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บทคดัยอ่ 
 

 การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการ
เลียนแบบของกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb blog) ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และมี
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่รับชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 40 ปี จ านวน  
200 คน  ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 จากผลการวิจัยพบว่า ขั้นความสนใจ (Attention) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 โดยข้อความที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดในระดับที่เท่ากัน คือ ตนเองมีความตั้งใจ
ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จนจบได้ และรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถ
ดึงดูดความสนใจของตนเองได้ ถัดมา คือ ขั้นความจ า (Retention) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดย
ข้อความที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ การจ าค าพูดของคุณสู่ขวัญที่ว่า “ของมันต้องมี” ได้จาก
การชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ในส่วนขั้นของการกระท า (Production) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.95 โดยข้อความที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ การพูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ ที่ว่า 
“ของมันต้องม”ี และข้ันการจูงใจ (Motivation) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ที่ 3.75 โดยข้อความที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ คุณสู่ขวัญท าให้อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิ้ง นอกจากนี้ ในส่วน
ของพฤติกรรมการเลียนแบบ กลุ่มตัวอยา่งมกีารพูดวลี ส าเนียง ตามคุณสู่ขวัญ มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41 และการเลียนแบบทรงผมตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study an observational learning process 
and imitation behavior of those who have watched an online show called Celeb 
blog. A quantitative research was employed through a questionnaire with 200 male 
and female Facebook users, aged between 20-40 years old. Data were collected in 
March 2018. The results demonstrated that there has average maximum score in the 
level of attention at 4.26.  The message that the sample group recognizes as the 
highest agreement at equal level is the intention for perception of Celeb Blog until 
the end and Celeb Blog can attract self-attention. The second rank is the level of 
retention with average score at 4.11 which the greatest recognition of speech from 
Ms. Suquan on Celeb Blog is “The thing we should have”.  The level of production 
has average score at 3.95 which the sample group absolutely agree with speech from 
Ms. Suquan on Celeb Blog is “The thing we should have”.  In other word the level of 
motivation score has minimum average at 3.75 which the sample group absolutely 
has the least agreement that Ms. Suquan is the shopping. In the issue of imitation 
behavior. The result also found that message with maximum score of imitation 
behavior is speech and accent as Ms. Suquan with average score at 3.41 and the 
message that has minimum score of imitation behavior is the imitation of fashion 
hairdressing as Ms. Suquan with average score at 2.25          
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะความกรุณาเป็นอย่างสูงจากบุคคล
หลายๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณ ดร. ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย หรือ อาจารย์จอย 
ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นอย่างสูง และจากใจจริง ที่คอยเสียสละเวลามาให้
แนวทาง ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจ/แก้ไข ถึงข้อบกพร่องต่างๆ ซ้ าแล้วซ้ าอีก ถึงจนท้ายที่สุด
งานเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี และกว่าจะถึงวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์ก็ท าอาจารย์จอยนั้นหมดใจไปหลายครั้ง 
แต่อาจารย์ก็ยังให้โอกาสหนูได้แก้ไขจนมาถึงอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบที่อาจารย์คอยช่วยเหลือ และ
