบบสอบถามที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจริง แตํมีคุณลักษณะตรงตามลักษณะของกลุํม
ประชากรที่ใช๎จริงในการวิจัย กลําวคือ เป็นกลุํมตัวอยํางเยาวชน จ านวน 30 คน โดยน าผลของ
แบบสอบถามที่ได๎ไปทดสอบข๎อมูลในโปรแกรม SPSS เพ่ือตรวจสอบวําความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์คําความเชื่อมั่นรายด๎านใช๎สัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Nually, 1998) ได๎คําสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาของ
แบบสอบถาม การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู๎วิจัยพิจารณาจากคําสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  สํวนของค าถามด๎านทัศนคติ, ด๎านพฤติกรรม และด๎านอิทธิพลทางสังคม  
ได๎คําอัลฟ่าแสดงความเชื่อมั่น 0.921 ซึ่งอยูํในเกณฑ์ที่ยอมรับได๎เนื่องจากมากกวํา 0.70 จึงสรุปได๎วํา
แบบสอบถามที่ได๎สามารถน าไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไปได๎ 

3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ค๎นหาวรรณกรรม และสร๎างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช๎ Google Form เก็บข๎อมูลโดยใช๎ 

Google Form โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางเป็นผู๎ตอบแบบสอบถามเอง (Self-
Administered Questionnaire) รํวมท าแบบสอบถาม 

3.1.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คําสถิติท่ีใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชน
ในรูปแบบของอิทธิพลทางสังคมในการติดตามเน็ตไอดอล (ผํานเฟสบุ๏คและอินสตาแกรม) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ตั้งไว๎ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช๎การวิเคราะห์ทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson 
correlation) ระหวํางเยาวชนกับเน็ตไอดอล และการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง ทัศนคติ 
พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎ อินเตอร์เน็ต โดยใช๎การทดสอบความ
แตกตํางด๎วยคํา F – Test (ANOVA) รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต๎อง   

3.1.4.1 การวิเคราะห์และการประมวลผล 
หลังจากได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลและตรวจสอบความถูกต๎องของแบบสอบถามที่ได๎รับแล๎วจะ

น ามาท าการลงรหัส (Coding) แล๎วจึงน าข๎อมูลไปประมวลผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Window โดยใช๎สถิติ T-test และ One Way ANOVA (F-Test) ในการหาความแตกตํางตาม
สมมติฐาน พร๎อมทั้งหาความสัมพันธ์ (Correlate) ของตัวแปร  
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ตารางท่ี 4 แสดงความหมายของคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Ferguson George F., 1976) 
 
คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความหมาย 

0.00 ตัวแปรทั้งสองไมํมีความสัมพันธ์กัน 
0.01 – 0.30 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับน๎อย 
0.31 – 0.70 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.71 – 1.00 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 

3.1.4.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตามที่ได๎กลําวเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตํางๆ ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของเน็ต
ไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน” : กรณีศึกษาเยาวชนเจนวายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สามารถสรุปได๎วําเยาวชนที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกันซึ่งจะสํงผลให๎กับอิทธิพล
ทางสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีสมมติฐานดังนี้  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 
H0 : ทัศนคต ิพฤติกรรม และอิทธิพลของเยาวชนมีความสัมพันธ์กัน 
H1 : ทัศนคต ิพฤติกรรม และอิทธิพลของเยาวชนไมํมีความสัมพันธ์กัน 
 
H0 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
H2 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
 
H0 : อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอคํานิยมท่ีแตกตํางกัน 
H3 : อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอคํานิยมท่ีแตกตํางกัน 
 
H0 : อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน 
H4 : อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน 
 
H0 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพล 
      ทางสังคมที่แตกตํางกัน 
H5 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ  
      อิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
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H0 : เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ 
      อิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
H6 : เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ 
      อิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
 
 

ดังนั้นจึงน ามาสรุปอธิบายถึงกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้ 
 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัศนคติ (Attitude) 

พฤติกรรม (Behavior) 

อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
- การยอมท าตาม (Compliance) 
- การเลียนแบบ (Identification) 
- อยากท่ีจะเปลี่ยน (Internalization) 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน
กรณีศึกษาเยาวชนเจนวายที่ใช๎เฟสบุ๏คและอินสตาแกรมในเขตกรุงเทพมหานคร วิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงทัศคติและพฤติกรรมของเน็ตไอดอลที่มีตํอ
เยาวชนเจนวายโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลจากแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 
407 ชุด วิเคราะห์ข๎อมูลและแปลความหมายได๎ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรยํอที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข๎อมูล ดังนี้ 
 N แทน จ านวนประชากรกลุํมตัวอยําง 
 Mean  แทน คําสถิติที่ใช๎ในการพิจารณาคําเฉลี่ย 
 S.D. แทน คําสถิติท่ีใข๎ในการพิจารณาสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน คําสถิติที่ใช๎ในการพิจารณาการแจกแจงความถ่ีแบบที (t-Distribution) 
 F แทน คําสถิติที่ใช๎ในการพิจารณาการแจกแจงความถ่ีแบบเอฟ (F-Distribution) 
 H0 แทน สมมติฐานหลัก 
 H1 แทน สมมติฐานรอง 
 SS แทน คําผลรวมของคะแนนก าลังสอง (Sum of Squares) 
 Sig. แทน คําระดับนัยส าคัญของสถิติทดสอบ (Significant) 
 r  แทน คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) 
 P แทน ความนําจะเป็นส าหรับบอกนัยส าคัญทางสถิติ 
 df  แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 * แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (95 เปอร์เซ็นต์)   

4.1.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพของเยาวชน จ านวน 407 ตัวอยําง 
โดยแบํงการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลออกเป็น 4 สํวนดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง    จ านวน  9 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 ภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุํมตัวอยําง   จ านวน 13 ข๎อ  
 สํวนที่ 3 ความโน๎มน๎าวเชิงพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง จ านวน 13 ข๎อ 
 สํวนที่ 4 อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง    จ านวน 13 ข๎อ 

 
4.2 ผลการวิจัย 
 สํวนที่ 1 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
เพศ อายุ อาชีพ ระยะเวลาการใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดียตํอวัน ระยะเวลาใช๎อินเตอร์เน็ตตํอครั้ง  
การค๎นพบเน็ตไอดอล และข๎อมูลที่เยาวชนติดตามเน็ตไอดอลตํอครั้ง การวิเคราะห์ข๎อมูลน าเสนอเป็น
คําร๎อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 228 56.00 
ชาย 179 44.00 

รวม 407 100 
  N = 407 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 4 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 จากภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามเพศ พบวํา  
กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง เป็นจ านวน 228 คน คิดเป็นร๎อยละ 
56.00 และเยาวชนเพศชาย เป็นจ านวน 179 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากวํา 20 ปี 65 16.00 
20 – 30 ปี 230 56.50 
31 – 40 ปี 96 23.60 
41 ปีขึ้นไป 16 3.90 

รวม 407 100 
N = 407   
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ภาพที่ 5 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 จากภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอายุ พบวํา  
กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํมีอายุระหวําง 20 – 30 ปี เป็นจ านวน 230 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 56.50, รองลงมาคือเยาวชนมีอายุ 31 – 40 ปี เป็นจ านวน 96 คน คิดเป็นร๎อยละ 
23.60, เยาวชนมีอายุต่ ากวํา 20 ปี เป็นจ านวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.00 และเยาวชนมีอายุ 41 
ปีขึ้นไป เป็นจ านวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.90 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 7 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 187 45.90 
พนักงาน/ลูกจ๎างบริษัทเอกชน 88 21.60 
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 23.60 
ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 36 8.80 

รวม 407 100 
   N = 407 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
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 จากภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามอาชีพ พบวํากลุํม
ตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา เป็นจ านวน 187 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 45.90, รองลงมาคือเยาวชนมีอาชีพข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวน 96 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 23.60, เยาวชนมีอาชีพพนักงาน/ลูกจ๎างบริษัทเอกชน เป็นจ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 
21.60 และเยาวชนมีอาชีพค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว เป็นจ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.80 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดีย
ตํอวัน 

 

ระยะเวลาที่ใช้บริการโซเชี่ยลมีเดีย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอวัน 11 2.70 
1 – 2 ชั่วโมงตํอวัน 81 19.90 
3 – 4 ชั่วโมงตํอวัน 95 23.30 
มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน 220 54.10 

รวม 407 100 
   N = 407 

 

 

 

 

 

 
  
ภาพที่ 7 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาที่เลํนโซเชี่ยลมีเดียตํอวัน 

 
 จากภาพที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎
บริการโซเชี่ยลมีเดียตํอวัน พบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํใช๎บริการโซเชี่ยล
มีเดียมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.10, รองลงมาคือเยาวชนใช๎
บริการโซเชี่ยลมีเดีย 3 – 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 95 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.30, เยาวชนใช๎บริการ
โซเชี่ยลมีเดีย 1 – 2 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 81 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.90 และเยาวชนใช๎บริการ
โซเชี่ยลมีเดียต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.70 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎อินเตอร์เน็ตตํอครั้ง 
 

ระยะเวลาที่ใช้เน็ต  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง 80 19.70 
1 – 2 ชั่วโมงตํอครั้ง 120 29.50 
3 – 4 ชั่วโมงตํอครั้ง 60 14.70 
มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง 147 36.10 

รวม 407 100 
  N = 407 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎อินเตอร์เน็ตตํอครั้ง 
 

 จากภาพที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎
อินเตอร์เน็ตตํอครั้ง พบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํใช๎อินเตอร์เน็ตมากกวํา 4 
ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.10, รองลงมาคือเยาวชนใช๎อินเตอร์เน็ต 1 – 2 
ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.50, เยาวชนใช๎อินเตอร์เน็ตต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอ
ครั้ง เป็นจ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.70 และเยาวชนใช๎อินเตอร์เน็ต 3 – 4 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็น
จ านวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.70 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 10 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทจากสื่อสังคม 

 

ประเภทสื่อสังคม  จ านวน (คน) ร้อยละ 
Facebook 311 76.40 
Instagram 47 11.50 
Twitter 6 1.50 
Youtube 38 9.30 
อ่ืนๆ 5 1.20 

รวม 407 100 
N = 407   
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ภาพที่ 9 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทจากสื่อสังคม 

 
 จากภาพที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามประเภทจากสื่อ
สังคม พบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํพบเห็นเน็ตไอดอลจาก Facebook เป็น
จ านวน 311 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.40, รองลงมาคือ พบเห็นเน็ตไอดอลจาก Instagram เป็นจ านวน 
47 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.50, พบเห็นเน็ตไอดอลจาก Youtube เป็นจ านวน 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 
9.30, พบเห็นเน็ตไอดอลจาก Twitter เป็นจ านวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.50 และพบเห็นเน็ตไอดอล
ในรูปแบบอ่ืนๆ (Website, TV,  News และ Line) เป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.20 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการค๎นพบเน็ตไอดอล 

 

การค้นพบเน็ตไอดอล  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ค๎นหาด๎วยตนเอง (Myself) 30 7.40 
เพ่ือนแนะน า/ชักชวน (Invite) 36 8.80 
จากเว็บไซต์สินค๎า/บริการ (Service) 31 7.60 
เครือขํายสังคม (Social Media) 297 73.00 
จากจดหมายขําว (E-Mail) 4 1.00 
อ่ืนๆ 9 2.20 

          N = 407 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 10 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการค๎นพบเน็ตไอดอล 
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 จากภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการค๎นพบ 
เน็ตไอดอล พบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํค๎นพบเน็ตไอดอลจากเครือขําย
สังคม (Social Media) เป็นจ านวน 297 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.00, รองลงมาคือเพ่ือนแนะน า/
ชักชวน (Invite) เป็นจ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.80, จากเว็บไซต์สินค๎า/บริการ (Service) เป็น
จ านวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.60, ค๎นหาด๎วยตนเอง (Myself) เป็นจ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 
7.40 และอ่ืนๆ1 เป็นจ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.20 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 12 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการติดตามเน็ตไอดอล 

 

การติดตามเน็ตไอดอล  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง 349 85.70 
1 – 3 ชั่วโมงตํอครั้ง 43 10.60 
4 – 6 ชั่วโมงตํอครั้ง 10 2.50 
7 – 9 ชั่วโมงตํอครั้ง 2 0.50 
มากกวํา 10 ชั่วโมงตํอครั้ง 3 0.70 

รวม 407 100 
N = 407   

  
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 11 จ านวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการติดตามเน็ตไอดอล 

 
 จากภาพที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามการติดตามเน็ต
ไอดอล พบวํา กลุํมตัวอยํางจ านวน 407 คน เยาวชนสํวนใหญํติดตามเน็ตไอดอลเป็นระยะเวลาต่ ากวํา 
1 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 349 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.70, รองลงมาคือ 1 – 3 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็น
จ านวน 43 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.6, ระยะเวลา 4 – 6 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 2.50, ระยะเวลามากกวํา 10 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.70 และ
ระยะเวลา 7 – 9 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 2 คน คดิเป็นร๎อยละ 0.50 ตามล าดับ 

 

                                           
1        ,      (News),                               feed  ร  
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 สํวนที่ 2 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ลักษณะ
ภายนอกของเน็ตไอดอล ด๎านความเชื่อถือ ลักษณะของเน็ตไอดอล และด๎านคํานิยม การวิเคราะห์ข๎อมูล
น าเสนอเป็นคําร๎อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 อิทธิพลของเน็ตไอดอลในด๎านทัศนคติ  

 
ด้านทัศนคต ิ

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 33 8.10 
ปานกลาง 270 66.30 
น๎อย 104 25.60 

Mean = 36.08,   S.D. = 9.64,   Min = 13,   Max = 65 
 

 จากตารางที่ 13 พบวําเยาวชนสํวนใหญํจะมีทัศนคติตํอเน็ตไอดอลที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ
ปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 36.08 เป็นจ านวน 270 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.30, รองลงมาคือคําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับน๎อย เป็นจ านวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.60 และคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เป็นจ านวน 
33 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.10 ตามล าดับ  

 
 สํวนที่ 3 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรีวิว
สินค๎า ด๎านบุคลิกภาพ และด๎านการใช๎ชีวิต การวิเคราะห์ข๎อมูลน าเสนอเป็นคําร๎อยละ (Percentage) 
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 14 อิทธิพลของเน็ตไอดอลในด๎านพฤติกรรม 

 
ด้านพฤติกรรม 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 18 4.40 
ปานกลาง 121 29.70 
น๎อย 268 65.80 

Mean = 27.4,   S.D. = 11.25,   Min = 13,   Max = 65 
 

 จากตารางที่ 14 พบวําเยาวชนสํวนใหญํจะมีพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอลมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ
น๎อย คําเฉลี่ยอยูํที่ 27.4 เป็นจ านวน 268 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.80, รองลงมาคือมีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับปานกลาง เป็นจ านวน 121 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.70 และมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก  
เป็นจ านวน 18 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.40 ตามล าดับ  
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 สํวนที่ 4 การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอผู๎ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามด๎านยอมท าตาม ด๎านคล๎อยตาม ด๎านการเชื่อฟัง และด๎านสังคม การวิเคราะห์ข๎อมูล
น าเสนอเป็นคําร๎อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 15 อิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอล 

 
ด้านอิทธิพลทางสังคม 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
มาก 14 3.40 
ปานกลาง 104 25.60 
น๎อย 289 71.00 

Mean = 25.61,   S.D. = 11.61,   Min = 13,   Max = 65 
 

 จากตารางที่ 15 พบวําเยาวชนสํวนใหญํสํงผลถึงอิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอลมีคําเฉลี่ย
อยูํในระดับน๎อย คําเฉลี่ยอยูํที่ 25.61 เป็นจ านวน 289 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.00, รองลงมาคือมี
คําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง เป็นจ านวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ 25.60 และมีคําเฉลี่ยอยูํในระดับ
มาก เป็นจ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.40 ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 12 รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล 
 

