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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย ชิ้ น นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมของเยาวชนอันเป็ นผลจากอิทธิ พลทางสังคม
ของเน็ตไอดอล ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ สถิติที่ใช้คือ
สถิ ติ เชิ ง พรรณนาและสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน กลุ่ม ประชากร
ตัวอย่างคือกลุ่มเยาวชนที่เล่นเครื อข่ายสังคม จานวน 407
คน ตัว แปรอิ ส ระ ได้แ ก่ ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของ
เยาวชน ตัวแปรตาม ได้แก่ อิ ท ธิ พลทางสัง คม สรุ ปได้
ดังนี้ อิ ทธิ พลของเน็ ตไอดอลต่ อเยาวชนเจนวายพบว่า
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพลักษณ์ของเน็ตไอดอล
กล่ า วคื อ กลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ ได้ย กย่อ งชื่ น ชมและไม่ ไ ด้ดู
หมิ่ น ดู แ คลนแต่ อ ย่ า งใด รวมถึ ง พฤติ ก รรมของเน็ ต
ไอดอลที่ ถ่า ยทอดออกมาบนสื่ อ สัง คมออนไลน์ มิไ ด้มี
ผลกระทบหรื อโน้มน้าวให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบใน
พฤติ ก รรมดัง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ดี เ ยาวชนส่ ว นใหญ่ ย ัง
ยอมรั บ เน็ ต ไอดอลในเรื่ องรายได้ดี จ ากการเป็ นเน็ ต
ไอดอลและเน็ตไอดอลมีคนชื่นชอบเป็ นจานวนมาก

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.

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.

1. คานา
เครื อข่ายสังคม (Social Media) กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มนุ ษย์ในการใช้ชีวิตประจาวัน อีกทั้งใช้เวลามากขึ้นใน
การท่องโลกออนไลน์ทาให้เกิดเป็ นปรากฏการณ์บุคคลที่
มี ชื่ อเสี ย งบนโลกอิ นเตอร์ เน็ ต หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า “เน็ ต
ไอดอล” ในการสร้างรายได้ลน้ หลามบนโลกออนไลน์
พร้อมทั้งมีคนที่ตอ้ งการเลียนแบบในทุกสไตล์ในการใช้
ชี วิตประจาวัน รวมถึ งการสร้ างพื้นที่ สร้ างตัวตน เป็ น
เสมื อ นประตูเ ปิ ดโลกกว้างนาไปสู่ ค วามสาเร็ จ ในการ
แบ่งปั นประสบการณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการไปเที่ยว
การใช้สินค้า เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องสาอาง หรื อ
อาจเป็ นการรี วิวสิ นค้า นามาซึ่ งชื่ อเสี ยงและรายได้ดงั ที่
เคยถูกนาเสนอเป็ นข่าวในสื่ อหลักเรื่ องค่าจ้างการฝากร้าน
เน็ตไอดอลกลายเป็ นความต้องการของตลาดอีกช่องทาง
หนึ่งเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างใกล้ชิด
กันมากขึ้น ความนิ ยมในตัวเน็ตไอดอลนี้ เองทาให้มีคน

ติ ดตามในรู ปแบบของการ Like & Share รวมถึ ง
ประชาชนได้รับอิทธิ พลทางความคิด วิถีชีวิต พฤติกรรม
การบริ โภคของเน็ตไอดอลเพราะเช่ นนี้ เองจึ งทาให้คน
สนใจอยากที่จะมีชื่อเสี ยงบนโลกออนไลน์อาจส่งผลให้มี
อิ ทธิ พลต่อพฤติ กรรมของเยาวชนกันมากขึ้ น จึ งเป็ นที่
น่ า สนใจและน่ า ศึ ก ษาในรายละเอี ย ดของปฏิ สัม พัน ธ์
ระหว่างอิทธิพลดังกล่าวที่มีต่อสังคมในภาพรวม

2. วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ลักษณะประชากรศาสตร์ คือ การแบ่งแยกความต้องการ
โดยวัดได้จากสิ่ งที่มาจากต้นกาเนิด เช่น เพศ สิ่ งที่เติบโต
ตามกาลเวลา เช่น อายุ และสิ่ งที่สามารถดารงชีวติ ให้อยู่
ได้จนถึงทุกวันนี้ เช่น รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็ น
ต้น ทั้งหมดนี้อาจบ่งบอกถึงความต้องการอย่างเห็นได้ชดั
ของมนุษย์
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศ นคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ความคิ ด ความเชื่ อ ส่ ว น
บุ ค คล ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกั บ พฤติ ก รรมโดยการ
แสดงออกในรู ปแบบของการกระทาของแต่ละบุคคลเป็ น
ปฏิกิริยาโต้ตอบว่าชอบหรื อไม่ชอบอย่างไร คิดประเมิน
ค่าของแต่ละสถานการณ์
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์
พฤติกรรมมนุ ษย์ หมายถึ ง การกระทาที่ แสดงออกเป็ น
ท่าทางอย่างเห็ นได้ชดั เช่น การพูด การยิ้ม ร้องไห้ ซึ่ งมี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมทัศนคติโดยการแสดงออก
ในรู ปแบบของการกระทาของแต่ละบุคคลเป็ นปฏิกิริยา
โต้ตอบมาจากทัศนคติต่อบุคคลนั้นๆ ว่าชอบหรื อไม่ชอบ
อย่างไร คิดประเมินค่าของแต่ละสถานการณ์
2.4 แนวคิดอิทธิพลทางสังคม
อิทธิ พลทางสังคม หมายถึง การที่ บุคคลหนึ่ งมี ทศั นคติ
เป็ นตัวตัดสิ นพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งมีการจูงใจ
โน้มน้าว หรื อส่ งผลให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาอยูใ่ ห้

ตอบสนองโดยการทาตามหรื อคล้อยตามกับสิ่ งที่ตนชอบ
และสนใจ
2.5 แนวคิดรู ปแบบการดาเนินชีวติ
รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต หมายถึง บุคคลที่ดาเนิ นชีวิตจาก
การใช้ชีวติ ประกอบกับการใช้เวลาโดยมีกิจกรรมที่ทาอยู่
เป็ นประจาในแต่ละวันของแต่ละบุคคลซึ่ งอาจจะเหมือน
หรื อ แตกต่ า งกัน ก็ ไ ด้ ทั้ง นี้ เปลี่ ย นไปตามสถานการณ์
สภาพแวดล้อ มพร้ อ มกระแสนิ ย มท าให้เ กิ ด ค่า นิ ย มต่ อ
ตนเองและผูอ้ ื่นอย่างชัดเจน
2.6 ประเด็น ของทัศ นคติข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเฟสบุ๊ ค ต่ อ
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ผลจากการวิ เ คราะห์ ส มมติ ฐ าน ทัศ นคติ ด้านพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยภาพรวม พบว่า ข้อ มู ล ทั่ว ไปของ
ผูใ้ ช้บริ การเฟสบุ๊ค สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน มีผลต่อความคิดเห็น ด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่
แตกต่างกัน ส่ วนภาพรวมพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ พบว่า
ระยะเวลาใช้บริ การต่อวัน วัตถุประสงค์ใช้บริ การ และ
ประสบการณ์ใช้บริ การมีผลต่อความคิดเห็นด้านพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่แตกต่างกัน
2.7 ประเด็นรวบรวมความคิดเห็นคาว่ าเน็ตไอดอล
พบว่ า เน็ ต ไอดอล คื อ บุ ค คลที่ เ ป็ นที่ รู้ จั ก จากทาง
อินเตอร์ เน็ต มีพ้ืนที่บนสื่ อออนไลน์เป็ นของตนเอง โดย
ใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการสร้ า งหรื อแสดงตัว ตน
แบ่ ง ปั นประสบการณ์ ความสามารถพิ เศษ ท าให้มีค น
รู ้จกั ชื่นชอบ และต้องการติดตาม
2.8 ประเด็น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพฤติก รรมการใช้
เว็บไซต์ เครื อข่ ายสังคม
พบว่าวัตถุประสงค์สาคัญที่ผูใ้ ช้เฟสบุ๊คเข้าร่ วมเป็ นแฟน
เพจ คือ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสดงความรักหรื อชื่น
ชอบตราสิ นค้าและเพื่อรั บโปรโมชัน่ สิ นค้าและบริ การ
ตามลาดับกิ จกรรมที่ แฟนเพจทามากที่ สุดคือการเข้าชม
และกดถูกใจกระทูค้ วามคิดเห็นรู ปภาพ