ผลักดันให้เล่มวิจัยนี้สมบูรณ์ หนูขอโทษส าหรับที่ผ่านมาที่อาจจะท าให้อาจารย์เสียใจไปบ้าง แต่หนู
ขอให้อาจารย์รู้ไว้ว่า สิ่งที่อาจารย์สอนมาตั้งแต่เริ่มท าเล่ม จนถึงตอนนี้มันไม่ศูนย์เปล่าค่ะ มันได้
มากกว่าการท าเล่มวิจัย แต่เหมือนได้สิ่งดีๆ เพ่ิมมาในชีวิต เพราะอาจารย์จอยนั้น เปรียบเสมือนคุณ
แม่ และพ่ีสาวที่คอยดูแลเด็กๆ และคอยให้ค าแนะน าเสมอมา ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ให้
ความรู้ตลอดการศึกษา 1 ปีที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งนี้ 
 ขอขอบคุณกลุ่ม #198 จากใจจริงมากนะคะที่คอยยื่นมือช่วยเหลือ คอยพลักดัน และเป็น
ก าลังใจ ในเวลาที่หมดหนทาง หรือถึงทางตัน ยังมีกลุ่ม #198 จะคอยให้ค าปรึกษา และอดทนฝ่าฟัน
กันมาจนถึงวันนี้ได้ ในฐานะน้องเล็กสุดในกลุ่ม น้องดีใจที่พ่ีๆ ทุกคนชวนน้องมาเข้ากลุ่มตั้งแต่วันแรกที่
เรียน ถึงอายุจะต่างกันพอควรแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรค์  อีกทั้งกลุ่มเราไม่กลุ่มไม่เคยทะเลาะกันเลย ถือ
เป็นเรื่องที่ดีนะ ที่เราเข้ากันได้ และดีใจก็ได้รู้จักกัน 
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้องทุกท่าน และบุคคลใกล้ตัว ที่ได้ให้ก าลังใจ 
และให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน รวมไปถึง พ่ีๆ เพื่อนๆ และทุกท่าน ที่สละเวลาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี จนสามารถท าให้งานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นทฤษฎีที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของมนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม Bandura (1986) ได้ท าการวิจัยการเรียนรู้
ของมนุษย์ พบว่า การเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ของมนุษย์สามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
โดยตรงด้วยการสังเกตโดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง 
(Response) อันจะน าไปสู่ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม ที่เกิดจากประสบการณ์ หรือ
สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการกระท าซ้ าๆ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพฤติกรรม
อัตโนมัติที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ ได้แก่ แรงขับ (Drive) คือ 
ความต้องการของมนุษย์ที่มีแรงจูงใจในการตอบสนองความต้องการ สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สิ่งที่เข้า
มากระตุ้นให้ผู้เรียนมีการตอบสนองเป็นพฤติกรรมที่ท าให้เกิดการกระท า การตอบสนอง (Response) 
คือ การที่มนุษย์แสดงปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอันน าไปสู่พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ 
และการเสริมแรง (Reinforcement) คือ ตัวแปรส าคัญที่สนับสนุนให้เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ 
 Bandura (1986) กล่าวว่า การเรียนรู้มีองค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้ง 4 ปัจจัย 
ได้แก่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) 2. สภาพแวดล้อม (Environment Factor)           
3. การเรียนรู้ (Learning Factor) และ 4. การกระท า (Performance Factor) ทั้งนี้ Bandura เชื่อ
ว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต (Observational Learning) ที่เกิดจาก
กระบวนการ 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. ขั้นให้ความสนใจ (Attention) 2. ขั้นการจดจ า (Retention) 
3. ขั้นปฏิบัติ (Production) 4. ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) อันจะน าไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบ คือ 
พฤติกรรมการเอาอย่างตัวต้นแบบอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการทางสังคม 
Bandura ยังระบุว่า การเรียนรู้ของมนุษย์จากการสังเกต หรือการเลียนแบบเกิดจากท่ีมนุษย์เข้า
เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมนั้นๆ ตลอดเวลา ปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตประกอบด้วย 
ความเอาใจใส่ การจดจ า พฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง และแรงจูงใจในการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการ
เรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ จากผลของการกระท าทั้งในเชิงบวก และเรียนรู้จากการเลียนแบบการ
กระท าของตัวต้นแบบ โดยเฉพาะการเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกท้ังในแง่การปฏิบัติตนทั้งทาง
กิริยาทางกาย วาจา และใจ โดยที่บุคคลต้นแบบอาจเป็นบุคคลที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อนิตยสาร  