 จากภาพที่  12 พบวําเยาวชนสํวนใหญํเห็นด๎วยในเรื่องรายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล  
เป็นจ านวน 157 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.60  
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ภาพที่ 13 เน็ตไอดอลท าให๎คุณอยากเป็นเน็ตไอดอลบ๎าง 
 
 จากภาพที่ 13 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยในเรื่องอยากเป็นเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 
125 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.70 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 เน็ตไอดอลเป็นแบบอยํางในการใช๎ชีวิตของคุณ 
 

 จากภาพที่ 14 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องมีเน็ตไอดอลเป็นแบบอยําง
ในการใช๎ชีวิตของคุณ เป็นจ านวน 126 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.00 
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ภาพที่ 15 เน็ตไอดอลรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาด๎วยความถูกต๎องแมํนย า 
 
 จากภาพที่ 15 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเชื่อเน็ตไอดอลในเรื่องการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่
แมํนย าอยูํในระดับปานกลาง เป็นจ านวน 169 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.50 
 
 

 
 

ภาพที่ 16 เน็ตไอดอลมีความรอบรู๎ในผลิตภัณฑ์ 
 
 จากภาพที่ 16 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเห็นในเรื่องมีความรอบรู๎ผลิตภัณฑ์อยูํในระดับ
ปานกลาง เป็นจ านวน 147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.10 
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ภาพที่ 17 เน็ตไอดอลมีความสามารถในการให๎ค าแนะน า 
 
 จากภาพที่ 17 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเห็นในเรื่องเน็ตไอดอลมีความสามารถให๎
ค าแนะน า เป็นจ านวน 167 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.00  
 
 

 
 

ภาพที่ 18 เน็ตไอดอลมีบุคลิกภาพที่นําเชื่อถือ 
 
 จากภาพที่ 18 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเห็นในเรื่องเน็ตไอดอลมีบุคลิกภาพที่นําเชื่อถือ 
เป็นจ านวน 166 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.80 
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ภาพที่ 19 เน็ตไอดอลหน๎าตาดีหรือแตํงตัวดีทุกครั้งที่ออกสื่อบนโลกออนไลน์ 
 
 จากภาพที่ 19 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเห็นในเรื่องเน็ตไอดอลหน๎าตาดีหรือแตํงตัวดี 
ทุกครั้งที่ออกสื่อบนโลกออนไลน์อยูํในระดับปานกลาง เป็นจ านวน 129 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.70  
 
 

 
 

ภาพที่ 20 เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเยอะ 
 
 จากภาพที่ 20 พบวําเยาวชนสํวนใหญํเห็นด๎วยกับนิยามที่วําเน็ตไอดอลมีคนที่ชื่นชอบเยอะ 
เป็นจ านวน 181 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.50 
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ภาพที่ 21 เน็ตไอดอลเป็นแบบอยํางในการใช๎ชีวิตที่ดี 
 
 จากภาพที่ 21 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความเห็นในเรื่องเน็ตไอดอลเป็นแบบอยํางในการใช๎
ชีวิตที่ดีอยูํในระดับปานกลาง เป็นจ านวน 154 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.80 
  
 

 
 

ภาพที่ 22 มีความรู๎สึกที่ดีกับเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 22 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความรู๎สึกท่ีดีกับเน็ตไอดอลอยูํในระดับปานกลาง  
เป็นจ านวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.90 
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ภาพที่ 23 มีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 23 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอลอยูํในระดับปานกลาง 
เป็นจ านวน 207 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.90  
 
 

 
 

ภาพที่ 24 แนะน าให๎เพ่ือนมาชอบเน็ตไอดอลกับคุณ 
 
 จากภาพที่ 24 พบวําเยาวชนสํวนใหญํจะแนะน าให๎เพ่ือนมาชอบเน็ตไอดอลกับคุณอยูํใน
ระดับปานกลาง เป็นจ านวน 144 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.40 
  
 



37 

 
 

ภาพที่ 25 ซื้อสินค๎าท่ีเน็ตไอดอลรีวิว 
 
 จากภาพที่ 25 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอล
รีวิว เป็นจ านวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.60 
 
 

 
 

ภาพที่ 26 ตั้งใจดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎า 
 
 จากภาพที่ 26 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการตั้งใจดูเน็ตไอดอลรีวิว
สินค๎า เป็นจ านวน 132 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.40 
 
 



38 

 
 

ภาพที่ 27 แนะน าคนอ่ืนให๎ใช๎สินค๎าชิ้นนั้นด๎วย 
 
 จากภาพที่ 27 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องแนะน าคนอ่ืนให๎ใช๎สินค๎า 
ชิ้นนั้นด๎วย เป็นจ านวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.30  
 
 

 
 

 ภาพที่ 28 ไปทุกที่ที่เน็ตไอดอลไป 
 
 จากภาพที่ 28 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการไปทุกที่ที่เน็ตไอดอลไป 
เป็นจ านวน 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.20 
 
 



39 

 
 

 ภาพที่ 29 เชื่อฟังและแบํงปัน (Share) สถานที่เที่ยวที่เน็ตไอดอลไป 
 
 จากภาพที่ 29 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการเชื่อฟังและแบํงปัน 
(Share) สถานที่เที่ยวที่เน็ตไอดอลไป เป็นจ านวน 156 คน คิดเป็นร๎อยละ 29.70 
 
 

 
 

 ภาพที่ 30 แนะน าร๎านอาหารที่เน็ตไอดอลไปให๎กับคนอ่ืน 
 
 จากภาพที่ 30 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องแนะน าร๎านอาหารที่ 
เน็ตไอดอลไปให๎กับคนอื่น เป็นจ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.20 
  
 



40 

 
 

 ภาพที่ 31 เสริมความงามและศัลยกรรมตามเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 31 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ในเรื่องเสริมความงามและ
ศัลยกรรมตามเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.20 
 
 

 
 

 ภาพที่ 32 มีกิจกรรมการสํงเสริมสุขภาพตามเน็ตไอดอล 
 

 จากภาพที่ 32 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องมีกิจกรรมการสํงเสริม
สุขภาพตามเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 142 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.90 
 
 



41 

 
 

 ภาพที่ 33 มีสํวนรํวมในกิจกรรมสันทนาการตามเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 33 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการมีสํวนรํวมในกิจกรรม
สันทนาการตามเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 151 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.10 
 
 

 
 

  ภาพที่ 34 งานอดิเรกตามเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 34 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องงานอดิเรกตามเน็ตไอดอล 
เป็นจ านวน 171 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.00  
 
 



42 

 
 

 ภาพที่ 35 สังเกตการกระท าของเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 35 พบวําเยาวชนสํวนใหญํสังเกตการกระท าของเน็ตไอดอลอยูํในระดับปานกลาง 
เป็นจ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.20 
 
 

 
 

 ภาพที่ 36 เลียนแบบการใช๎ชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 36 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการเลียนแบบการใช๎ชีวิต
เหมือนเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 177 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.50 
 
 



43 

 
 

 ภาพที่ 37 สนุกและชื่นชอบกับการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 37 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องความสนุกและชื่นชอบกับ
การด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 139 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.20 
  
 

 
 

 ภาพที่ 38 เลียนแบบเน็ตไอดอลทุกอยําง 
 
 จากภาพที่ 38 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการเลียนแบบเน็ตไอดอลทุกอยําง 
เป็นจ านวน 221 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.30 
 
 



44 

 
 

 ภาพที่ 39 รูปแบบการด าเนินชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 39 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต
เหมือนเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 219 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.80 
 
 

 
 

 ภาพที่ 40 ใช๎ของตามเน็ตไอดอลที่คุณชื่นชอบ 
 
 จากภาพที่ 40 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องใช๎ของตามเน็ตไอดอลที่คุณ
ชื่นชอบ เป็นจ านวน 193 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.40 
 
 



45 

 
 

 ภาพที่ 41 เน็ตไอดอลท าให๎คุณมีแรงกระตุ๎นในความต๎องการในอัตลักษณ์ของตัวเอง 
 
  จากภาพที่ 41 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องเน็ตไอดอลท าให๎คุณมี 
แรงกระตุ๎นในความต๎องการในอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นจ านวน 161 คน คิดเป็นร๎อยละ 39.60  
 
 

 
 

 ภาพที่ 42 ชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอริยาบท 
 
 จากภาพที่ 42 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการชื่นชอบเน็ตไอดอล 
ทุกอริยาบถ เป็นจ านวน 147 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.10 
 
 



46 

 
 

 ภาพที่ 43 มีความเชื่อในตัวเน็ตไอดอลมาก 
 
 จากภาพที่ 43 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องมีความเชื่อในตัวเน็ตไอดอล 
เป็นจ านวน 167 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.00  
 
 

 
 

 ภาพที่ 44 ท าตามกระแสนิยมของเน็ตไอดอล 
 

 จากภาพที่ 44 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการท าตามกระแสนิยม
ของเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 175 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.00  
 
 



47 

 
 

 ภาพที่ 45 เชื่อฟังการรีวิวสินค๎าของเน็ตไอดอลมาก 
 
 จากภาพที่ 45 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการเชื่อฟังการรีวิวสินค๎า
ของเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 177 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.50 
 
 

 
 

 ภาพที่ 46 ซื้อสินค๎าท่ีเน็ตไอดอลน าเสนอ 
 
 จากภาพที่ 46 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอล
น าเสนอ เป็นจ านวน 185 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.50 
 
 



48 

 
 

 ภาพที่ 47 อํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) 
 
 จากภาพที่ 47 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการอํานทุกเนื้อหาที่ 
เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) เป็นจ านวน 145 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.60  
 
 

 
 

 ภาพที่ 48 มักจะชอบพบปะสังสรรค์กับเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 48 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการพบปะสังสรรค์กับ 
เน็ตไอดอล เป็นจ านวน 186 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.70 
 
 



49 

 
 

 ภาพที่ 49 สังคมของเน็ตไอดอลเป็นสังคมที่ดี 
 
 จากภาพที่ 49 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องสังคมของเน็ตไอดอล 
เป็นสังคมที่ดี เป็นจ านวน 144 คน คิดเป็นร๎อยละ 35.40 
 
 

 
 

 ภาพที่ 50 สานการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเน็ตไอดอล 
 
 จากภาพที่ 50 พบวําเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่งในเรื่องการสานการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 187 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.90 
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ตารางท่ี 16 คําเฉลี่ยระดับทัศนคติของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอเน็ตไอดอล 

 

ภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ลักษณะภายนอกของเน็ตไอดอล 
1. คุณคิดวํารายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล 3.67 0.98 
2. คุณคิดวําเน็ตไอดอลท าให๎คุณอยากเป็นเน็ตไอดอลบ๎าง 2.17 1.11 
3. คุณคิดวําเน็ตไอดอลเป็นแบบอยํางในการใช๎ชีวิตของคุณ 2.16 1.10 
ด้านความเชื่อถือ 
4. เน็ตไอดอลรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาด๎วยความถูกต๎อง     
   แมํนย า 

2.45 1.00 

5. เน็ตไอดอลมีความรอบรู๎ในผลิตภัณฑ์ 2.35 1.00 
6. เน็ตไอดอลมีความสามารถในการให๎ค าแนะน า 2.71 1.07 
7. เน็ตไอดอลมีบุคลิกภาพท่ีนําเชื่อถือ 2.82 1.06 
ลักษณะของเน็ตไอดอล 3.47 1.17 
9. เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเยอะ 3.61 1.02 
10. คุณคิดวําเน็ตไอดอลเป็นแบบอยํางในการใช๎ชีวิตที่ดี 2.52 1.08 
ด้านค่านิยม   
11. คุณมักจะมีความรู๎สึกที่ดีกับเน็ตไอดอล 2.85 1.00 
12. คุณมีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอล 2.92 0.96 
13. คุณจะแนะน าให๎เพ่ือนมาชอบเน็ตไอดอลกับคุณ 2.39 1.10 

 
 จากตารางที่ 16 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตํอเน็ตไอดอลในด๎าน
ลักษณะภายนอกของเน็ตไอดอลอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.67, ในด๎านความเชื่อถืออยูํใน
ระดับปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.76, ลักษณะของเน็ตไอดอลอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.07 
และด๎านคํานิยมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.72 ตามล าดับ เป็นจ านวน 270 คนจากจ านวน
เยาวชนทั้งหมด 407 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.30 
 ผู๎วิจัยพบวําข๎อมูลในสํวนของทัศนคติของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมี
ความคิดเห็นอยูํในระดับปานกลางในทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านลักษณะภายนอกของเน็ตไอดอล กลําวคือ 
เยาวชนมองภาพลักษณ์เน็ตไอดอลภายนอกที่วํา “ความเป็นเน็ตไอดอลสามารถสร๎างรายได๎ดี” 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.67, ด๎านความเชื่อถือของเน็ตไอดอล กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นวํา “เน็ตไอดอลมี
บุคลิกภาพที่นําเชื่อถือ” จากคอนเทนต์หรือสิ่ งที่ เน็ตไอดอลโพสต์ตํางๆ บนโซเชี่ยลมี เดีย
เนื่องมาจากเน็ตไอดอลสํวนใหญํจะท าการแตํงหน๎า แตํงตัว ท าให๎ตัวเองดูดี พร๎อมทั้งเลือกรูปที่ตนเห็น
วําสวยที่สุดกํอนโพสต์รูปลงโซเชี่ยลมีเดียเสมอ คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.82, ด๎านลักษณะของตัวเน็ตไอดอลเอง 
กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นที่วํา “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก” เนื่องมาจากคน
ดังบนโลกโซเชี่ยลมีเดียที่ชื่นชอบจ านวนมาก มีคนติดตามมากวัดได๎จากจ านวนยอดวิว ยอดติดตามใน
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ระยะเวลาอันสั้น คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.61 และด๎านคํานิยมของเน็ตไอดอล กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นวํา 
“เยาวชนมีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอล” เนื่องมาจากการที่เยาวชนเห็นภาพลักษณ์เน็ตไอดอล
ไปในทางท่ีดี มีบุคลิกดีที่นําเชื่อถือ จึงเป็นเหตุให๎เยาวชนมีความคิดกับเน็ตไอดอลเชิงบวก คําเฉลี่ยอยูํ
ที่ 2.92  
 จะเห็นได๎วําเยาวชนสํวนใหญํมีทัศนคติอยูํในระดับปานกลางตํอเน็ตไอดอล ท าให๎เยาวชนมี
ความคิด ความเชื่อตํอเน็ตไอดอลไมํมาก  
 
ตารางท่ี 17 คําเฉลี่ยระดับพฤติกรรมของผู๎ตอบแบบสอบถามท่ีมีตํอเน็ตไอดอล 
 

 

ความโน้มน้าวเชิงพฤติกรรมต่อเน็ตไอดอลท่ีมีต่อ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านการรีวิวสินค้า 
1. คุณมักซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอลรีวิว 2.13 1.06 
2. คุณจะตั้งใจดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎า 2.23 1.09 
3. คุณจะแนะน าคนอ่ืนให๎ใช๎สินค๎าชิ้นนั้นด๎วย 2.04 1.00 
ด้านสถานที่ 
4. คุณจะไปทุกที่ที่เน็ตไอดอลไป 1.90 1.05 
5. คุณเชื่อฟังและแบํงปัน (Share) สถานที่เที่ยวที่เน็ตไอดอลไป 2.06 1.07 
6. คุณจะแนะน าร๎านอาหารที่เน็ตไอดอลไปให๎กับคนอ่ืน 2.17 1.09 
ด้านบุคลิกภาพ 
7. คุณไปเสริมความงามและศัลยกรรมตามเน็ตไอดอล 1.96 1.05 
8. คุณมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพตามเน็ตไอดอล 2.22 1.11 
9. คุณมีสํวนรํวมในกิจกรรมสันทนาการตามเน็ตไอดอล 2.04 1.02 
10. คุณมีงานอดิเรกตามเน็ตไอดอล 1.99 1.10 
ด้านการใช้ชีวิต 
11. คุณมักจะสังเกตการกระท าของเน็ตไอดอล 2.49 1.12 
12. คุณมักจะเลียนแบบการใช๎ชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล 1.92 1.01 
13. คุณมักจะสนุกและชื่นชอบกับการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล 2.28 1.14 