แทนค่า

3. วิธีการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผล
3.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ กษา คื อ เยาวชนที่ ใช้สื่อสัง คม
ออนไลน์ เ ป็ นประจ าในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ซึ่ งค้น หามาจากเว็บ ไซต์ ส ถิ ติ แ ห่ ง ชาติ มี
จานวน 19,000,000 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ กลุ่มเยาวชนที่ มีอายุ
ระหว่าง 19-36 ปี (เจนวาย) ที่เล่นเฟสบุ๊คและอินสตาแก
รม คานวณหากลุ่มตัวอย่า งด้วยหลักการยามาเน่ (Taro
Yamane) มีจานวน 400 คน
3.3 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่ งกาหนดระดับความเชื่อมัน่
เท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนหรื อผิดพลาด
ที่ยอมรับได้ไม่เกิ นร้อยละ 5 หรื อที่ ระดับนัยสาคัญ 0.05
ให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร
n= N
1+Ne2

(1)

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้เท่ากับ 0.05

n=

19,000,000
1+(19,000,000(0.05)2)
n = 399.992 คน
= 400 คน

(2)

3.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ภาษาไทยประเภทค าถามปลายปิ ด
(Closed-Ended Question) และการสร้างแบบสอบถาม
(Questionnaire) คาถามที่วดั ตัวแปรต่างๆ สร้างตามมาตร
วัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ภาพลัก ษณ์ เ น็ ต ไอดอลในทัศ นคติ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 13 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ความโน้มน้าวเชิ งพฤติกรรมต่อเน็ตไอดอลที่ มี
ต่อกลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 ข้อ
ส่ ว นที่ 4 อิ ท ธิ พ ลของเน็ ต ไอดอลที่ มี ต่ อ กลุ่ ม ตัว อย่า ง
จานวน 13 ข้อ
3.5 การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้

การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ใช้
วิธีการวัด 2 วิธีคือ ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบถาม ผู ้วิจัย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น จาก
ข้อมูลที่ ทาการศึ กษาไปขอคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษาและกรรมการ พร้อมทั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ตรวจสอบแก้ไขพิจารณา
จัดลาดับเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลที่ตอ้ งการ รวมถึงการใช้
ภาษาเป็ นการทดสอบความเที่ ยงตรงและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค าถามที่ ถู ก ต้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และทดสอบความเชื่ อถือได้
(Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่ งจะนาแบบสอบถาม
ไปทดสอบ (Pre-Test) กับผูต้ อบแบบสอบถามที่ ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริ ง แต่มีคุณลักษณะตรงตามลักษณะของ
กลุ่ ม ประชากรที่ ใ ช้จ ริ ง ในการวิจัย กล่ า วคื อ เป็ นกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งเยาวชน จ านวน 30 คน โดยน าผลของ
แบบสอบถามที่ ได้ไปทดสอบข้อมูลในโปรแกรม SPSS
เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ รายด้าน
ใช้สัมประสิ ทธิ์ ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (Nually, 1998) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ครอนบาค
แอลฟาของแบบสอบถาม การตรวจสอบความเชื่ อมั่น
ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาคแอลฟา ซึ่ งมี
รายละเอี ย ดดัง นี้ ส่ วนของค าถามด้า นทัศ นคติ , ด้าน
พฤติกรรม และด้านอิทธิ พลทางสังคม ได้ค่าอัลฟ่ าแสดง
ความเชื่อมัน่ 0.921 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เนื่ องจาก
มากกว่า 0.70 จึ งสรุ ปได้ว่าแบบสอบถามที่ ได้สามารถ
นาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
3.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ค้นหาวรรณกรรม และสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดย
ใช้ Google Form เก็บข้อมูลโดยใช้ Google Form โดย
วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผู ้ต อบ
แบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire)
ร่ วมทาแบบสอบถาม
3.7 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการ
บรรยายข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บาย
ตัว แปรลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมของเยาวชนในรู ปแบบของอิทธิ พลทางสังคม
ในการติ ดตามเน็ ตไอดอล (ผ่านเฟสบุ๊คและอิ นสตาแก
รม) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ตั้งไว้ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 โดยใช้การวิเคราะห์ทดสอบความสัมพันธ์
(Pearson correlation) ระหว่างเยาวชนกับเน็ตไอดอล
และการทดสอบการเปรี ยบเที ยบความแตกต่าง ทัศนคติ
พฤติกรรม และอิทธิ พลทางสังคม จาแนกตามระยะเวลา
ที่ใช้อินเตอร์เน็ต โดยใช้การทดสอบความแตกต่างด้วยค่า
F – Test (ANOVA) รวบรวมแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง

3.8 การวิเคราะห์ และการประมวลผล
หลัง จากได้เ ก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับแล้วจะนามาทาการลง
รหัส (Coding) แล้วจึ ง น าข้อ มู ล ไปประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Window โดยใช้สถิติ Ttest และ One Way ANOVA (F-Test) ในการหาความ
แตกต่ า งตามสมมติ ฐ าน พร้ อ มทั้ งหาความสั ม พัน ธ์
(Correlate) ของตัวแปร
3.9 กรอบแนวคิดงานวิจยั

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคล
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชี พ
ระยะเวลาการใช้บริ การโซเชี่ยลมีเดียต่อวัน ระยะเวลาใช้
อินเตอร์ เน็ตต่อครั้ง การค้นพบเน็ตไอดอล และข้อมูลที่
เยาวชนติ ดตามเน็ ตไอดอลต่อครั้ ง การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
นาเสนอเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
หญิง
228
56.00
ชาย
179
44.00
รวม
407
100

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
65
16.00
20 – 30 ปี
230
56.50
31 – 40 ปี
96
23.60
41 ปี ขึ้นไป
16
3.90
รวม
407
100
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน (คน) ร้ อยละ
นักเรี ยน/นักศึกษา
187
45.90
พนักงาน/ลูกจ้าง
88
21.60
บริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/พนักงาน
96
23.60
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
36
8.80
รวม
407
100
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้บริ การโซเชี่ยลมีเดีย
ระยะเวลาทีใ่ ช้ บริการ
จานวน
ร้ อยละ
โซเชี่ยลมีเดีย (ต่ อวัน)
(คน)
ต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
11
2.70
1 – 2 ชัว่ โมง
81
19.90
3 – 4 ชัว่ โมง
95
23.30
มากกว่า 4 ชัว่ โมง
220
54.10
รวม
407
100

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาทีใ่ ช้
จานวน ร้ อยละ
อินเตอร์ เน็ต (ต่ อครั้ง) (คน)

ต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
1 – 2 ชัว่ โมง
3 – 4 ชัว่ โมง
มากกว่า 4 ชัว่ โมง
รวม

80
120
60
147
407

19.70
29.50
14.70
36.10
100

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามประเภทจากสื่ อสังคมออนไลน์
ประเภทสื่ อสังคม จานวน (คน) ร้ อยละ
Facebook
311
76.40
Instagram
47
11.50
Twitter
6
1.50
Youtube
38
9.30
อื่นๆ
5
1.20
รวม
407
100
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามการค้นพบเน็ตไอดอล
การค้ นพบเน็ตไอดอล จานวน (คน) ร้ อยละ
ค้นหาด้วยตนเอง
30
7.40
(Myself)
เพื่อนแนะนา/ชักชวน
36
8.80
(Invite)
จากเว็บไซต์สินค้า/
31
7.60
บริ การ (Service)
เครื อข่ายสังคม
297
73.00
(Social Media)
จากจดหมายข่าว (E4
1.00
Mail)
อื่นๆ
9
2.20
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามการติดตามเน็ตไอดอล
การติดตามเน็ต
จานวน
ร้ อยละ
ไอดอล
(คน)
ต่ากว่า 1 ชัว่ โมงต่อ
349
85.70

ครั้ง
1 – 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง
4 – 6 ชัว่ โมงต่อครั้ง
7 – 9 ชัว่ โมงต่อครั้ง
มากกว่า 10 ชัว่ โมง
ต่อครั้ง
รวม