ในปัจจุบันนี้สื่อหลายชนิดเริ่มปรับกลยุทธ์การสื่อสาร เพ่ือใช้ประโยชน์ทางข่าวสาร บันเทิง 
และการโฆษณาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และสื่อเครือข่ายทางสังคมออนไลน์มากข้ึน โดยเฉพาะการ
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น าเสนอสินค้าประเภทความงามอย่างแพร่หลาย (“FOCAL 2015 ชี้ 5 เทรนด์”, 2558) เนื่องจากสื่อ
ในยุคปัจจุบันน าเสนอเนื้อหา และสร้างค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของตัวบุคคลที่มาน าเสนอนั้น 
ส่วนใหญ่จะใช้ภาพลักษณ์ อีกทั้งสื่อจะให้ความน่าเชื่อถือต่อผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาดีมากกว่าผู้หญิงที่
ไม่สวย รวมทั้งสื่อออนไลน์ปัจจุบันจะใช้สื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง และรูปลักษณ์ท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้หญิงทีม่ีผิวขาว ผอม และสวยจะดูมีคุณค่ามากกว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างไม่ดี อย่างเช่น บริษัท อมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า การแต่งตัว และการท างาน (อัมพร  
เบญจพลพิทักษ์, 2556) 

ทั้งนี้ นิตยสารแพรวได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดผ่านการใช้คุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นผู้
แนะน าในด้านความสวยความงาม แฟชั่นการแต่งตัว เทคนิคการแต่งหน้า และการเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทาง รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ของนิตยสารแพรว ทั้งนี้ คุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นบุคคล
สาธารณะที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารในฐานะเป็นนักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และบทบาทการเป็นพรี
เซนเตอร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามต่างๆ อีกท้ังคุณสู่ ยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีบุกคลิกภาพที่น่า
ดึงดูด และเป็นที่ยอมรับในสังคม ท าให้นิตยสารแพรวเลือก คุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นแขกรับเชิญด าเนิน
รายการดังกล่าว เพ่ือน าเสนอเนื้อหาชีวิตประจ าวัน การด าเนินชีวิต การแต่งตัว การเลือกซื้อเสื้อผ้า 
การเลือกของแฟชั่น เป็นต้น ท าให้คุณสู่ขวัญ บูลกุล กลายเป็นต้นแบบของสาวยุคใหม่ที่สามารถสร้าง
การจดจ าของผู้รับสารจากวลีเด็ดที่ว่า “ของมันต้องมี” และ “อันนี้ก็น่ารัก” และสร้างปรากฎการณ์
ทางสังคมที่ผู้คนมักจะพูดวลีว่า “ของมันต้องมี” ตามๆ กันในสื่อออนไลน์ จนกลายเป็นแฮชแท็กมา
แรงประจ าปี 2561 (““ของมันต้องมี” วลีเด็ด”, 2561) 

จากกระแสของ รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ที่มี คุณสู่ขวัญ บูลกุล รับหน้าที่เป็น
แขกรับเชิญแนะน าผู้หญิงในเรื่องการใช้ชีวิต การแต่งตัว การเลือกเสื้อผ้า การช้อปปิ้ง จึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาว่า กระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมเลียนแบบของผู้ที่ชมรายการ
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) นั้นเป็นอย่างไร 

 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มตัวอย่างที่ชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 
1.3 ปญัหาน าวจิยั 

การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการ   
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) เป็นอย่างไร 
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1.4 ขอบเขตการวจิยั  
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) ที่มีการใช้แบบสอบถามท่ีเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
Questionnaire) แบบวัดครั้งเดียว (Cross-Sectional Study) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้คือ เพศหญิง และเพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ถึง อายุ 40 ปี 
จ านวน 200 คน โดยต้องเป็นผู้ที่เคยรับชมรายการ Celeb Blog ที่มีคุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นแขกรับ
เชิญอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
 
1.5 นยิามศัพท ์

การเรียนรู้โดยการสังเกต คือ กระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดจากการสังเกต และการจดจ า
ค าพูด การแต่งตัว การแต่งหน้า การท าผม การเลือกซื้อของตามแบบอย่างคุณสู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งเป็น
แขกรับเชิญที่ด าเนินรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่        
 1. ขั้นความสนใจ (Attention) คือ บุคคลจะตั้งใจเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ตั้งใจ  
 2. ขั้นการจ า (Retention) คือ บุคคลจะจดจ าลักษณะของตัวต้นแบบได้เป็นอย่างดี  
 3. ขั้นปฏิบัติ (Production) คือ เมื่อบุคคลได้เกิดการจดจ าแล้ว เริ่มที่การปรับเปลี่ยนพฤติกก
รม หรือแสดงพฤติกรรมใกล้เคียงกับต้นแบบ  
 4. ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) คือ หากมีบุคคลอ่ืนสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
บุคคลก็มีความอยากที่จะกระท าอีกซ้ าๆ 