  
 จากตารางที่ 17 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด๎านพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอล
อยูํในระดับไมํเห็นด๎วย ด๎านการรีวิวสินค๎าอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.13, ด๎านสถานที่อยูํ
ในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.04, ด๎านบุคลิกภาพอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.05 
และด๎านการใช๎ชีวิต อยูํในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.23 ตามล าดับ เป็นจ านวน 268 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 65.80 



52 

 ผู๎วิจัยพบวําข๎อมูลสํวนพฤติกรรมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความ
คิดเห็นอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย ได๎แกํ ด๎านการรีวิวสินค๎าของเน็ตไอดอล กลําวคือ “เยาวชนจะตั้งใจ
ดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎า” แตํอาจจะมีแนวโน๎มซื้อหรือไมํซื้อสินค๎านั้นก็ได๎ คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.23, ด๎าน
สถานที่ กลําวคือ “เยาวชนจะแนะน าร๎านอาหารที่เน็ตไอดอลโพสต์ไปให๎กับคนอ่ืน” เยาวชนสํวนใหญํ
ที่ตั้งใจดูเน็ตไอดอลเป็นนิจอยูํแล๎วก็มักจะแนะน าสิ่งที่ตนชอบให๎กับผู๎อ่ืน คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.17, ด๎าน
บุคลิกภาพของเน็ตไอดอล กลําวคือ “เยาวชนมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพตามเน็ตไอดอล” เนื่องจาก
เยาวชนเห็นวํากิจกรรมนี้ดีตํอสุขภาพของตนจึงยอมท าตามเน็ตไอดอลในกิจกรรมนี้ คําเฉลี่ยอยูํที่ 
2.22 และด๎านการใช๎ชีวิตของเน็ตไอดอล กลําวคือ “เยาวชนสํวนใหญํมักจะสังเกตการณ์กระท า
ของเน็ตไอดอล” ซึ่งอาจวัดได๎จากยอดติดตามของเยาวชน คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.49  
 จะเห็นได๎วําเยาวชนสํวนใหญํมีพฤติกรรมที่ไมํเห็นด๎วยกับเน็ตไอดอล กลําวคืออาจไมํซื้อ
สินค๎าที่เน็ตไอดอลรีวิว อาจไมํไปตามสถานที่ตํางๆ ที่เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) และอาจไมํได๎ชื่น
ชอบการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล เนื่องมาจากเยาวชนมีทัศนคติในระดับปานกลางดังที่กลําวมาจาก
ตารางข๎างต๎นท าให๎เป็นตัวตัดสินพฤติกรรมออกมาในเชิงลบที่วําเยาวชนมีความคิด ความเชื่อที่เฉยๆ 
ไมํได๎ท าให๎เยาวชนเกิดสิ่งเร๎า ไมํได๎กระตุ๎นความต๎องการตํอเยาวชนมากมายนัก กลําวคือ ไมํได๎อยาก
ซื้อสินค๎าท่ีเน็ตไอดอลรีวิว ไมํได๎อยากไปในที่ที่เน็ตไอดอลไป ไมํได๎อยากเลียนแบบเน็ตไอดอล จึงท าให๎
ในสํวนพฤติกรรมของเยาวชนไมํสํงผลตํอเน็ตไอดอล  
 
ตารางท่ี 18 คําเฉลี่ยระดับอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอผู๎ตอบแบบสอบถาม 

 

อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีต่อกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านยอมท าตาม 
1. คุณเลียนแบบเน็ตไอดอลทุกอยําง 1.71 0.95 
2. คุณมีรูปแบบการด าเนินชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล 1.76 1.00 
3. คุณใช๎ของตามเน็ตไอดอลที่คุณชื่นชอบ 1.88 1.02 
4. คุณคิดวําเน็ตไอดอลท าให๎คุณมีแรงกระตุ๎นใน 
   ความต๎องการในอัตลักษณ์ของตัวเอง 

2.16 1.15 

ด้านคล้อยตาม 
5. คุณชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบท 2.14 1.08 
6. คุณมีความเชื่อในตัวเน็ตไอดอลมาก 2.02 1.05 
7. คุณมักจะท าตามกระแสนิยมของเน็ตไอดอล 1.95 1.05 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) คําเฉลี่ยระดับอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 

อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีต่อกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ด้านการเชื่อฟัง 
8. คุณเชื่อฟังการรีวิวสินค๎าของเน็ตไอดอลมาก 1.95 1.02 
9. คุณมักจะซื้อสินค๎าท่ีเน็ตไอดอลน าเสนอ 1.90 1.01 
10. คุณจะอํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) 2.17 1.08 
ด้านสังคม 
11. คุณมักจะชอบพบปะสังสรรค์กับเน็ตไอดอล 1.89 0.99 
12. สังคมของเน็ตไอดอลเป็นสังคมท่ีดี 2.16 1.04 
13. คุณมักจะสานการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเน็ตไอดอล   
     ตลอด 

1.93 1.04 

 
 จากตารางที่ 18 พบวําเยาวชนสํวนใหญํมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลตํอเน็ตไอดอลในด๎าน
ยอมท าตามอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 1.88, ในด๎านคล๎อยตามอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.04, ในด๎านการเชื่อฟังอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.01 และในด๎านสังคมอยูํ
ในระดับไมํเห็นด๎วย คําเฉลี่ยอยูํที่ 1.99 ตามล าดับ เป็นจ านวน 289 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.00 
 ผู๎วิจัยพบวําข๎อมูลสํวนอิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอลที่มีตํอเยาวชน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ
มีความคิดเห็นอยูํในระดับไมํเห็นด๎วย ได๎แกํ ด๎านยอมท าตาม กลําวคือ “เน็ตไอดอลท าให๎เยาวชนมี
แรงกระตุ๎นในความต๎องการในอัตลักษณ์ของตัวเอง” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.16 อาจกลําวได๎วํามีคะแนน
คําเฉลี่ยอยูํในระดับน๎อย เยาวชนสํวนใหญํมักไมํยอมท าตามเน็ตไอดอล, ด๎านคล๎อยตาม กลําวคือ 
“เยาวชนชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบถ” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.14 อาจกลําวได๎วํามีคะแนนคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับน๎อย เยาวชนสํวนใหญํมักไมํคล๎อยตามเน็ตไอดอล, ด๎านการเชื่อฟัง กลําวคือ “เยาวชนมักจะ
อํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.17 อาจกลําวได๎วํามีคะแนนคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับน๎อย เยาวชนสํวนใหญํมักไมํเชื่อฟังเน็ตไอดอล และด๎านสังคม กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นวํา 
“สังคมเน็ตไอดอลเป็นสังคมที่ดี” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.16 อาจกลําวได๎วํามีคะแนนคําเฉลี่ยอยูํในระดับน๎อย 
เยาวชนสํวนใหญํเห็นวําสังคมเน็ตไอดอลเป็นสังคมที่ไมํดี 
 จะเห็นได๎วําเยาวชนสํวนใหญํมีการตอบสนองในสิ่งที่เน็ตไอดอลน าเสนออยูํในระดับไมํเห็น
ด๎วย เนื่องมาจากเยาวชนชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบถ แตํก็อาจจะไมํได๎ท าตามเน็ตไอดอลทุกอยําง 
เพียงแตํกระตุ๎นความต๎องการของเยาวชนในสํวนที่ต๎องการอยูํแล๎วเพียงเทํานั้น เชํน เน็ตไอดอลรีวิว
สินค๎าผลิตภัณฑ์ ก เยาวชนดูเน็ตไอดอลรีวิวแตํก็อาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ ก หรือไมํก็ได๎ หรืออาจจะไปซื้อ
ผลิตภัณฑ์ ข ที่มีประโยชน์ที่คล๎ายกัน และเยาวชนมีความเห็นวํา ผลิตภัณฑ์ ข ดีกวําที่เน็ตไอดอล
น าเสนอ เป็นต๎น ท าให๎เยาวชนไมํเกิดการตอบสนองตํอเน็ตไอดอล กลําวคือเยาวชนสํวนใหญํไมํมี
อิทธิพลตํอเน็ตไอดอล จึงเป็นเหตุท าให๎คําเฉลี่ยสํวนใหญํของเยาวชนออกมาในระดับน๎อย 
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4.2.1 สถานการณ์เน็ตไอดอลในปัจจุบันนี้     
ปรากฏการณ์เน็ตไอดอลในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากเน็ตไอดอลที่มีดีที่

หน๎าตา ฐานะ และการแตํงตัวแล๎ว หากนับที่ยอดการฟอลโลว์หรือยอดวิวยังเกิดเน็ตไอดอลในรูปแบบ
ที่หลากหลายขึ้น จนดูเหมือนวําใครๆ ก็สามารถเป็นเน็ตไอดอลได๎ ในยุคดิจิทัลเพียงแคํมีกลยุทธ์ที่
หลากหลายท าให๎ตนเองเกิดกระแส แยกประเด็นได๎ดังนี้ 

 4.2.1.1 เน็ตไอดอลเกิดจากการสร๎างคอนเทนต์อยํางมีแกํนสาร 
เน็ตไอดอลสร๎างจุดมุํงหมายโดยสามารถทราบถึงเวลาในการโพสต์คอนเทนต์ของตนเองบน

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให๎เยาวชนเข๎าถึง เชํน โพสต์รูปอาหารนําทานพร๎อมกับคอนเทนต์ที่อํานแล๎วชวน
ติดตาม นําค๎นหาตํอ นําสนใจ อยากไปทานที่นั่น เป็นต๎น เกิดจากการชักจูงโน๎มน๎าวในรูปแบบของ
คอนเทนต์เพ่ือให๎โดนใจทัศนคติของเยาวชนกลายเป็นพฤติกรรมในรูปแบบของการติดตามอํานคอน
เทนต์ตนเป็นจ านวนมาก สอดคล๎องกับแนวคิดของทัศนคติ (Schermercharn, 2000, p. 76) 
กลําวคือ องค์ประกอบของทัศนคติจะเกิดได๎ตํอเมื่อ เยาวชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีอารมณ์ที่
เกี่ยวข๎องกับคอนเทนต์ จึงท าให๎ต๎องการติดตาม อีกทั้งยังเป็นสํวนท าให๎เกิดกระแสนิยมสร๎างคุณคํา
ของตนอยํางชัดเจน 

 4.2.1.2 เน็ตไอดอลเกิดจากการสร๎างความฮาแบบไร๎แกํนสาร 
เน็ตไอดอลสามารถสร๎างคอนเทนต์ที่ไมํมีสาระบนสื่อสังคมออนไลน์ เชํน โชว์ลักษณะเดํนของ

ตน กลําวคือ อวดหน๎าอกที่เด๎ง ใหญํ หรืออวดอวัยวะของรํางกายที่ตนไปศัลยกรรมมา เป็นต๎น น ามา
โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตามที่ตนเองถนัดในเวลาที่ตนต๎องการอวด โดยไมํได๎มีประโยชน์หรือคุณคํา
ใดๆ ให๎กับตนเองและผู๎ติดตามเลย แตํการสร๎างคอนเทนต์แบบนี้ก็ยังเป็นที่ต๎องการของหมูํเยาวชนอีก
เป็นจ านวนมาก สอดคล๎องกับแนวคิดของการด าเนินชีวิต (Assael, 1994) กลําวคือการด าเนินชีวิต
แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือแตํละบุคคลจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตํางกันในการด าเนิน
ชีวิตของตน 

แม๎วํากระแสเน็ตไอดอลอาจไมํมีความยั่งยืนก็ตาม หรือผู๎คนอาจมีความเห็นตํางกับค าวําเน็ต
ไอดอลหรือตัวเน็ตไอดอลเอง แตํเน็ตไอดอลเองก็ยังมีความต๎องการการยอมรับและติดตามอยํางมี
คุณคําบนโลกออนไลน์อีกด๎วย และด๎วยเหตุที่เป็นเชํนนี้นักสปอนเซอร์เล็งเห็นถึงการตลาดที่ก๎าวหน๎า
โดยการประชาสัมพันธ์สินค๎าผํานเน็ตไอดอล จึงท าให๎เกิดรายได๎กับเน็ตไอดอลเป็นจ านวนมากใน
ปัจจุบัน บรรดาเหลําเน็ตไอดอลน าเอาเทคโนโลยีที่เป็นกระแสนิยมมากที่สุดเชํน Facebook และ 
Instagram เป็นต๎น ในตอนนี้มาสร๎างรายได๎ให๎ตนเอง อีกทั้งกระแสเน็ตไอดอลยังคงเป็นคํานิยมที่
เยาวชนรุํนใหมํต๎องการ แม๎การโดํงดังและได๎รับการยอมรับในฐานะเน็ตไอดอลจะมอบคุณคําทางจิตใจ
อยํางมหาศาลให๎กับผู๎ที่เหมือนมีสปอตไลท์สํองทางตลอดเวลานี้ยังสํงผลดีกับวงการบันเทิงและเอเจนซี่
โฆษณาที่สามารถค๎นหาดาวดวงใหมํในการขายสินค๎าและบริการได๎โดยไมํต๎องจัดการประกวดหรือ
อาศัยโมเดลลิ่ง สอดคล๎องกับแนวคิดของ ทิพย์วัลย์ สุทิน (2551) กลําวคือ การกระท าโดยคนหนึ่ง
หรือหลายคนเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความคิด ความรู๎สึกของคนอ่ืน สามารถแสดงได๎ใน
รูปแบบของการชักจูงใจ การคล๎อยตาม การยอมท าตาม การเชื่อฟัง เป็นต๎น  
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ตารางท่ี 19 จ านวนเยาวชนที่ติดตามเน็ตไอดอล 5 อันดับจากแบบสอบถามทั้งหมด 407 ชุด  
(เรียงจากเยาวชนที่ตอบมากท่ีสุดไปน๎อย) ตามล าดับ 
  

ล าดับ รายชื่อเน็ตไอดอล 

ยอดติดตามจาก ผลรวม 
ยอด

ติดตาม
(คน) 

ประเภทของ 
เน็ตไอดอล 

FB 
(คน) 

IG 
(คน) 

1. (มายด์) ลภัสลัล   จิรเวชสุนทรกุล 4.7 ล้าน 2.1 ล้าน 6.8 ล้าน โชว์หน้าตา 
2. (เต๎ย) จรินทร์พร จุนเกียรต ิ 1.1 ล๎าน 4.6 ล๎าน 5.7 ล๎าน โชว์หน๎าตา 
3. (พิมฐา) ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล 84,835 2.8 ล๎าน 2.8 ล๎าน โชว์ลักษณะเดํน 
4. (มันแกว) รุํงตะวัน ชัยหา 893,801 296,000 1.1 ล๎าน โชว์ลักษณะเดํน 
5. (เกํงลายพลาง) ปัญญา ยิ้มอ าไพ 221,135 132,000 353,135 โชว์ลักษณะเดํน 