43
10
2
3

10.60
2.50
0.50
0.70

407

100

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับทัศนคติของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามลัก ษณะภายนอกของเน็ ต
ไอดอล ด้านความเชื่ อถือ ลักษณะของเน็ตไอดอล และ
ด้านค่านิ ยม การวิเคราะห์ ขอ้ มูลนาเสนอเป็ นค่าร้อยละ
(Percentage) พบว่าเยาวชนส่ วนใหญ่จะมีทศั นคติต่อเน็ต
ไอดอลที่ มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่
36.08 เป็ นจ านวน 270 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.30,
รองลงมาคือค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย เป็ นจานวน 104 คน
คิดเป็ นร้อยละ 25.60 และค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็ น
จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.10 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเ คราะห์ ขอ้ มูล เกี่ ยวกับพฤติ กรรมของ
ผู ้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรี วิ ว สิ น ค้า ด้า น
บุ ค ลิ ก ภาพ และด้า นการใช้ชี วิ ต การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
นาเสนอเป็ นค่าร้อยละ (Percentage) พบว่าเยาวชนส่ วน
ใหญ่จะมีพฤติกรรมต่อเน็ตไอดอลมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
น้อย ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 27.4 เป็ นจานวน 268 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 65.80, รองลงมาคือมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
เป็ นจานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.70 และมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับมาก เป็ นจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับอิ ทธิ พลของเน็ ต
ไอดอลที่ มีต่อผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามด้านยอม
ทาตาม ด้านคล้อยตาม ด้านการเชื่ อฟั ง และด้านสังคม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเสนอเป็ นค่าร้ อยละ (Percentage)
พบว่ า เยาวชนส่ ว นใหญ่ ส่ ง ผลถึ ง อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
ของเน็ตไอดอลมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
25.61 เป็ นจ านวน 289 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.00,
รองลงมาคือมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นจานวน

104 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.60 และมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก เป็ นจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.40 ตามลาดับ
4.1 สถานการณ์ เน็ตไอดอลในปัจจุบัน
ปรากฏ การณ์ เน็ ตไอ ดอลใ นประเ ทศไท ยมี การ
เปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากเน็ตไอดอลที่ มีดีที่หน้าตา
ฐานะ และการแต่ งตัวแล้ว หากนับ ที่ ยอดการฟอลโลว์
หรื อยอดวิวยังเกิดเน็ตไอดอลในรู ปแบบที่หลากหลายขึ้น
จนดูเหมือนว่าใครๆ ก็สามารถเป็ นเน็ตไอดอลได้ในยุค
ดิ จิ ทัลเพี ยงแค่มี ก ลยุท ธ์ ที่ห ลากหลายท าให้ตนเองเกิ ด
กระแส แยกประเด็นได้ดงั นี้ เน็ตไอดอลเกิดจากการสร้าง
คอนเทนต์อย่างมีแก่ นสาร และเน็ตไอดอลเกิ ดจากการ
สร้างความฮาแบบไร้แก่นสาร แม้วา่ กระแสเน็ตไอดอล
อาจไม่มีความยัง่ ยืนก็ตาม หรื อผูค้ นอาจมีความเห็ นต่าง
กับคาว่าเน็ตไอดอลหรื อตัวเน็ตไอดอลเอง แต่เน็ตไอดอล
เองก็ ย งั มี ค วามต้อ งการการยอมรั บ และติ ด ตามอย่า งมี
คุณค่าบนโลกออนไลน์อีกด้วย
4.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ที่
H1

H3

H4

H6

ข้ อมูล
ทัศนคติ พฤติกรรม
และอิทธิพลมี
ความสัมพันธ์กนั มาก
อายุของเยาวชนที่
แตกต่างกันมีผลต่อ
ค่านิยมที่แตกต่างกัน
อาชีพของเยาวชนที่
แตกต่างกันมีผลต่อการ
ใช้ชีวติ ที่แตกต่างกัน
เยาวชนมีระยะเวลาใน
การติดตามเน็ตไอดอล
ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ทัศนคติ พฤติกรรม

ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน
ยอมรับ
สมมติฐาน

และอิทธิพลทางสังคม
ที่แตกต่างกัน
H7
เพศของเยาวชนที่
แตกต่างกันมีผลกับ
ยอมรับ
ช่วงระยะเวลาในการ
สมมติฐาน
ใช้โซเชี่ยลมีเดียที่
แตกต่างกัน
H2
เพศของเยาวชนที่
แตกต่างกันมีผลต่อ
ปฏิเสธ
รู ปแบบการใช้ชีวติ ของ
สมมติฐาน
พฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน
H5
เยาวชนมีระยะเวลาใน
การใช้โซเชี่ยลมีเดียที่
แตกต่างกันมีผลต่อ
ปฏิเสธ
ทัศนคติ พฤติกรรม
สมมติฐาน
และอิทธิพลทางสังคม
ที่แตกต่างกัน
H8
เพศของเยาวชนที่
แตกต่างกันมีผลต่อ
ปฏิเสธ
ทัศนคติ พฤติกรรม
สมมติฐาน
และอิทธิพลทางสังคม
ที่ต่างกัน
H9
เยาวชนมีระยะเวลาใน
การใช้เน็ตที่แตกต่าง
ปฏิเสธ
กันมีผลต่อทัศนคติ
สมมติฐาน
พฤติกรรม และอิทธิพล
ทางสังคมที่ต่างกัน
จากตารางที่ 9 พบว่ า เยาวชนส่ ว นใหญ่ ต ้อ งการการ
ยอมรับมาก โดยเฉพาะเยาวชนเจนวายที่ มองว่าค่านิ ยม
เป็ นสิ่ งที่ เพิ่มคุณค่าให้กบั ตนเองโดยมีอาชี พที่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อรู ปแบบการใช้ชีวิตของเน็ตไอดอลรวมถึง
ระยะเวลาในการเล่นโซเชี่ ยลมีเดี ยและระยะเวลาในการ
ติ ด ตามเน็ ต ไอดอลส่ ง ผลต่ อ เน็ ต ไอดอลได้ดี กว่า ทั้ง นี้
ขึ้นอยูก่ บั ด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมของเยาวชนเพื่อ
การตอบสนองไปสู่ อิทธิ พลของเน็ ตไอดอลที่ ดีกว่า ซึ่ ง

ปั จ จัย ทั้ง สองด้า นมี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน มาก แต่ ใ นทาง
เดี ย วกัน เพศของเยาวชนและระยะเวลาที่ เ ยาวเชนเล่ น
โซเชี่ ยลมีเดี ยไม่ได้ส่งผลกับเน็ตไอดอลเลย ทาให้ผูว้ ิจยั
มองว่า เราควรจะเน้นไปที่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
เยาวชนให้ หั น มาสนใจและติ ด ตามเน็ ต ไอดอลเพื่ อ
นาไปสู่พฤติกรรมเป็ นการติดตามเน็ตไอดอลในระยะยาว
จึงจะตรงเป้ าหมายของนักการตลาดที่จา้ งเน็ตไอดอลรี วิว
สิ นค้าผ่านออนไลน์
4.3 การอภิปรายผล
การทดสอบ Correlation พบว่ า เยาวชนมี ทั ศ นคติ
พฤติกรรม และอิ ทธิ พลทางสังคมกับเน็ตไอดอลแบบมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก (r = .774, .718 และ .896
ตามลาดับ)
เพศของเยาวชนเล่นโซเชี่ยลมีเดียพบว่าเยาวชนเพศหญิง
เป็ นเพศที่ เ ล่ น โซเชี่ ย ลมี เ ดี ย มี จ านวนมากที่ สุ ด เล่ น
มากกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน ทาให้มองว่าถ้าจะทาอะไรใดๆ
บนโซเชี่ ยลก็จะต้องนาเสนอข้อมูลที่ เพศหญิ งต้องการ
มากกว่าเพศชาย
เพศของเยาวชนในการติดตามเน็ตไอดอลพบว่าเยาวชน
เพศหญิง (เจนวาย) ติ ดตามเน็ ตไอดอลเป็ นจานวนมาก
ที่สุด ทาให้ทราบว่าเจนวายเป็ นเจนที่ ชอบติดตามคนดัง
บนโซเชี่ยลมีเดียมากกว่าเจนอื่น
เพศและอาชี ของเยาวชนในการติดตามเน็ตไอดอลพบว่า
อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาติดตามเน็ตไอดอลมีจานวนมาก
ที่สุด ทาให้ทราบว่าอาชีพนี้ เป็ นอาชี พที่ควรเข้าถึงข้อมูล
ในด้านการโฆษณา ประชาสัม พัน ธ์ จากคนดังบนโลก
โซเชี่ยลมากที่สุด
เยาวชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
อาชี พเป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา เห็ นด้วยในเรื่ อง “รายได้ดี
จากการเป็ นเน็ตไอดอล”และเน็ตไอดอลคือคนที่มีคนชื่น
ชอบเป็ นจานวนมาก

5. สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
5.1 ลักษณะประชากรศาสตร์
จากการศึ กษากลุ่ มตัว อย่า ง จ านวน 407 คน พบว่าจาก
แบบสอบถามเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เป็ นจานวน
ทั้งหมด 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00, มีช่วงอายุระหว่าง
20 – 30 ปี เป็ นจานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50,
ประกอบอาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษา เป็ นจานวน 187 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.90, มี การใช้บ ริ การโซเชี่ ย ลมี เ ดี ย
มากกว่า 4 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นจานวน 220 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.10, มีเวลาใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชัว่ โมงต่อครั้ง
เป็ นจานวน 147 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 36.10, ค้นพบเน็ ต
ไอดอลจากเครื อข่ายสังคม (Social Media) เป็ นจานวน
297 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00, พบเห็นเน็ตไอดอลจากสื่ อ
ประเภท Facebook มากที่สุด เป็ นจานวน 311 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 76.40, ติดตามเน็ตไอดอลบนโซเชี่ยลมีเดียต่ากว่า
1 ชั่ว โมงต่ อ ครั้ ง เป็ นจ านวน 349 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
85.70, เยาวชนส่ วนใหญ่ติดตามเน็ตไอดอล คือ มายด์
ลภัสลัล จิ รเวชสุ นทรกุล วัดได้จากจานวนยอดติ ดตาม
สูงสุด ตามลาดับ

5.2 อิทธิพลของเน็ตไอดอลต่ อเยาวชนเจนวาย
พบว่า ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่า งต่อภาพลัก ษณ์ ของเน็ ต
ไอดอล มีลกั ษณะเป็ นสามัญ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้
ยกย่องชื่นชม และไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนแต่อย่างใด รวมถึง
พฤติกรรมของเน็ตไอดอลที่ถ่ายทอดออกมาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ มิได้มีผลกระทบหรื อโน้มน้าวให้เยาวชนเกิ ด
การเลี ย นแบบในพฤติ ก รรมดัง กล่า ว กล่ า วคื อ เยาวชน
ส่วนใหญ่อาจจะดูเน็ตไอดอลรี วิวสิ นค้าแต่ก็มีแนวโน้มที่
จะไม่ซ้ือ อย่างไรก็ดีเยาวชนยังยอมรับเน็ตไอดอลอยูส่ อง
เรื่ อง คือ รายได้ดีจากการเป็ นเน็ตไอดอล และเน็ตไอดอล
มีคนชื่นชอบเป็ นจานวนมาก
5.3 นัยยะเพื่อการตลาดและโฆษณา
เนื่ อ งจากเยาวชนส่ ว นใหญ่ ใ ช้ร ะยะเวลาออนไลน์ บ น
อินเตอร์เน็ตมากกว่า 4 ชัว่ โมงต่อครั้ง ฉะนั้นนักการตลาด
ควรตระหนักถึงพฤติกรรมของเยาวชนนี้ โดยใช้สื่อ