พฤติกรรมการเลียนแบบ คือ การแสดงพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งตัว การแต่งหน้า      
การท าผม การเลือกซื้อ หรือการพูดวลี “ของมันต้องมี” และ “อันนี้ก็น่ารัก” ตามแบบอย่าง         
คุณสู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ด าเนินรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1.6.1 เพ่ือเป็นกรณีศึกษา และเพ่ิมความรู้ในเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยผ่านการ
สังเกต กับพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวต้นแบบ (Model) เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจ 

1.6.2 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะให้กับผู้สร้างรายการ และผู้ผลิตรายการผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้
ตรงกับความ ต้องการของผู้ชมในภายภาคหน้า 

 



บทที ่2 
วรรณกรรม และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  
การวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ

บล็อก (Celeb Blog) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Theory) 
 2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อ (Media Effect) 
  
2.1 ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู้ (Learning Theory)  

ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theory) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ หรือ
สัญชาตญาณ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542) 

ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นแนวความคิดท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะของการ
เกิดการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นในตัว
บุคคลและเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าที่เผชิญ ท าให้บุคคลสนอง
ความต้องการของตน และท าให้สามารถเผชิญหรือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
(ทิศนา แขมมณี, 2548) 

การเรยีนรู ้(Learning) 
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น อันเป็นผลเนื่อง มาจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา (ดารา ทีปะปาล, 2542) 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้แบ่งการเรียนรู้ ว่าประกอบด้วยปัจจัย 3 ด้าน คือ  
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู้จากบุคคลอ่ืน มีคนอ่ืน

มาบอกหรือสอน เช่น นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากครู 2. ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) 
เกิดจากสิ่งที่เราได้สัมผัส ได้พบเห็นมาโดยตรง ด้วยตนเอง 3. การเชื่อมโยง (Association) เป็นการ
โยงความคิดกับประสบการณ์ที่เคยได้พบเห็นมาก่อนหรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนกับผู้อ่ืน หรือการบอกจาก
ผู้อื่น 

ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม 
นภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลนอกเหนือจากปฏิกิริยา

สะท้อนเบื้องต้น (Elementary Reflex) แล้วบุคคลไม่ได้เตรียมให้เกิดพฤติกรรมอ่ืนๆได้เอง แต่จะต้อง
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มีการเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมของบุคคลได้มาจากตัวแทนทางสัญลักษณ์ 
(Symbolic Representation) ที่สามารถ ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นพื้นฐานแก่พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ภายหลัง ดังนั้น รูปแบบพฤติกรรมอันใหม่ของบุคคลสามารถ เกิดข้ึนได้จากการสังเกตคนอ่ืนหรือ
แม่แบบทางสื่อมวลชนซึ่งการเลียนแบบของบุคคลไม่ต้องการแรงเสริม รางวัลหรือผลตอบแทนในการ
แสดงออกพฤติกรรม แต่การให้รางวัลหรือผลตอบแทนจะท าให้เกิดการเลียนแบบได้ง่ายขึ้น โดยการ
เรียนรู้ทางสังคมของมนุษย์นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1. การเรียนรู้จากผลของการกระท า (Learning by Response Consequences) เป็นแบบ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ รากฐานมาจากประสบการณ์ตรง รูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นผลส าเร็จจะถูกเลือก
มาใช้ต่อไปพฤติกรรมที่พิจารณาว่าไม่มีประสิทธิภาพก็จะถูกละทิ้งหรือเลิกไป 2. การเรียนรู้โดยการ
สังเกต (Observational Learning) เนื่องจากข้อจ ากัดในการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรง เพราะสิ่งที่
ต้องเรียนรู้มีมากเกินกว่าเวลาและโอกาสของผู้เรียนไม่เอ้ืออ านวย หรือผลของการกระท าบางอย่าง
อาจเป็นอันตรายถ้าต้องเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังรูปและผลอันเกิดจากการกระท าที่บุคคลที่เป็นแบบนั้น
ได้รับ 