ค๎นพบข๎อมูล ณ วันที่ 2 เม.ย.60 
 
 จากตารางที่ 19 พบวํา มายด์ วิรพร  จิรเวชสุนทรกุล หรือ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล จ านวน
ยอดเยาวชนที่ติดตามผํานทาง Facebook เป็นจ านวน 4.7 ล๎านคน และจ านวนยอดเยาวชนที่ติดตาม
ผํานทาง Instagram เป็นจ านวน 2.1 ล๎านคน รวมยอดติดตามเป็นจ านวน 6.8 ล๎านคน เธอเป็นเน็ต
ไอดอลประเภทโชว์หน๎าตา (สวย) ที่มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามผํานทางเฟสบุ๏คมีจ านวนมากกวํา
อินสตาแกรมเนื่องมาจากประเภทของการใช๎งานผํานเฟสบุ๏คอาจจะเป็นการโพสต์ภาพเคลื่อนไหวหรือ
ที่เรียกกันวํา เผยแพรํภาพสด (Live) มีระยะเวลาที่โพสต์ได๎นานกวําอินสตาแกรม จึงท าให๎ยอด
ผู๎ติดตามมีจ านวนที่มากกวํา อีกท้ังมีคนเลํนเฟสบุ๏คในจ านวนทีม่าก จึงท าให๎มีการติดตามที่แตกตํางกัน
อยํางเห็นได๎ชัด ดังนั้นการติดตามของเยาวชนมีหลายชํองทางในเครือขํายสังคม จึงท าให๎สํงผลในการ
จัดอันดับได๎ยากถ๎าไมํแยกประเภทถึงชํองทางการค๎นพบเน็ตไอดอล ผู๎วิจัยจึงวิเคราะห์ได๎วํา ประเภท
ของเน็ตไอดอล “ประเภทโชว์หน๎าตา” มักจะมีอิทธิพลกับเยาวชนมากที่สุด เนื่องมาจากมีจ านวนยอด
เยาวชนรวมในการติดตามผํานทางเฟสบุ๏คเป็นจ านวนถึง 6.8 ล๎านคน คือ มายด์  
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ภาพที่ 51 ประวัติโดยยํอของพิมฐา 
ที่มา : http://teen.mthai.com/campus_star/96015.html 

 

 จากภาพที่ 51 พบวํา ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล ชื่อเลํน พิมฐา เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2536 
สามารถหาชื่อแฟนเพจผํานทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเธอได๎โดยพิมพ์ค าวํา “พิมฐา Pimtha” มี
จ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 84,835 คน และสามารถหาชื่ออินสตาแกรมของเธอได๎ที่ @pimtha 
มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 2.8 ล๎านคน เป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์ลักษณะเดํน ผลงานของ
เธอที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักในวงการสื่อออนไลน์ คือ “ผู๎ที่รักการทํองเที่ยวและการถํายภาพเป็นชีวิตจิตใจ” 
เธอได๎สมยานามจากเยาวชนบนสื่อออนไลน์วํา “นางฟ้าเน็ตไอดอลไทยปี 2015” (อ๎างถึงใน  : 
http://teen.mthai.com/campus_star/96015.html)  
 เธอศึกษามัธยมต๎น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเชียงใหมํ, มัธยมปลาย fairfield high 
school ที่ Australia และศึกษามหาวิทยาลัยที่  Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศ
ญี่ปุ่น เธอมีงานอดิเรกชอบท าอาหาร ถํายรูป เธอมีสไตล์การแตํงตัวในแบบงํายๆ เน๎นเรียบ เชํน เสื้อ
ยืดกางเกงยีนส์ เป็นต๎น เธอมีน้ าหนักประมาณ 43 สูง 164 ซม. เพ่ือนตั้งฉายาให๎เธอวํา “ปลาทอง” 
ผลงานในวงการของเธอ ได๎แกํ งานโฆษณา น้ าผลไม๎บุก konyakky, ธนาคาร TMB,  iCondo, KFC, 
อิชิตัน dragon black  tea, Watson derma-plus cleansing, family mart, นมเปรี้ยว meiji ไพ
เก๎น, Cp waffle เธอมีเทคนิคการถํายภาพลงไอจี ชอบถํายรูปตอนกลางวัน กล๎องทีใ่ช๎ในเป็นเครือของ
ฟูจิ และแอปพลิเคชั่นสํวนใหญํที่ใช๎คือ แอพพลิเคชั่น VSCOCAM  
เส๎นเวลาสูํสถานะเน็ตไอดอล (Timeline) ของพิมฐา 

• ถํายภาพตนเองและอ่ืนๆ พร๎อมทั้งแตํงภาพนั้นๆ น ามาโพสต์ลงโซเชี่ยล 
• มีคนรู้จักเพิ่มขึ้น (ศัลยกรรม) และก๎าวเข๎าสูํวงการบันเทิง งานโฆษณา  

 

http://teen.mthai.com/campus_star/96015.html
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ภาพที่ 52 ประวัติโดยยํอเกํงลายพราง 
ที่มา : https://baabin.com/193208/ 

 
 จากภาพที่ 52 พบวํา ปัญญา ยิ้มอ าไพ ชื่อเลํน เกํง (ฉายาในวงการโลกออนไลน์ คือ เกํงลาย
พราง) เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2525 สามารถหาชื่อแฟนเพจผํานทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเขาได๎
โดยพิมพ์ค าวํา “เกํง ลายพราง FC” มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 221,135 คน และ
สามารถหาชื่ออินสตาแกรมของเขาได๎ที่ @panya_yimumphai มีจ านวนยอดเยาวชนติดตาม
ประมาณ 132,000 คน เป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์ลักษณะเดํน ผลงานของเขาที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักใน
วงการสื่อออนไลน์ คือ “เป็นขวัญใจเด็กแนว” ในการแสดงนิสัยเอกลักษณ์ของตนเองผํานสื่อออนไลน์  

 

 
 

ภาพที่ 53 ประวัติโดยยํอของมันแกว 
ที่มา : goo.gl/G5BsQf 

 
 จากภาพที่ 53 พบวํา รุํงตะวัน  ชัยหา ชื่อเลํน มันแกว ไมํพบข๎อมูลวันเกิด  สามารถหาชื่อ
แฟนเพจผํานทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเธอได๎โดยพิมพ์ค าวํา “มันแกว รุํนตะวัน” มีจ านวนยอด
เยาวชนติดตามประมาณ 893,801 คน และสามารถหาชื่ออินสตาแกรมของเธอได๎ที่ @mundawchaosgirl 
มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 296,000 คน เป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์ลักษณะเดํน ผลงาน
ของเธอที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักในวงการสื่อออนไลน์ คือ “ภาพเซ็กซี่วาบหวิวอวดเนินอก” เธอได๎สมยานาม
จากเยาวชนบนสื่อออนไลน์วํา “มันแกว นมคุณธรรม”  
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ภาพที่ 54 ประวัติโดยยํอของเต๎ย 
ที่มา : http://guru.sanook.com/4729/ 

 

 จากภาพที่ 54 พบวํา จรินทร์พร  จุนเกียรติ ชื่อเลํน เต๎ย เกิดวันที่ 29 มกราคม 2533 
สามารถหาชื่อแฟนเพจผํานทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเธอได๎โดยพิมพ์ค าวํา “เต๎ย จรินทร์พร  
จุนเกียรติ” มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 1,132,179 คน และสามารถหาชื่ออินสตาแกรมของ
เธอได๎ที่ @toeyjarporn มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 4.6 ล๎านคน เป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์
หน๎าตา ผลงานของเธอที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักในวงการสื่อออนไลน์ คือ “Utip Freshy Idol 2007”  
เป็นดาราและนักแสดงในปัจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่ 55 ประวัติโดยยํอของมายด์ 
ที่มา : https://women.kapook.com/view68679.html 

 

 จากภาพที่ 55 พบวํา ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ชื่อเลํน มายด์ เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2537 
สามารถหาชื่อแฟนเพจผํานทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเธอได๎โดยพิมพ์ค าวํา “Mild Jiracachsoontornkul” 
มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 4,713,268 คน และสามารถหาชื่ออินสตาแกรมของเธอได๎ที่ 
@wjmild มีจ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 2.1 ล๎านคน เป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์หน๎าตา 
ผลงานของเธอที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักในวงการสื่อออนไลน์ คือ “Broadcast Thai Television” เป็นดารา
และนักแสดงในปัจจุบัน  
 เธอมีพ่ีน๎อง 2 คน มายด์เป็นพี่สาวคนโต เธอจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์
หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน ชลกันยานุกูล ปัจจุบันเรียนที่ คณะนิเทศศาสตร์ สาขา
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ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาหารที่ชอบของเธอคือส๎มต า กีฬาที่เธอชอบเลํน คือ วอลเลย์บอล 
และแบดมินตัน ความสามารถพิเศษของเธอคือร๎องเพลง กีตาร์ อูคูเลเลํ ผลงานของเธอได๎แกํ มิวสิควิดี
โอ รักแหํงแผํนดิน แดํในหลวง, แคํของเลียนแบบ, Strawberry Crazy วง Mummy Daddy, บําย
สอง วงคชา เพลงของวง Whatever ถํายนิตยสาร Kazz และน้ าขิง ในละครเรื่อง น๎องใหมํร๎ายบริสุทธิ์ 
เส๎นเวลาสูํสถานะเน็ตไอดอล (Timeline) ของมายด์ 

 ได๎รางวัลประกวดดนตรีสยามกลการ ระดับปฐมศึกษา 
 ป.6 ถํายแบบครั้งแรกกับ Meet Dek-D.com มีคนรู๎จักเพ่ิมขึ้น และก๎าวเข๎าสูํวงการ

บันเทิงเต็มตัว : จุดเปลี่ยนครั้งที่ 1 ที่ท าให๎โดํงดังบนโซเชี่ยล 
 ม. 5 เข๎าโครงการ ยูทิป เฟรชชี่ บิวตี้ ชนะระดับภาคตะวันออก เพ่ือนสร๎างแฟนเพจให๎ 

เริ่มมีแฟนคลับเป็นจ านวนมาก (วางตัว คิดกํอนโพสต์) : จุดเปลี่ยนครั้งที่ 2 ที่ท าให๎โดํงดัง
บนโซเชี่ยล 

 ม.6 งาน MV รํวมแสดงน๎องใหมํร๎ายบริสุทธิ์ ได๎เป็นนักแสดงของบรอดคาซท์  
 ได๎ทุนความสามารถพิเศษ (ด๎านการแสดง) เข๎าศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์  สาขา

ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 มีโอกาสเข๎าประกวดโครงการ คริสตัลหาน๎องแก๏งใหมํ เพ่ือเฟ้นหาผู๎ที่จะมารับบทในละคร
เรื่อง น๎องใหมํร๎ายบริสุทธิ์ ไปออดิชั่นด๎วยตัวเอง เพ่ือนๆ เป็นคนยุให๎ไปประกวด ตอนนั้นเธอเป็นคนขี้
อาย ไมํมีความมั่นใจ และรู๎สึกกดดันกับการเข๎ามาสมัครเป็นอยํางมาก เนื่องจากผู๎สมัครหลายๆ คนก็มี
ความสามารถ แตํสุดท๎าย เธอก็สามารถฝ่าดํานเข๎ามารับบท น้ าขิง ในละครเรื่อง น๎องใหมํร๎ายบริสุทธิ์
ได๎ ซึ่งเธอเผยวําการมารับบทน้ าขิงครั้งนี้ท าให๎เธอเป็นที่รู๎จักมากขึ้นและทุกคนก็ได๎เห็นความสามารถ
ของเธอด๎วย นอกเหนือจากการเป็นเน็ตไอดอล 
 งานแรกในวงการเป็นเอ็มวีของคชา ชื่อ “แคํของเลียนแบบ” ถํายหกโมงเช๎า เลิกเที่ยงคืน 
ผํานพ๎นไปได๎ด๎วยดี มายด์ชอบถํายเอ็มวีมาก เพราะมันสบาย เวลาถํายจะเปิดเพลงบิ้วให๎ก็จะสามารถ
พูดเวลาเราแสดงได๎ตลอดเวลา ไมํเหมือนถํายละคร หรือถํายหนัง ได๎คําตัวงานแรกมาหมื่นหนึ่งก็ให๎แมํ
หมด เพราะแมํสอนวําท าบุญกับพํอแมํดีที่สุด ถ๎าเรายิ่งให๎ เราจะยิ่งได๎ หลังจากนั้น ก็มีถํายละคร ถําย
หนังมาเรื่อยๆ แตํมีชํวงที่เหนื่อย คงเป็นตอนเก็บตัวน๎องใหมํ ตอนนั้น ม.6 ก าลังจะสอบเข๎า
มหาวิทยาลัย ก็ต๎องมีหยุดเรียนแอบเครียดบํนกับแมํวําจะหยุดท างานดีหรือเปลํา แมํก็บอกวํา  
มีโอกาสแล๎วก็ท าไปกํอน เลยพยายามแบํงเวลาเรียนกับงานให๎ดีๆ สุดท๎ายก็ผํานมันมาได๎ 
 ผลงานของเธอ เชํน “น๎องใหมํร๎ายบริสุทธิ์” ซิทคอม “รักจัดเต็ม” แคสติ้งพิธีกรชํอง “VERY 
TV” คือมายด์อยูํกับพ่ีหนํอง อรุโณชา บริษัท บรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น พ่ีที่ดูแลวํามีหนังมาให๎แคส 
สํงบทมาให๎อําน เธอก็กลายเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังชั่วข๎ามคืน หลังจากนั้นน๎องมายด์ก็กลายมาเป็นดารา
วัยรุํนที่มีผลงานมากมาย  
 ณ ตอนนี้ "มายด์ วิรพร จิรเวชสุนทรกุล" เปลี่ยนชื่อจริงมาเป็น "ลภัสลัล  จิรเวชสุนทรกุล 
ความหมายคือหญิงงามผู๎มีลาภ" (ข๎อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย.60 อ๎างถึง : goo.gl/BpZWZr) สาเหตุ 
ที่เปลี่ยนคือความต๎องการของแมํเนื่องจากหํวงเรื่องสุขภาพของเธอ 
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ภาพที่ 56 ประวัติโดยยํอของอลิศ (สาวเน็ตไอดอลไทยสุดเซ็กซี่แหํงปี 2017) 
ที่มา : http://men.sanook.com/14261/ 

 
 จากภาพที่ 56 พบวํา อลิศรา  กาพย์เดโช ชื่อเลํน อลิศ ไมํพบข๎อมูลวันเกิด 1 ใน 10 อันดับ
สาวเน็ตไอดอลไทยสุดเซ็กซี่แหํงปี 2017 อลิศ “เน็ตไอดอลเต๎าสะบึ้ม” สามารถหาชื่อแฟนเพจผําน
ทางสื่อประเภทเฟสบุ๏คของเธอได๎โดยพิมพ์ค าวํา “Arisara Karbdacho” มีจ านวนยอดเยาวชน
ติดตามประมาณ 1,004,620 คน และสามารถหาชื่ออินสตาแกรมของเธอได๎ที่ @alicabambam มี
จ านวนยอดเยาวชนติดตามประมาณ 826,000 คน ซึ่งเป็นเน็ตไอดอลประเภทโชว์ลักษณะเดํนสุดเซ็กซี่
แหํงปี 2017 ผลงานของเธอที่ท าให๎เป็นที่รู๎จักในวงการสื่อออนไลน์ คือ “อวดหุํนซี้ดขึ้นปก นิตยสาร 
FHM THAILAND”  
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4.3 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติ  พฤติกรรม และอิทธิพลมีความสัมพันธ์กัน (ใช๎ Correlations ทดสอบ
สมมติฐาน) 
 H0 : ทัศนคต ิพฤติกรรม และอิทธิพลของเยาวชนมีความสัมพันธ์กัน 
 H1 : ทัศนคต ิพฤติกรรม และอิทธิพลของเยาวชนไมํมีความสัมพันธ์กัน 
 

ตารางท่ี 20  ความสัมพันธ์ของทัศนคต ิพฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม  
 

 คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) ระหวํางปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม (N = 407) 
 

Correlations 
 Attitude Behavior Influence 

Attitude 
Pearson Correlation 1 .774** .718** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 407 407 407 

Behavior 
Pearson Correlation .774** 1 .896** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 407 407 407 

Influence 
Pearson Correlation .718** .896** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 407 407 407 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

ตัวแปร   ทัศนคติ  พฤติกรรม อิทธิพลทางสังคม 
ทัศนคติ      1                                                
พฤติกรรม    .774**        1       
อิทธิพลทางสังคม             .718**      .896**   1  