สังคมออนไลน์เป็ นพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรื อโฆษณาใน
การสร้างมูลค่าให้กบั บริ ษทั เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มจานวน
ยอดเยาวชนในการติดตามและแบ่งปั น (like & Share)
เนื้ อ หาในการน าเสนอ ถ้า ต้องการท าก าไรได้ม ากควร
เจาะจงกับผลิ ตภัณฑ์เพื่อเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่ มีอาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษามากกว่า เช่น การขายเครื่ องสาอางบน
อินเตอร์ เน็ตผ่านเน็ ตไอดอล เป็ นต้น และเนื่ องจากเน็ ต
ไอดอลได้รั บ การยอมรั บ จากกลุ่ ม ตัวอย่า งในด้า นการ
สร้างรายได้ และการเป็ นที่นิยม ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ควร
ใช้ช่องทางดังกล่าวนี้ ปลูกฝังค่านิ ยม แนวทางการดาเนิ น
ชี วิ ต และการครองตนให้ แ ก่ เ ยาวชน โดยส่ ง เสริ ม
พัฒนาเน็ตไอดอลให้แก่สงั คม
5.4 ข้ อจากัดในงานวิจยั
ผลของงานวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ข ้ อ จ ากั ด ในการกระจาย
แบบสอบถามในช่วงของอายุ ซึ่งเป็ นข้อจากัดในงานวิจยั
นี้ แต่เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่เป็ นเยาวชนเจนวายจึงไม่
สามารถใช้อธิบายทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนที่มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี และมากกว่า 41 ปี ขึ้นไปได้ นอกจากนี้
งานวิ จัย นี้ ยัง เป็ นการศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ที่ ใ ช้ง าน
เครื อข่ายสังคมบนเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม อีกทั้งนิ ยาม
ของคาว่า “เน็ ต ไอดอล” ที่ แ ตกต่ างกัน อาจจะส่ ง ผล
กระทบต่ อ การศึ ก ษาในงานวิจัย อาจท าให้ วิ จัย นี้ มี ผ ล
ออกมาคลาดเคลื่อนได้
5.5 ข้ อเสนอแนะ
ขอบเขตของงานวิ จัย นี้ จ ากัด อยู่ ที่ ก ารศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ล
ของเน็ตไอดอลที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชน
เจนวาย ในบริ บทของการบริ โ ภคสิ น ค้า และบริ ก าร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้า ใจถึ ง อิ ท ธิ พ ลและทัศ นะดัง กล่ า ว
ผูว้ ิจยั มีความเห็ นว่างานวิจยั ในอนาคต ควรประกอบไป
ด้ว ยบริ บ ทที่ กว้างขึ้ น เช่ นรู ป แบบการดาเนิ นชี วิต และ
ขยายขนาดของกลุ่มประชากรจากเดิมเจนวาย ไปสู่ เจนซี
ทั้งนี้ เพราะกลุ่มเจนซี เป็ นกลุ่มเติ บโตมากับเทคโนโลยี
ดิจิทลั อย่างแท้จริ ง

อย่างไรก็ดีปรากฏการณ์เน็ตไอดอลยังเป็ นเรื่ องใหม่และมี
การศึ กษาอย่างจริ งจังอยูน่ ้อยมาก จึงยากต่อการทาความ
เข้าใจในรู ปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิ งเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม เหตุอาจมาจากการขาดกรอบงาน
(Framework) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ น าไปใช้เ พื่ อ ศึ กษา
ปรากฏการณ์ ด้วยเหตุน้ ี จึงถึงเวลาแล้วที่นกั วิจยั ในสาขา
ที่ เกี่ ยวข้องให้ความสนใจถึงผลกระทบของเน็ตไอดอล
บูรณาการทฤษฏี แบบสหสาขาวิชา เพื่อสร้างกรอบและ
แนวทางในการศึกษาปรากฏการณ์เช่นนี้ต่อไป

6. กิตติกรรมประกาศ
ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ท้ ั งสามท่ า นที่ ใ ห้
คาปรึ กษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทั้งสามท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
ทุกช่องทางที่ขา้ พเจ้าได้นามาเป็ นกรณี ศึกษา รวมถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามและ
ให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งในการจัดทาการค้นคว้าอิสระ
นอกจากนี้ตอ้ งขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ CIO ทุกคน
ทุกรุ่ นที่คอยเกื้อกูล ห่ วงใย และให้คาปรึ กษา ตลอดเวลา
ที่ร่วมศึ กษามาด้วยกัน และครอบครัวธนะสี รังกูลที่ช่วย
เป็ นแรงบันดาลใจส่ งเสริ มสนับสนุ นทุกประการจนทา
ให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุงล่วงไปด้วยดี
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