 
 จากตารางที่ 20 การทดสอบ Correlation พบวําเยาวชนมีทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพล
ทางสังคมกับเน็ตไอดอลแบบมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก (r = .774, .718 และ .896 ตามล าดับ)  
 ในสํวนของทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันมากในทางบวก (r = .774) อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .000 ทัศนคติกับอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กันมากในทางบวก (r =.718)  
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 และพฤติกรรมกับอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กันมากในทางบวก (r 
= .896) อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .000 ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมาตรงตามสมมติฐาน
ที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 
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สมมติฐานที่ 2 เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
(ใช๎ ANOVA ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
 H2 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 
 
ตารางท่ี 21 ระดับคําเฉลี่ยระหวํางเพศกับรูปแบบการใช๎ชีวิต 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Observe2 
Between Groups .000 1 .000 .000 .994 
Within Groups 511.676 405 1.263   
Total 511.676 406    

Identification3 
Between Groups .156 1 .156 .154 .695 
Within Groups 411.004 405 1.015   
Total 411.160 406    

FunandLike4 
Between Groups .005 1 .005 .004 .951 
Within Groups 525.622 405 1.298   
Total 525.627 406    

 

ด้านการใช้ชีวิต Mean  Sig 
คุณมักจะสังเกตการกระท าของเน็ตไอดอล  2.49 .994 
คุณมักจะเลียนแบบการใช๎ชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล  1.92 .695 
คุณมักจะสนุกและชื่นชอบกับการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล  2.28 .951 

 

 จากตารางที่ 21 พบวําเพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิตของ
เยาวชนกับเน็ตไอดอล ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมาไมํตรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้ง
ไว๎ เนื่องจากปฏิเสธ H0 ยอมรับ H2 เนื่องจากคํา sig มากกวํา 0.05 
 
 

                                           
2                 ร ร                 
3                   ร                        
4 คุณมักจะสนุกและชื่นชอบกับการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล 
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สมมติฐานที่ 3 อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอคํานิยมที่แตกตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบ
สมมติฐาน) 
  H0 : อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอคํานิยมท่ีแตกตํางกัน 
 H3 : อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอคํานิยมท่ีแตกตํางกัน 
 
ตารางท่ี 22 ระดับคําเฉลี่ยระหวํางอายุกับคํานิยม 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

FeelGood5 
Between Groups 8.796 3 2.932 2.971 .032 
Within Groups 397.759 403 .987   
Total 406.555 406    

PositiveThinking6 
Between Groups 1.801 3 .600 .644 .587 
Within Groups 375.683 403 .932   
Total 377.484 406    

Invite7 
Between Groups 7.728 3 2.576 2.175 .090 
Within Groups 477.373 403 1.185   
Total 485.101 406    

 
ค่านิยม Mean  Sig 
คุณมักจะมีความรู๎สึกที่ดีกับเน็ตไอดอล  2.85 .032* 
คุณมีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอล  2.92 .587 
คุณจะแนะน าให๎เพ่ือนมาชอบเน็ตไอดอลกับคุณ  2.39 .090 

 
 จากตารางที่ 22 พบวําเยาวชนที่มีอายุที่แตกตํางกันมีผลตํอคํานิยมด๎านทัศนคติกับเน็ต
ไอดอลที่แตกตํางกัน (อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .03 = มีความรู๎สึกที่ดีกับเน็ตไอดอล) ซึ่งอาจ
วิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมาตรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากยอมรับ H0 ปฏิเสธ H3 

 

 
 

                                           
5              ร                       
6                                  
7                                          
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สมมติฐานที่ 4 อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบ
สมมติฐาน) 
 H0 : อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน 
 H4 : อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่แตกตํางกัน  
 
ตารางท่ี 23 ระดับคําเฉลี่ยระหวํางอาชีพกับรูปแบบการใช๎ชีวิต 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Observe8 
Between Groups 4.181 3 1.394 1.107 .346 
Within Groups 507.495 403 1.259   
Total 511.676 406    

Identification9 
Between Groups 11.954 3 3.985 4.022 .008 
Within Groups 399.206 403 .991   
Total 411.160 406    

FunandLike10 
Between Groups 6.495 3 2.165 1.681 .171 
Within Groups 519.132 403 1.288   
Total 525.627 406    

 

  
ด้านการใช้ชีวิต Mean  Sig 
คุณมักจะสังเกตการกระท าของเน็ตไอดอล  2.49 .346 
คุณมักจะเลียนแบบการใช๎ชีวิตเหมือนเน็ตไอดอล  1.92 .008* 
คุณมักจะสนุกและชื่นชอบกับการด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล  2.28 .171 

 
 จากตารางที่ 23 พบวําเยาวชนที่มีอาชีพที่แตกตํางกันมีผลตํอการใช๎ชีวิตด๎านพฤติกรรม
กับเน็ตไอดอลที่แตกตํางกัน (อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 = เลียนแบบการใช๎ชีวิตเหมือนเน็ต
ไอดอล) ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมาตรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจาก
ยอมรับ H0 ปฏิเสธ H4 

                                           
8                ร ร                  
9                  ร                        
10                           ร                          
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สมมติฐานที่ 5 เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ
อิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
 H5 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ
อิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
 
ตารางท่ี 24 ระดับคําเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช๎โซเชี่ยลมีเดีย 
 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Attitude 
Between Groups .919 3 .306 .998 .394 
Within Groups 123.696 403 .307   
Total 124.614 406    

Behavior 
Between Groups 1.945 3 .648 2.002 .113 
Within Groups 130.493 403 .324   
Total 132.437 406    

Influence 
Between Groups 2.230 3 .743 2.606 .051 
Within Groups 114.959 403 .285   
Total 117.189 406    

 

ระยะเวลาที่ใช้โซเชี่ยล Mean  Sig 
ทัศนคติ 36.08 .394 
พฤติกรรม 27.41 .113 
อิทธิพลทางสังคม 25.61 .051 

 
 จากตารางที่ 24 พบวําเยาวชนที่มีระยะเวลาที่ใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอ
ทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการ
ค านวณออกมาไมตํรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากปฏิเสธ H0 ยอมรับ H5 
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สมมติฐานที่ 6 เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
 H6 : เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่แตกตํางกัน 
 
ตารางท่ี 25 ระดับคําเฉลี่ยระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดีย 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Attitude 
Between Groups 4.205 4 1.051 3.510 .008 
Within Groups 120.409 402 .300   
Total 124.614 406    

Behavior 
Between Groups 3.255 4 .814 2.532 .040 
Within Groups 129.182 402 .321   
Total 132.437 406    

Influence 
Between Groups 4.832 4 1.208 4.322 .002 
Within Groups 112.358 402 .279   
Total 117.189 406    

 

ระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดีย Mean  Sig 
ทัศนคติ 36.08 .008* 
พฤติกรรม 27.41 .040* 
อิทธิพลทางสังคม 25.61 .002* 

 
 จากตารางที่ 25 พบวําเยาวชนที่มีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดียที่
แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอลอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .008, 0.040 และ 0.002 ตามล าดับ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมา
ตรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากยอมรับ H0 ปฏิเสธ H6 
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สมมติฐานย่อย เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลกับชํวงระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตําง
กัน (ใช๎ Chi-Square ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลกับชํวงระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกัน 
 H7 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลกับชํวงระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกัน 
 
ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบความถี่ จ าแนกด๎วยเพศกับชํวงระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดีย (n = 407) 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Pearson Chi-Square 17.263a 3 .001 
Likelihood Ratio 17.263 3 .001 
Linear-by-Linear Association 16.348 1 .000 
N of Valid Cases 407   
a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 4.84. 

 

เพศ 

ระยะเวลาในการใช้โซเชี่ยลมีเดีย 

sig ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 
ต่อวัน (คน) 

1 – 2 ชั่วโมง 
ต่อวัน (คน) 

3 – 4 ชั่วโมง 
ต่อวัน (คน) 

มากกว่า 4 ชั่วโมง 
ต่อวัน (คน) 

ชาย 7 50 42 80 
.001* 

หญิง 4 31 53 140 
รวม 11 81 95 220 407 

  
 จากตารางที่ 26 พบวําเพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลกับชํวงระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยล
มีเดียกับเน็ตไอดอลที่แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญสถิติที่ .001 ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณ
ออกมาตรงตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากยอมรับ H0 ปฏิเสธ H7 
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สมมติฐานย่อย เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่
ตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่ตํางกัน 
 H8 : เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่
ตํางกัน 
 
ตารางท่ี 27 เพศกับทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Attitude 
Between Groups .227 1 .227 .740 .390 
Within Groups 124.387 405 .307   
Total 124.614 406    

Behavior 
Between Groups .254 1 .254 .779 .378 
Within Groups 132.183 405 .326   
Total 132.437 406    

Influence 
Between Groups .087 1 .087 .299 .585 
Within Groups 117.103 405 .289   
Total 117.189 406    

  
 จากตารางที่ 27 พบวําเพศของเยาวชนที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ
อิทธิพลทางสังคมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล ซึ่งอาจวิเคราะห์ได๎วําผลการค านวณออกมาไมํตรง
ตามสมมติฐานที่ผู๎วิจัยได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากปฏิเสธ H0 ยอมรับ H8  
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สมมติฐานย่อย เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎อินเตอร์เน็ตที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่ตํางกัน (ใช๎ ANOVA ทดสอบสมมติฐาน) 
 H0 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎เน็ตที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพล
ทางสังคมที่ตํางกัน 
 H9 : เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎เน็ตที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และ
อิทธิพลทางสังคมที่ตํางกัน 
 
ตารางท่ี 28 ระยะเวลาในการใช๎อินเตอร์เน็ตกับทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม 
 

ANOVA 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Attitude 
Between Groups 1.131 3 .377 1.231 .298 
Within Groups 123.483 403 .306   
Total 124.614 406    

Behavior 
Between Groups 2.296 3 .765 2.370 .070 
Within Groups 130.142 403 .323   
Total 132.437 406    

Influence 
Between Groups 3.488 3 1.163 4.121 .007 
Within Groups 113.702 403 .282   
Total 117.189 406    

 

 จากตารางที่ 28 พบวําเยาวชนที่มีระยะเวลาในการใช๎อินเตอร์เน็ตที่แตกตํางกันไมํมีผลตํอ
ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล แตํมีผลตํออิทธิพลทางสังคมของเยาวชนที่มี
ตํอเน็ตไอดอล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .007 
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ตารางท่ี  29 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน เป็นดังนี้ 
 

สมมติฐาน 
ที ่

ข้อมูล 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 
H1 ทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลมีความสัมพันธ์กันมาก ยอมรับสมมติฐาน 
H3 อายุของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอคํานิยมที่แตกตําง

กัน 
ยอมรับสมมติฐาน 

H4 อาชีพของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอการใช๎ชีวิตที่
แตกตํางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

H6 เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลที่แตกตําง
กันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่
แตกตํางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

H7 เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลกับชํวงระยะเวลาใน
การใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

H2 เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอรูปแบบการใช๎ชีวิต
ของพฤติกรรมที่แตกตํางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

H5 เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎โซเชี่ยลมีเดียที่แตกตํางกัน
มีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่
แตกตํางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

H8 เพศของเยาวชนที่แตกตํางกันมีผลตํอทัศนคติ พฤติกรรม 
และอิทธิพลทางสังคมที่ตํางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

H9 เยาวชนมีระยะเวลาในการใช๎เน็ตที่แตกตํางกันมีผลตํอ
ทัศนคติ พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคมที่ตํางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
 จากตารางที่ 29 พบวําเยาวชนสํวนใหญํต๎องการการยอมรับมาก โดยเฉพาะเยาวชนเจนวายที่
มองวําคํานิยมเป็นสิ่งที่เพ่ิมคุณคําให๎กับตนเองโดยมีอาชีพที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอรูปแบบการใช๎ชีวิต
ของเน็ตไอดอลรวมถึงระยะเวลาในการเลํนโซเชี่ยลมีเดียและระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลสํงผล
ตํอเน็ตไอดอลได๎ดีกวํา ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับด๎านทัศนคติและด๎านพฤติกรรมของเยาวชนเพ่ือการตอบสนอง
ไปสูํอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่ดีกวํา ซึ่งปัจจัยทั้งสองด๎านมีความสัมพันธ์กันมาก แตํในทางเดียวกันเพศ
ของเยาวชนและระยะเวลาที่เยาวเชนเลํนโซเชี่ยลมีเดียไมํได๎สํงผลกับเน็ตไอดอลเลย ท าให๎ผู๎วิจัยมอง
วํา เราควรจะเน๎นไปที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให๎หันมาสนใจและติดตามเน็ตไอดอลเพ่ือ
น าไปสูํพฤติกรรมเป็นการติดตามเน็ตไอดอลในระยะยาวจึงจะตรงเป้าหมายของนักการตลาดที่จ๎าง 
เน็ตไอดอลรีวิวสินค๎าผํานออนไลน์ 
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4.4 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน” ผู๎ศึกษา พบวํา
เยาวชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหวําง 20 – 30 ปี (เจนวาย) ติดตามเน็ตไอดอลมากที่สุด  
มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา เลํนอินเตอร์เน็ตมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง ในทุกครั้งใช๎โซเชี่ยลมีเดีย 
3 – 4 ชั่วโมงตํอวัน ค๎นพบเน็ตไอดอลจากเครือขํายสังคมประเภท Facebook มีระยะเวลาในการ
ติดตามเน็ตไอดอลต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง เยาวชนสํวนใหญํมักจะติดตามเน็ตไอดอลประเภทโชว์
หน๎าตาดีมากกวําโชว์ลักษณะเดํนวัดจากจ านวนยอดผู๎ติดตาม คือ มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล 
จ านวนยอดติดตามผํานเฟสบุ๏ค เป็นจ านวน 4.7 ล๎านคน และผํานทางอินสตาแกรม เป็นจ านวน 2.1 
ล๎านคน รวมเป็นจ านวน 6.8 ล๎านคน ตามล าดับ 
 อิทธิพลของเน็ตไอดอลเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ต๎องการศึกษา จ านวน 2 ด๎าน โดยมีข๎อมูลรายด๎าน
ของปัจจัยตํางๆ พบวํา 
 ด๎านทัศนคติของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล พบวํา เยาวชนสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับทัศนคติ
โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยรวมรายสํวนเทํากับ 36.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยมากที่สุด คือ เยาวชนมองภาพลักษณ์เน็ตไอดอลภายนอกที่วํา “ความเป็นเน็ตไอดอลสามารถ
สร๎างรายได๎ดี” คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.67, ด๎านความเชื่อถือของเน็ตไอดอล กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นวํา 
“เน็ตไอดอลมีบุคลิกภาพที่นําเชื่อถือ” คําเฉลี่ยอยูํที่  2.82, ด๎านลักษณะของตัวเน็ตไอดอลเอง 
กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นที่วํา “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก” คําเฉลี่ยอยูํที่ 
3.61 และด๎านคํานิยม กลําวคือ เยาวชนมีความคิดในทางบวกกับเน็ตไอดอล คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.92 
 ด๎านพฤติกรรมของเยาวชนที่มีตํอเน็ตไอดอล พบวําเยาวชนสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับ
พฤติกรรมโดยรวมอยูํในระดับน๎อย คําเฉลี่ยรวมรายสํวนเทํากับ 27.4 โดยทีเ่ยาวชนมีพฤติกรรมไมํเห็น
ด๎วยตํอเน็ตไอดอล เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด๎านการรีวิวสินค๎าของเน็ต
ไอดอล กลําวคือ “เยาวชนจะตั้งใจดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎า” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.23, ด๎านสถานที่ กลําวคือ 
“เยาวชนจะแนะน าร๎านอาหารที่เน็ตไอดอลโพสต์ไปให๎กับคนอื่น” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.17, ด๎านบุคลิกภาพ
ของเน็ตไอดอล กลําวคือ “เยาวชนมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพตามเน็ตไอดอล” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.22 และ 
ด๎านการใช๎ชีวิตของเน็ตไอดอล กลําวคือ “เยาวชนสํวนใหญํมักจะสังเกตการณ์กระท าของเน็ตไอดอล” 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.49 
 อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน คําเฉลี่ยรวมรายสํวนเทํากับ 25.61 
พบวําข๎อมูลสํวนอิทธิพลทางสังคมของเน็ตไอดอลที่มีตํอเยาวชน กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีความคิดเห็น
อยูํในระดับไมํเห็นด๎วย เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด๎านยอมท าตาม 
กลําวคือ “เน็ตไอดอลท าให๎เยาวชนมีแรงกระตุ๎นในความต๎องการในอัตลักษณ์ของตัวเอง” คําเฉลี่ยอยูํ
ที่ 2.16, ด๎านคล๎อยตาม กลําวคือ “เยาวชนชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบถ” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.14, ด๎าน
การเชื่อฟัง กลําวคือ “เยาวชนมักจะอํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอลแบํงปัน (Share) คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.17 
และด๎านสังคม กลําวคือ เยาวชนมีความเห็นวํา “สังคมเน็ตไอดอลเป็นสังคมที่ดี” คําเฉลี่ยอยูํที่ 2.16 
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 สรุปแล๎วทัศนคติและพฤติกรรมรวมถึงอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธ์กันมากในทางบวก  
 จากผลการวิจัยที่น ามาทดสอบสมมติฐานพบวําเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาที่เยาวชนใช๎
อินเตอรเ์น็ตไมํมีอิทธิพลกับเน็ตไอดอล สํวนระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลของเยาวชนมีอิทธิพล
กับเน็ตไอดอล กลําวคือ เยาวชนมีระยะเวลาในการติดตามเน็ตไอดอลมากวัดได๎จากจ านวนยอด
ติดตามสํงผลให๎เกิดอิทธิพลกับเน็ตไอดอลได๎ดี 
 

 
 

ภาพที่ 57 เพศของเยาวชนกับการเลํนโซเชี่ยลมีเดีย 
 
 จากภาพที่ 57 จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 407 คน พบวําเยาวชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิงที่
ติดตามเน็ตไอดอลมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 140 คน รองลงมาคือเพศชายที่ติดตามเน็ต
ไอดอลมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 80 คน, เยาวชนเพศหญิงที่ติดตามเน็ตไอดอล 3 – 4 
ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 53 คน, เยาวชนเพศชายที่ติดตามเน็ตไอดอล 1 – 2 ชั่วโมงตํอวัน เป็น
จ านวน 50 คน, เยาวชนเพศชายที่ติดตามเน็ตไอดอล 3 – 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 42 คน, 
เยาวชนเพศหญิงติดตามเน็ตไอดอล 1 – 2 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 31 คน,เยาวชนเพศชาย
ติดตามเน็ตไอดอลต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 7 คน และเยาวชนเพศหญิงติดตามเน็ตไอดอล
ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 4 คน ตามล าดับ  
 จากข๎อมูลดังกลําวพบวําเยาวชนเพศหญิงเป็นเพศที่เลํนโซเชี่ยลมีเดียมีจ านวนมากที่สุด เลํน
มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน ท าให๎มองวําถ๎าจะท าอะไรใดๆ บนโซเชี่ยลก็จะต๎องน าเสนอข๎อมูลที่เพศหญิง
ต๎องการมากกวําเพศชาย 
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ภาพที่ 58 แสดงถึงเพศของเยาวชนในการติดตามเน็ตไอดอล 
 

 จากภาพที่ 58 จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 407 คน พบวําเยาวชนเพศหญิงที่มีอายุระหวําง 20 
– 30 ปี ติดตามเน็ตไอดอล เป็นจ านวน 135 คน และเยาวชนเพศชายที่มีชํวงอายุเดียวกันติดตามเน็ต
ไอดอล เป็นจ านวน 95 คน ตามล าดับ 
  จากข๎อมูลดังกลําวพบวําเยาวชนเพศหญิง (เจนวาย) ติดตามเน็ตไอดอลเป็นจ านวน
มากที่สุด ท าให๎ทราบวําเจนวายเป็นเจนที่ชอบติดตามคนดังบนโซเชี่ยลมีเดียมากกวําเจนอื่น 
 

 
 

ภาพที่ 59 แสดงถึงอาชีพของเยาวชนในการติดตามเน็ตไอดอล 
 

 จากภาพที่ 59 จากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 407 คน พบวําเยาวชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
ที่ติดตามเน็ตไอดอลมากท่ีสุด เป็นจ านวน 187 คน รองลงมาคือข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็น
จ านวน 96 คน, พนักงาน/ลูกจ๎างบริษัทเอกชน เป็นจ านวน 88 คน และค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว เป็น
จ านวน 36 คน ตามล าดับ  
 จากข๎อมูลดังกลําวพบวําอาชีพนักเรียน/นักศึกษาติดตามเน็ตไอดอลมีจ านวนมากที่สุด ท าให๎
ทราบวําอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรเข๎าถึงข๎อมูลในด๎านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จากคนดังบนโลก
โซเชี่ยลมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 30 เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล” จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น      เพศ     รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล 
ชาย 179 179 

เห็นด๎วย (4) 69 69 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5) 29 29 
ไมํเห็นด๎วย (2) 8 8 
ไมํเห็นด๎วย อยํางยิ่ง (1) 2 2 
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) 10 10 
ปานกลาง (3) 61 61 

หญิง 228 228 
เห็นด๎วย (4) 88 88 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5) 54 54 
ไมํเห็นด๎วย (2) 13 13 
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) 3 3 
ปานกลาง (3) 70 70 

ผลรวมทั้งหมด 407 407 
 
 จากตารางที่ 30 พบวําเยาวชนเพศหญิงเห็นด๎วยในเรื่อง “รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล” 
เป็นจ านวน 88 คนจากจ านวนเพศหญิงทั้งหมด 228 คน และเยาวชนเพศชายเห็นด๎วยในเรื่อง
เดียวกัน เป็นจ านวน 69 คนจากจ านวนเพศชายทั้งหมด 179 คน ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 31 เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล” จ าแนกตามลักษณะประชากร 
 

 เพศ อายุ อาชีพ รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล 
ชาย 18 18 18 18 

20 - 30 ปี 18 18 18 18 
นักเรียน/นักศึกษา 18 18 18 18 

เห็นด๎วย (4) 18 18 18 18 
หญิง 32 32 32 32 

20 - 30 ปี 32 32 32 32 
นักเรียน/นักศึกษา 32 32 32 32 

เห็นด๎วย (4) 32 32 32 32 
ผลรวมทั้งหมด 50 50 50 50 
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 จากตารางที่ 31 จ าแนกตามลักษณะประชากรแล๎วพบวํา เยาวชนสํวนใหญํเพศหญิงที่มีอายุ
ระหวําง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา เห็นด๎วยในเรื่อง “รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล” 
เป็นจ านวน 32 คน และเยาวชนเพศชายที่มีลักษณะประชากรเดียวกัน เห็นด๎วยในเรื่องเดียวกัน เป็น
จ านวน 18 คน ตามล าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 60 เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล”  
                               จ าแนกตามลักษณะประชากร 

 
 จากภาพที่ 60 พบวําเยาวชนที่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวําง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา เห็นด๎วยในเรื่อง รายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอลมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 32 เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเยอะ” จ าแนกตามเพศ 

 
ความคิดเห็น  

เพศ 
เน็ตไอดอลคือ 

คนที่มีคนชื่นชอบเยอะ 
ชาย 179 179 

เห็นด๎วย (4) 82 82 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5) 26 26 
ไมํเห็นด๎วย (2) 15 15 
ไมํเห็นด๎วย อยํางยิ่ง (1) 2 2 
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) 12 12 
ปานกลาง (3) 42 42 

 
 
 
 

รายได้ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล 

ชาย 20 - 30 ปี 
นักเรียน/นักศึกษา 
เห็นด๎วย (4) 

หญิง 20 - 30 ปี 
นักเรียน/นักศึกษา 
เห็นด๎วย (4) 



76 

ตารางท่ี 32 (ต่อ) เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเยอะ”  
จ าแนกตามเพศ 
 

ความคิดเห็น  
เพศ 

เน็ตไอดอลคือ 
คนที่มีคนชื่นชอบเยอะ 

หญิง 228 228 
เห็นด๎วย (4) 99 99 
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (5) 43 43 
ไมํเห็นด๎วย (2) 11 11 
ไมํเห็นด๎วย อยํางยิ่ง (1) 1 1 
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง (1) 7 7 
ปานกลาง (3) 67 67 

ผลรวมทั้งหมด 407 407 
 
 จากตารางที่ 32 พบวําเยาวชนเพศหญิงสํวนใหญํเห็นด๎วยในเรื่อง “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคน
ชื่นชอบเยอะ” เป็นจ านวน 99 คน และเยาวชนเพศชายเห็นด๎วยในเรื่องเดียวกัน เป็นจ านวน 82 คน 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 33 เยาวชนยอมรับเน็ตไอดอล “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเยอะ” จ าแนกตามลักษณะ    
                ประชากรศาสตร์ 
 

 เพศ อายุ อาชีพ เน็ตไอดอลคือ 
คนที่มีคนชื่นชอบเยอะ 

ชาย 26 26 26 26 
20 - 30 ปี 26 26 26 26 

นักเรียน/นักศึกษา 26 26 26 26 
เห็นด๎วย (4) 26 26 26 26 

หญิง 35 35 35 35 
20 - 30 ปี 35 35 35 35 

นักเรียน/นักศึกษา 35 35 35 35 
เห็นด๎วย (4) 35 35 35 35 

ผลรวมทั้งหมด 61 61 61 61 
  
 จากตารางที่ 33 พบวําเยาวชนสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุระหวําง 20-30 ปี มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเห็นด๎วยในเรื่อง “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก” เป็นจ านวน 
35 คน และเยาวชนเพศชายเห็นด๎วยในเรื่องเดียวกัน เป็นจ านวน 26 คน ตามล าดับ 
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ภาพที่ 61 เยาวชนยอมรับ “เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก”  
                           จ าแนกตามลักษณะประชากร 

 
 จากภาพที่ 61 พบวําเยาวชนที่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวําง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา เห็นด๎วยในเรื่อง เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก 
 จากข๎อมูลข๎างต๎น กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํเห็นด๎วยกับเน็ตไอดอลมีอยูํด๎วยกันสองเรื่อง คือ 
เยาวชนมีความคิดท่ีวําความเป็นเน็ตไอดอลสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับตนเอง และ เน็ตไอดอลคือคนที่
มีคนติดตามเยอะบนโลกออนไลน์วัดได๎จากยอดวิวและยอดติดตามในระยะเวลาอันสั้น  
 แตํเยาวชนสํวนใหญํไมํเห็นด๎วยกับเน็ตไอดอลในหลายเรื่องหลายด๎าน ได๎แกํ ด๎านลักษณะ
ภายนอกของเน็ตไอดอล กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํไมํได๎อยากเป็นเน็ตไอดอลและไมํได๎อยากมีชีวิต
เหมือนเน็ตไอดอล, ด๎านการรีวิวสินค๎า กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํอาจจะดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎า โดย
ตั้งใจหรือไมํตั้งใจก็ได๎แตํก็ไมํซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอลรีวิวอยูํดี รวมถึงไมํแนะน าให๎คนอ่ืนใช๎สินค๎าที่เน็ต
ไอดอลรีวิวอีกด๎วย, ด๎านสถานที่ กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํไมํไปในที่ที่เน็ตไอดอลแบํงปันบนโลก
ออนไลน์ รวมทั้งไมํแนะน าร๎านอาหารที่เน็ตไอดอล (Share) แบํงปัน, ด๎านบุคลิกภาพ กลําวคือ 
เยาวชนสํวนใหญํไมํคิดที่จะเสริมความงามหรือศัลยกรรมตามเน็ตไอดอลรวมถึงไมํท ากิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ ไมํมีกิจกรรมสันทนาการและงานอดิเรกตามเน็ตไอดอลอีกด๎วย, ในด๎านการใช๎ชีวิต กลําวคือ 
เยาวชนสํวนใหญํไมํต๎องการที่จะเลียนแบบเน็ตไอดอล และไมํชื่นชอบ ไมํสนุกกับการใช๎ชีวิตของเน็ต
ไอดอล, ด๎านยอมท าตาม กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํไมํได๎ต๎องการเลียนแบบเน็ตไอดอลทุกอยําง
รวมถึงไมํใชํรูปแบบการใช๎ชีวิตของตน ไมํใช๎ของตามเน็ตไอดอล ไมํได๎ชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบถ อีก
ทั้งเน็ตไอดอลไมํได๎สร๎างแรงกระตุ๎นความเป็นตัวเองออกมา, ด๎านคล๎อยตาม กลําวคือ เยาวชนสํวน
ใหญํไมํได๎เชื่อในตัวเน็ตไอดอลนักอีกทั้งยังไมํได๎ต๎องการท าตามกระแส, ด๎านการเชื่อฟัง กลําวคือ 
เยาวชนสํวนใหญํไมํเชื่อค าพูดจากเน็ตไอดอลในการรีวิวสินค๎าวําสิ่งที่น าเสนอตนจะใช๎จริง ได๎ผลจริง 
เลยไมํสามารถซื้อสินค๎าจากที่เธอหรือเขารีวิวได๎ พร๎อมทั้งเยาวชนไมํอํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอล
แบํงปัน, ด๎านสังคม กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํไมํได๎ชอบพบปะสังสรรค์กับเน็ตไอดอลและยังมี
ความคิดที่วําสังคมเน็ตไอดอลเป็นสังคมที่ไมํดีเลยไมํสามารถสานการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเน็ต
ไอดอลได๎ 

เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก 

ชาย 20 - 30 ปี 
นักเรียน/นักศึกษา 
เห็นด๎วย (4) 

หญิง 20 - 30 ปี 
นักเรียน/นักศึกษา 
เห็นด๎วย (4) 



78 

 และที่สรุปเยาวชนสํวนใหญํเฉยๆ หรือมีความคิดแบบกลางๆ ได๎แกํ ด๎านความเชื่อถือ 
กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํยังคงคิดวําเน็ตไอดอลมีความรู๎ในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค๎าที่ได๎รับจากนักลงทุน
น ามาให๎รีวิวบ๎าง รวมถึงเธอมีการน าเสนอที่ดี สามารถให๎ค าแนะน าสินค๎าได๎ดี เพราะเน็ตไอดอลมี
บุคลิกที่ดีนําเชื่อถือ เนื่องมาจากกํอนจะน าเสนอทุกครั้งเน็ตไอดอลจะแตํงหน๎าแตํงตาแตํงตัวให๎ดูดีบน
โลกออนไลน์เสมอ, ด๎านลักษณะของเน็ตไอดอล กลําวคือ เน็ตไอดอลบางรายอาจเป็นแบบอยํางใน
การใช๎ชีวิตได๎, ด๎านคํานิยม กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํมีความรู๎สึกที่ดีกับเน็ตไอดอลเลยท าให๎มี
ความคิดในเชิงบวกกับเน็ตไอดอลและอาจจะแนะน าให๎เพ่ือนมาชอบเน็ตไอดอลคนเดียวกับคุณด๎วย, 
ด๎านการใช๎ชีวิต กลําวคือ เยาวชนสํวนใหญํมีการสังเกตการกระท าของเน็ตไอดอล 

 ผลการวิจัยออกมามีคะแนนเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งตํางจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
เนื่องมาจากเน็ตไอดอลในปัจจุบันซึ่งกลายเป็นคนดังในระยะเวลาอันสั้นนั้น บางคนอาจยังคงวางตัวไมํ
เหมาะสมบนโลกออนไลน์รวมกับมีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมออกสื่อสังคม โดยไมํค านึงถึงภาพลักษณ์
ของตนเองในโลกออนไลน์ จึงเป็นเหตุท าให๎เยาวชนสํวนใหญํมีทัศนคติ ความคิด ความเชื่อและ
พฤติกรรมในรูปแบบที่ไมํเห็นด๎วยมากไป จึงตัดสินพฤติกรรมของเยาวชนสํวนใหญํไมํคล๎อยตามกับ 
เน็ตไอดอล โดยที่ในปัจจุบันนี้กระแสเน็ตไอดอลยังคงเป็นกระแสที่นิยมมาก ซึ่งผลการวิจัย ไมํ
สอดคล๎องกับความเป็นจริงที่วํา ผู๎วําจ๎างต๎องพ่ึงพาเน็ตไอดอลในการรีวิวสินค๎าผํานโลกออนไลน์นั้น ถ๎า
ตราบใดในปัจจุบันเทคโนโลยียังคงมีการพัฒนาไปอยํางตํอเนื่อง รวมกับเยาวชนยังคงมีความต๎องการ
สนใจและยอมรับ พร๎อมรับมือกับเทคโนโลยีนั้นๆ อยูํตลอดเวลา จึงสํงผลให๎เน็ตไอดอลยังคงเป็น
กระแสที่สร๎างรายได๎ให๎กับนักการตลาดอยํางมาก นักลงทุนทั้งหลายจึงยังคงจ๎างรีวิวบนโลกออนไลน์
ผํานเน็ตไอดอลอยูํ เพียงแตํกํอนการจ๎างเน็ตไอดอลมารีวิวสินค๎านั้นนักการตลาดควรจะศึกษาประวัติ
ของเน็ตไอดอลให๎รอบคอบถี่ถ๎วนเสียกํอน แตํในปัจจุบันนักการตลาดบางรายอาจจะแคํต๎องการเพียง
เพราะให๎ผลิตภัณฑ์ที่จ๎างเน็ตไอดอลรีวิวท าแคํเพ่ิมจ านวนยอดติดตามยอดไล๎ให๎กับสินค๎านักการตลาด
บางรายจึงไมํตระหนักถึงภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล รวมถึงในปัจจุบันถ๎าข๎อมูลของเน็ตไอดอลคนใดมี
ข๎อมูลในด๎านลบแล๎วเกิดความเสียหายมากเทําไหรํในเครือขํายสังคมยิ่งท าให๎เกิดเป็นกระแสโดํงดังมาก
ขึ้นในโลกออนไลน์มากเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้เองจึงท าให๎นักการตลาดมุํงหวังตํอยอดก าไรในการสร๎าง
รายได๎กับกระแสเหลํานี้ได๎ พร๎อมทั้งเยาวชนในปัจจุบันมีสติในการเลือกเลียนแบบต๎นแบบของตนเอง
วําสิ่งไหนควรเลียนแบบสิ่งไหนไมํควร ถ๎าเยาวชนคนนั้นมีทัศนคติตํอเน็ตไอดอลไปในทางที่ดีสํงผลให๎
พฤติกรรมหรือแสดงการกระท าออกมาเชิงบวก กลําวคือ การกดถูกใจ ติดตาม และคอมเม๎นไปในทาง
ที่ดีไปด๎วย แตํถ๎าเยาวชนคนนั้นมีทัศนคติตํอเน็ตไอดอลไปในทางที่ไมํดีสํงผลให๎พฤติกรรมหรือแสดง
การกระท าออกมาเชิงลบ กลําวคือ อาจจะกดถูกใจ กดติดตามก็ได๎หรือไมํกดก็ได๎ พร๎อมทั้งคอมเม๎นไป
ในทางลบด๎วย อาจจะตํอวํา วํากลําว ไปในทางที่เน็ตไอดอลเสียหายอีกด๎วย จึงท าให๎สํงผลกระทบ
ตํอเน็ตไอดอลอยํางมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เรื่อง อิทธิพลของ 
เน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน (Net Idolization and its Influence on Behavior of 
the Youth) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่สํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมของ
เยาวชนเจนวาย สรุปได๎ดังนี้ 

 
5.1 วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
เยาวชนที่ใช๎สื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งค๎นหามา

จากเว็บไซต์สถิติแหํงชาติ มีจ านวน 19,000,000 คน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง คือ 
กลุํมเยาวชนที่มีอายุระหวําง 19-36 ปี (เจนวาย) ที่เลํนเฟสบุ๏คและอินสตาแกรม ค านวณหากลุํม
ตัวอยํางด๎วยหลักการยามาเนํ  (Taro Yamane) มีจ านวน 407 คน จ าแนกตามคุณลักษณะ
ประชากรศาสตร์ อายุ อาชีพ ระยะเวลาการใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดียตํางๆ รวมถึงการค๎นพบและ
ติดตามเน็ตไอดอล การก าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตรของ Taro Yamane ซึ่งก าหนดระดับ
ความเชื่อมั่นเทํากับร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่ยอมรับได๎ไมํเกินร๎อยละ 5 
หรือที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ให๎ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง  

5.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง    จ านวน  9 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 ภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุํมตัวอยําง   จ านวน 13 ข๎อ  
 สํวนที่ 3 ความโน๎มน๎าวเชิงพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง จ านวน 13 ข๎อ 
 สํวนที่ 4 อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง    จ านวน 13 ข๎อ 
 5.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

สร๎างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช๎ Google Form โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให๎กลุํม
ตัวอยํางเป็นผู๎ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) เขียนข๎อความเชิญชวน
ให๎ผู๎ใช๎อินเตอร์เน็ตรํวมท าแบบสอบถาม และได๎รับการตอบรับ จ านวน 407 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของแบบสอบถามท้ังหมด 

5.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎วิธีทางสถิติดังนี้ ได๎แกํ  
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายข๎อมูลโดยใช๎คําร๎อยละ 

(Percentage) เพ่ืออธิบายตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเยาวชน
ในรูปแบบของอิทธิพลทางสังคมในการติดตามเน็ตไอดอล (ผํานเฟสบุ๏คและอินสตาแกรม) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) ตั้งไว๎ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยใช๎การวิเคราะห์ทดสอบความสัมพันธ์  (Pearson 
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correlation) ระหวํางเยาวชนกับเน็ตไอดอล และการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง ทัศนคติ 
พฤติกรรม และอิทธิพลทางสังคม จ าแนกตามระยะเวลาที่ใช๎อินเตอร์เน็ต โดยใช๎การทดสอบความ
แตกตํางด๎วยคํา F – Test (ANOVA) รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต๎อง   

 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

5.2.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
 จากการศึกษากลุํมตัวอยําง จ านวน 407 คน พบวําจากแบบสอบถามเยาวชนสํวนใหญํ 
เป็นเพศหญิง เป็นจ านวนทั้งหมด 228 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.00, มีชํวงอายุระหวําง 20 – 30 ปี  
เป็นจ านวน 230 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.50, ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เป็นจ านวน 187 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 45.90, มีการใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดีย มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน เป็นจ านวน 220 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 54.10, มีเวลาใช๎อินเตอร์เน็ตมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 147 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 36.10, ค๎นพบเน็ตไอดอลจากเครือขํายสังคม (Social Media) เป็นจ านวน 297 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 73.00, พบเห็นเน็ตไอดอลจากสื่อประเภท Facebook มากที่สุด เป็นจ านวน 311 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 76.40, ติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดียต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง เป็นจ านวน 349 คน  
คิดเป็นร๎อยละ 85.70, เยาวชนสํวนใหญํติดตามเน็ตไอดอล คือ มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล วัดได๎
จากจ านวนยอดติดตามสูงสุด ตามล าดับ 

5.2.2 อิทธิพลของเน็ตไอดอลต่อเยาวชนเจนวาย 
 พบวําทัศนคติของกลุํมตัวอยํางตํอภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล มีลักษณะเป็นสามัญ กลําวคือ 
กลุํมตัวอยํางไมํได๎ยกยํองชื่นชม และไมํได๎ดูหมิ่นดูแคลนแตํอยํางใด รวมถึงพฤติกรรมของเน็ตไอดอลที่
ถํายทอดออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์ มิได๎มีผลกระทบหรือโน๎มน๎าวให๎เยาวชนเกิดการเลียนแบบใน
พฤติกรรมดังกลําว กลําวคือเยาวชนสํวนใหญํอาจจะดูเน็ตไอดอลรีวิวสินค๎าแตํก็มีแนวโน๎มที่จะไมํซื้อ 
อยํางไรก็ดีเยาวชนยังยอมรับเน็ตไอดอลอยู่สองเรื่อง คือ รายได้ดีจากการเป็นเน็ตไอดอล และเน็ต
ไอดอลมีคนชื่นชอบเป็นจ านวนมาก การยอมรับในตัวเน็ตไอดอลสามารถน าไปแปรรูปทางการตลาดได๎ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุลและ ณักษ์ กุลิสร์ (2557) เรื่อง “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุํนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบวําผู๎บริโภควัยรุํนจะใช๎สินค๎าให๎สอดคล๎องกับกลุํมอ๎างอิงกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ (2557) 
ศึกษา “อิทธิพลของการใช๎บุคคลที่มี่ชี่อเสียงอ๎างอิงและชื่อเสียงของตราสินค๎าที่สํงผลตํอการรับรู๎ด๎าน
ภาพลักษณ์ตราสินค๎าและคุณคําของตราสินค๎ากระเป๋าแบรนด์หรูหราของผู๎หญิงวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวําอิทธิพลของการใช๎บุคคลที่มีชื่อเสียงอ๎างอิงสํงผลตํอการรับรู๎คุณคําของตรา
สินค๎ากระเป๋าแบรนด์เนมหรูหราของผู๎หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลําวคือ บุคคลมี
ชื่อเสียง (เชํนเน็ตไอดอล) มีอิทธิพลตํอกระบวนการรับรู๎และกระบวนการตัดสินใจ มีการศึกษาถึง
อิทธิพลดังกลําวในงานวิจัยของ สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (2559) เรื่อง “ปรากฎการณ์ ‘เน็ตไอดอล’ 
และอิทธิพลทางวัฒนธรรม” พบวําสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชี่ยลมีเดียมีบทบาทตํอการใช๎ชีวิตในโลก
ยุคใหมํและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมตํอผู๎บริโภคปรากฏการณ์เน็ตไอดอลเป็นผลพวงของการบริโภคสื่อ
สังคมออนไลน์ดังกลําว แผํขยายและสํงผลถึงสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะเยาวชน เป็นบํอเกิดแหํงมายา
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คติท่ีวําการเป็นเน็ตไอดอลเป็นประตูสูํความส าเร็จในชีวิต จึงกลําวได๎วํา เน็ตไอดอลสร๎างรายได๎ดีให๎กับ
ตนเอง 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยอายุและการแทรกซึมของอิทธิพลจากตัวเน็ตไอดอล พบวํา
เยาวชนกลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 20-30 ปี มีความอํอนไหว คล๎อยตามเน็ตไอดอล เริ่มจากมี
ทัศนคติตํอภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอลในลักษณะคล๎อยตามและอาจสํงผลตํอคํานิยมในการด าเนินชีวิต
ของเยาวชนกลุํมอายุดังกลําว ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์  กองราช (2554) เรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการใช๎เครือขํายสังคมออนไลน์ของวัยรุํนในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook
พบวําอิทธิพลทางสังคมมีบทบาทในการเกิดพฤติกรรมการใช๎บริการเครือขํายทางสังคมออนไลน์ 
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอะไรงํายและรวดเร็วเกินไป โดยเฉพาะ
เยาวชนเจนวายที่ใช๎ประโยชน์กันเพียงเพ่ือความบันเทิงท่ีเป็นไปตามกระแสนิยม เรื่องของการบอกเลํา
ปากตํอปาก ซึ่งท าให๎การรับ-สํงข๎อมูลขยายวงกว๎างในการที่จะยอมรับหรือคล๎อยตามอยํางมีสํวน
รํวมกับเน็ตไอดอลในการแลกเปลี่ยนและตามติดสถานการณ์ตํางๆ ที่ตนสนใจอีกด๎วย 

5.2.3 นัยยะเพื่อการตลาดและโฆษณา 
 เนื่องจากเยาวชนสํวนใหญํใช๎ระยะเวลาออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตมากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง 
ฉะนั้นนักการตลาดควรตระหนักถึงพฤติกรรมของเยาวชนนี้ โดยใช๎สื่อสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาในการสร๎างมูลคําให๎กับบริษัท เพ่ือมุํงเน๎นการเพ่ิมจ านวนยอดเยาวชนใน
การติดตามและแบํงปัน (like & Share) เนื้อหาในการน าเสนอ ถ๎าต๎องการท าก าไรได๎มากควรเจาะจง
กับผลิตภัณฑ์เพ่ือเข๎าถึงกลุํมเป้าหมายที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากกวํา เชํน การขายเครื่องส าอาง
บนอินเตอร์เน็ตผํานเน็ตไอดอล เป็นต๎น และเนื่องจากเน็ตไอดอลได๎รับการยอมรับจากกลุํมตัวอยํางใน
ด๎านการสร๎างรายได๎ และการเป็นที่นิยม ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา ควรใช๎ชํองทางดังกลําวนี้ ปลูกฝังคํานิยม 
แนวทางการด าเนินชีวิต และการครองตนให๎แกํเยาวชน โดยสํงเสริมพัฒนาเน็ตไอดอลให๎แกํสังคม 
 
5.3 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 ผลของงานวิจัยครั้งนี้มีข๎อจ ากัดในการกระจายแบบสอบถามในชํวงของอายุ ซึ่งเป็นข๎อจ ากัด
ในงานวิจัยนี้ แตํเนื่องจากเยาวชนสํวนใหญํเป็นเยาวชนเจนวายจึงไมํสามารถใช๎อธิบายทัศนคติและ
พฤติกรรมของเยาวชนที่มีอายุต่ ากวํา 20 ปี และมากกวํา 41 ปีขึ้นไปได๎ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเป็น
การศึกษาเฉพาะกลุํมผู๎ใช๎ที่ใช๎งานเครือขํายสังคมบนเฟสบุ๏คและอินสตาแกรม อีกทั้งนิยามของค าวํา 
“เน็ตไอดอล” ที่แตกตํางกัน อาจจะสํงผลกระทบตํอการศึกษาในงานวิจัยอาจท าให๎วิจัยนี้มีผลออกมา
คลาดเคลื่อนได๎  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 ขอบเขตของงานวิจัยนี้จ ากัดอยูํที่การศึกษาอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอทัศนคติและ
พฤติกรรมของเยาวชนเจนวาย ในบริบทของการบริโภคสินค๎าและบริการ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจถึง
อิทธิพลและทัศนะดังกลําว ผู๎วิจัยมีความเห็นวํางานวิจัยในอนาคต ควรประกอบไปด๎วยบริบทที่กว๎าง
ขึ้นเชํนรูปแบบการด าเนินชีวิต และขยายขนาดของกลุํมประชากรจากเดิมเจนวาย ไปสูํเจนซี ทั้งนี้
เพราะกลุํมเจนซีเป็นกลุํมเติบโตมากับเทคโนโลยีดิจิทัลอยํางแท๎จริง 
 เพ่ือให๎ผลการวิจัยที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ควรใช๎ทฤษฏีที่เผยให๎เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหวําง
เยาวชน สื่อสังคมออนไลน์ และตัวเน็ตไอดอล เชํน ทฤษฏีการเรียนรู๎ของผู๎ใหญํ (Adult Learning) 
เพ่ือศึกษาการดูดซับตัวตนต๎นแบบ ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์และสารสนเทศ (Human-
Information Interaction) เพ่ือศึกษาอิทธิพล (รํวม) ของสื่อ เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวของสื่อ
สังคมออนไลน์มีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของเยาวชน กลําวคือประสิทธิภาพของสื่อ  
  ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ควรน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาถึง
ผลกระทบของปรากฏการณ์ดังกลําว โดยใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Method) เพ่ือส ารวจประเด็นที่แฝงอยูํในปรากฏการณ์ จากนั้นตามด๎วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Method) เพ่ือศึกษาเชิงลึกเพ่ือเข๎าใจสาเหตุ ความหมาย พลวัต ของ
ปรากฏการณ์  
 อยํางไรก็ดีปรากฏการณ์เน็ตไอดอลยังเป็นเรื่องใหมํและมีการศึกษาอยํางจริงจังอยูํน๎อยมาก 
จึงยากตํอการท าความเข๎าใจในรูปแบบโครงสร๎างความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
เหตุอาจมาจากการขาดกรอบงาน (Framework) ที่มีประสิทธิภาพที่น าไปใช๎เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ 
ด๎วยเหตุนี้ จึงถึงเวลาแล๎วที่นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข๎องให๎ความสนใจถึงผลกระทบของเน็ตไอดอล 
บูรณาการทฤษฏีแบบสหสาขาวิชา เพ่ือสร๎างกรอบและแนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์เชํนนี้ตํอไป 
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รายการอ้างอิง 
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 ภาคผนวก ก 
          ก าเนิดเน็ตไอดอล 

 
  เน็ตไอดอลก าเนิดตั้งแตํปลายทศวรรษที่ 1961 ซึ่งค าวํา "ไอดอล" มีมานานแล๎ว หรือ
บุคคลทั่วไปรู๎จักกันในนามวํา "คนดังเทียม" แตํ "เน็ตไอดอล" เองมาพร๎อมกับโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่ง โซเชี่ยล
มีเดียก าเนิดในปี 1991 ในการสร๎าง web 2.0 และพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบัน 
  เน็ตไอดอล (ท่ีดี) ในปัจจุบันนี้มาจาก 

 การเลือกรูปถํายทั้งหมด 100 รูป เลือกที่ดีที่สุดมา 1 รูป เพ่ือมาโชว์บนโลกออนไลน์ 
 คิดแคปชั่นเพ่ือดึงดูดความสนใจ 
 แตํงตัวนาน เพื่ออยากน าเสนอด๎วยภาพที่สวยงาม ออกมาดี  
 มีการหลงตัวเองถึงได๎ชอบถํายเซลฟี่ 

  จากข๎อความข๎างต๎น ผู๎วิจัยอาจสรุปได๎วํา เน็ตไอดอล คือ กลุํมคนผู๎มีชื่อเสียงโดํงดัง
ผํานอินเทอร์เน็ตที่มีจ านวนคนติดตาม (Followers) และยอดไลค์ (Like) วิว (View) สูงมากผิดปกติ 
มีการแชร์ (Share) และพูดถึงกันอยํางตํอเนื่องภายในระยะเวลาอันสั้น และเป็นแรงงานกลุํมใหมํใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงที่สปอนเซอร์ต๎องการบุคคลที่มีความอยากสวย อยากดัง รวมถึงไปศัลยกรรม
เสริมความงามเพ่ือเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองให๎ออกมาดูดีในสังคมออนไลน์ วัดได๎จากจ านวนยอด Like & 
Share ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ข 
รายได้จากการเป็นเน็ตไอดอล 

 
เน็ตไอดอลเป็นอีกอาชีพที่ผู๎คนบนโลกโซเชี่ยลต๎องการอยากจะเป็น อยากจะดู อยากจะ

ติดตาม อยากจะมีชื่อเสียงโดํงดังบนโลกออนไลน์ และอาจไมํคิดวําสิ่งนี้มันสามารถสร๎างรายได๎ให๎เรา
ได๎อยํางล๎นหลามในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียงแคํแบํงปันทุกอยํางบนโลกออนไลน์ให๎คนบนโลก
โซเชี่ยลได๎รับรู๎ 

 

 
 ภาพที่ 62 แสดงถึงรายได๎เน็ตไอดอล 

ที่มา : https://moneyhub.in.th/article/net-idol-rate/ 
 

 จากภาพที่ 62 ระบุได๎วําอาจมีรายได๎ดีจากการเป็นเน็ตไอดอลในยุคดิจิทัล ไมํวําจะเป็น
จากการโพสต์สินค๎าอยํางเดียว ถือสินค๎าโพสต์ภาพ หรือสร๎างคลิบวีดีโอ สามารถวัดได๎จากยอดติดตาม
ผํานโซเชี่ยลตํางๆ กลายเป็นตัวเลขใหมํอันเป็นที่ต๎องการของนักสะสมคะแนนนิยมออนไลน์ ปัจจุบันจึง
เกิดธุรกิจเพ่ิมไลค์ โดยมีราคาในการเรียกเก็บเงินเบื้องต๎นดังภาพ ทั้งยังเกิดการจ๎างงานในกลุํมธุรกิจ
ออนไลน์ เป็นต๎น 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยใช๎ในการส ารวจกับกลุํมตัวอยําง จ านวน 407 ชุด  

 

  ภาพที่ 63 หน๎าเวบเพจของแบบสอบถาม 
 

 
 จากภาพที่ 63 หน๎าเวบเพจจากแบบสอบถามเชิงส ารวจแบบออนไลน์ สํงผํานทางเฟสบุ๏ค
อินสตาแกรม และไลน์ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีต่อพฤติกรรมของเยาวชน 

(Net Idolization and its Influence on Behavior of the Youth) 
 

ค าชี้แจง 1) แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม 
เพ่ือน าไปสูํอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย และการบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองข๎อความตามความเป็นจริงที่ตรงกับความรู๎สึกของทําน 
   ระดับ 5 หมายถึง เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
   ระดับ 4 หมายถึง เห็นด๎วย 
   ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
   ระดับ 2 หมายถึง ไมเํห็นด๎วย 
   ระดับ 1 หมายถึง ไมเํห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
  2) ผู๎วิจัยใครํขอความกรุณาจากทํานในการกรอกแบบสอบถามทุกข๎อเพ่ือความสมบูรณ์ของ
ข๎อมูล แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล ซึ่งข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยมา
ประยุกต์ปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ส าหรับผู๎ที่สนใจที่จะค๎นคว๎าหรือศึกษาเพ่ิมเติม 
 แบบสอบถาม แบํงออกเป็น 4 สํวนดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง    จ านวน  9 ข๎อ 
 สํวนที่ 2 ภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุํมตัวอยําง   จ านวน 13 ข๎อ  
 สํวนที่ 3 ความโน๎มน๎าวเชิงพฤติกรรมตํอเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง จ านวน 13 ข๎อ 
 สํวนที่ 4 อิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีตํอกลุํมตัวอยําง    จ านวน 13 ข๎อ 
 3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นที่แท๎จริงของทํานเพื่อ
ความถูกต๎องและสมบูรณ์ของงานวิจัย 
  4) การตอบแบบสอบถามนี้จะไมํมีผลกระทบใดๆ ตํอตัวทําน ข๎อมูลที่ได๎จะใช๎ประโยชน์เพื่อ
การวิจัยเทํานั้น 

 
          

           ผู๎ท าวิจัย 
                จําเอกหญิงวาสนา  ธนะสีรงักูล 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
 กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองข๎อความดังตํอไปนี้ให๎ตรงกับความคิดเห็นของ
ทํานมากท่ีสุดตามความเป็นจริง พร๎อมท้ังเติมเขียนบรรยายตามความจริง 
1.1 เพศ 
 ๏ ชาย     ๏ หญิง 
1.2 อายุ 
 ๏ ต่ ากวํา 20 ปี     ๏ 20 – 30 ปี 
 ๏ 31 – 40 ปี     ๏ 41 ปีขึ้นไป 
1.3 อาชีพ 
 ๏ นักเรียน/นักศึกษา    ๏ พนักงาน/ลูกจ๎างบริษัทเอกชน 
 ๏ ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ๏ ค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว 
1.4 ทํานใช๎บริการโซเชี่ยลมีเดียประมาณกีช่ั่วโมงตํอวัน 
 ๏ ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอวัน    ๏ 1 – 2 ชั่วโมงตํอวัน 
 ๏ 3 – 4 ชั่วโมงตํอวัน    ๏ มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอวัน 
1.5 ทํานใช๎เน็ตประมาณกี่ชั่วโมงตํอครั้ง 
 ๏ ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง   ๏ 1 – 2 ชั่วโมงตํอครั้ง 
 ๏ 3 – 4 ชั่วโมงตํอครั้ง    ๏ มากกวํา 4 ชั่วโมงตํอครั้ง 
1.6 จาก Social Media ทํานได๎พบเห็นเน็ตไอดอลจากชํองทางไหนมากท่ีสุด 
 ๏ Facebook    ๏ Instagram 
 ๏ Twitter    ๏ Youtube 
 ๏ อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………….. 
1.7 ทํานค๎นพบเน็ตไอดอลได๎อยํางไร 
 ๏ ค๎นหาด๎วยตนเอง (Myself)  ๏ เพ่ือนแนะน า/ชักชวน (Invite) 
 ๏ จากเว็บไซต์สินค๎า/บริการ (Service) ๏ เครือขํายสังคม (Social Media) 
 ๏ จากจดหมายขําว (e-mail)  ๏ อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………….. 
1.8 ทํานติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดียประมาณกี่ชั่วโมงตํอครั้ง 
 ๏ ต่ ากวํา 1 ชั่วโมงตํอครั้ง   ๏ 1 – 3 ชั่วโมงตํอครั้ง 
 ๏ 4 – 6 ชั่วโมงตํอครั้ง    ๏ 7 – 9 ชั่วโมงตํอครั้ง 
 ๏ มากกวํา 10 ชั่วโมงตํอครั้ง 
1.9 ให๎ทํานบอกชื่อเน็ตไอดอลที่ติดตามอยํางน๎อยมา 3 คน
 1.9.1……………………………………………………..…………………………………………………………
 1.9.2 ……………………………………………………..…………………………………………………………
 1.9.3 ……………………………………………………..………………………………………………………… 
 1.9.4 ……………………………………………………..………………………………………………………… 
 1.9.5 ……………………………………………………..………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์เน็ตไอดอลในทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง  
 กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองข๎อความดังตํอไปนี้ให๎ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด 
ตามความเป็นจริง 

ข้อความ 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(1) 
ลักษณะภายนอกของเน็ตไอดอล 
1. คุณคิดวํารายได๎ดีจากการเป็น 
เน็ตไอดอล 
2. คุณคิดวําเน็ตไอดอลท าให๎คุณ 
อยากเป็นเน็ตไอดอลบ๎าง 
3. คุณคิดวําเน็ตไอดอลเป็นแบบอยําง
ในการใช๎ชีวิตของคุณ 
ด้านความเชื่อถือ 
4. เน็ตไอดอลรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมา
ด๎วยความถูกต๎อง แมํนย า 
5. เน็ตไอดอลมีความรอบรู๎ใน
ผลิตภัณฑ์ 
6. เน็ตไอดอลมีความสามารถในการ 
ให๎ค าแนะน า 
7. เน็ตไอดอลมีบุคลิกภาพท่ีนําเชื่อถือ 
8. คุณรู๎สึกวําเน็ตไอดอลหน๎าตาดีหรือ
แตํงตัวดีทุกครั้งที่ออกสื่อบนโลก
ออนไลน์ 
ลักษณะของเน็ตไอดอล 
9. เน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่นชอบ
เยอะ 
10. คุณคิดวําเน็ตไอดอลเป็น
แบบอยํางในการใช๎ชีวิตที่ดี 
ด้านค่านิยม 
11. คุณมักจะมีความรู๎สึกที่ดีกับ 
เน็ตไอดอล 
12. คุณมีความคิดในทางบวกกับ 
เน็ตไอดอล 
13. คุณจะแนะน าให๎เพ่ือนมาชอบ 
เน็ตไอดอลกับคุณ 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความโน้มน้าวเชิงพฤติกรรมต่อเน็ตไอดอลที่มีต่อกลุ่มตัวอย่าง 
 กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองข๎อความดังตํอไปนี้ให๎ตรงกับความคิดเห็นของทําน 
มากที่สุดตามความเป็นจริง 

ข้อความ 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(1) 
ด้านการรีวิวสินค้า 
1. คุณมักซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอลรีวิว 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

2. คุณจะตั้งใจดูเน็ตไอดอล 
รีวิวสินค๎า 
3. คุณจะแนะน าคนอ่ืนให๎ใช๎สินค๎าชิ้น
นั้นด๎วย 
ด้านสถานที่ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

4. คุณจะไปทุกที่ที่เน็ตไอดอลไป ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
5. คุณเชื่อฟังและแบํงปัน (Share) 
สถานที่เที่ยวที่เน็ตไอดอลไป 
6. คุณจะแนะน าร๎านอาหารที่ 
เน็ตไอดอลไปให๎กับคนอ่ืน 
ด้านบุคลิกภาพ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

¤ 
 
¤ 

7. คุณไปเสริมความงามและ
ศัลยกรรมตามเน็ตไอดอล 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

8. คุณมีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ตามเน็ตไอดอล 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

9. คุณมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
สันทนาการตามเน็ตไอดอล 
10. คุณมีงานอดิเรกตามเน็ตไอดอล 
ด้านการใช้ชีวิต 
11. คุณมักจะสังเกตการกระท า
ของเน็ตไอดอล 
12. คุณมักจะเลียนแบบการใช๎ชีวิต
เหมือนเน็ตไอดอล 
13. คุณมักจะสนุกและชื่นชอบกับ
การด าเนินชีวิตของเน็ตไอดอล 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของเน็ตไอดอลที่มีต่อกลุ่มตัวอย่าง 
 กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในชํองข๎อความดังตํอไปนี้ให๎ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด 
ตามความเป็นจริง 

                       ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อความ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
ปานกลาง 

(3) 
ไม่เห็นด้วย 

(2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

(1) 
ด้านยอมท าตาม 
1. คุณเลียนแบบเน็ตไอดอลทุกอยําง 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

 
¤ 

2. คุณมีรูปแบบการด าเนินชีวิต
เหมือนเน็ตไอดอล 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

3. คุณใช๎ของตามเน็ตไอดอลที่คุณชื่น
ชอบ 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

4. คุณคิดวําเน็ตไอดอลท าให๎คุณมี 
แรงกระตุ๎นในความต๎องการในอัต
ลักษณ์ของตัวเอง 
ด้านคล้อยตาม 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

5. คุณชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกอิริยาบท ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
6. คุณมีความเชื่อในตัวเน็ตไอดอลมาก ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
7. คุณมักจะท าตามกระแสนิยมของ 
เน็ตไอดอล 
ด้านการเชื่อฟัง 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

8. คุณเชื่อฟังการรีวิวสินค๎าของ 
เน็ตไอดอลมาก 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

9. คุณมักจะซื้อสินค๎าที่เน็ตไอดอล
น าเสนอ 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

10. คุณจะอํานทุกเนื้อหาที่เน็ตไอดอล
แบํงปัน (Share) 
ด้านสังคม 
11. คุณมักจะชอบพบปะสังสรรค์กับ 
เน็ตไอดอล 
12. สังคมของเน็ตไอดอลเป็นสังคมท่ีดี 
13. คุณมักจะสานการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับเน็ตไอดอลตลอด 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ จําเอกหญิง วาสนา ธนะสีรังกูล 

วันเดือนปีเกิด 21 กันยายน 2528 

ต าแหนํง เสมียนสํงก าลัง หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา 

ประสบการณ์ท างาน 11 กรกฎาคม 2559  เสมียนแผนกธุรการและก าลังพล 
ส านักงานสนับสนุน 

หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา 

 27 กันยายน 2550 เสมียนแผนกแผนงาน กองแผนและ
โครงการ 

กรมแผนที่ทหาร 
 
 
 
 
 
 