Bandura (1977 อ้างถึงใน นภวรรณ ตันติเวชกุล, 2542) ได้ให้ความหมายว่า มนุษย์เรียนรู้
ผ่านการสังเกตพฤติกรรม ทัศนคติและผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านั้นจากผู้อื่น พฤติกรรมของมนุษย์
ส่วนมากได้เรียนรู้จากการสังเกตจากต้นแบบ เพื่อเอาเป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออก
พฤติกรรมใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั้น จะถูกเก็บบันทึกไว้ในความทรงจ าและสามารถเป็น
ตัวชี้น าในการน ามาเป็นแนวทางการแสดงออกครั้งต่อๆ ไป โดยรูปแบบการเรียนรู้ของสังคม  
แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การเรียนรู้จากการกระท า เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ มีที่มาจาก
ประสบการณ์ตรง มีการลงมือปฏิบัติจริง 2. การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning 
หรือ Social Learning) เกิดจากการที่บุคคล สังเกตการณ์กระท าของผู้อ่ืนแล้วพยายามลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่สนใจนั้น ได้แก่ กระบวนการ ความใส่ใจ กระบวนการจดจ า กระบวนการเลียนแบบ 
กระบวนการจูงใจ 
 กระบวนการเรยีนรูโ้ดยผา่นการสังเกต (Observational Learning Process) 
 Bandura (1977) กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการที่มีความ
สลับซับซ้อนซึ่งไปด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 4 ขั้น คือ  

1. ขั้นการสนใจ (Attention) บุคคลจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยถ้าขาดความใส่ใจ และขาด
การรับรู้สิ่งที่ตัวแบบแสดงออกมา ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการใส่ใจนี้มีอยู่  2 ประการ คือ 
ประการแรกคือ ลักษณะของตัวแบบ โดยตัวแบบที่มีความเด่นชัด จดจ าได้ง่าย มีความดึงดูดใจสูง     
มีความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อยจะท าให้ผู้สังเกตใส่ใจได้มาก และหากพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง
ออกมานั้นมีประโยชน์ต่อผู้สังเกต จะโน้มน้าวจิตใจผู้สังเกตให้ใส่ใจได้มากข้ึน ส่วนประการที่ 2 คือ 
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ลักษณะของผู้สังเกต โดยบุคคลต้องมีระดับความตื่นตัวในการใส่ใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น จึงจะท า
ให้การสังเกตจึงเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องแม่นย า  

2. ขั้นการจดจ า (Retention) เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมของตัวแบบที่ได้สังเกตเห็น
ทุกครั้ง แล้วน ามาวางรูปแบบให้เด่นชัดขึ้น การจดจ าจะเป็นในรูปแบบของสัญลักษณ์ซึ่งเป็นมโนภาพ 
หรือภาษา การจดจ าในลักษณะนี้จะท าให้จ าได้ง่ายและคงทนกว่า ส่วนการฝึกฝนโดยการทบทวนในใจ
หรือโดยการกระท าจริงจะส่งเสริมให้จดจ าพฤติกรรมของตัวแบบได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ขั้นการกระท า (Production) เป็นขั้นการที่ผู้สังเกตดัดแปลงสัญลักษณ์จากการจ ามาเป็น
การกระท าท่ีเหมาะสม ซึ่งขั้นนี้เน้นไปที่ความสามารถ และความพร้อมทางร่างกายของบุคคลที่จะ
กระท าตามตัวแบบ ทั้งนี้การดัดแปลงสัญลักษณ์ให้มาเป็นการกระท าที่เหมาะสมนั้นท าได้ยากมากใน
ระยะแรก แต่เม่ือทราบถึงข้อบกพร่องระหว่างสัญลักษณ์กับการดัดแปลงให้เป็นพฤติกรรม จะช่วยให้
การกระท าตามตัวแบบในโอกาสต่อไปถูกต้องมากยิ่งขึ้น และ 

4. ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) เป็นการจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเลียนแบบเหมือนตัว
แบบที่ตนสังเกต เนื่องจากความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้ เช่น การได้รับแรง
เสริม หรือรางวัลรวมทั้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบคงจะท าให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหาได้ 

โดยสรุป กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยการสังเกตหรือการเรียนรู้จากตัวแบบต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว พฤติกรรม การเลียนแบบที่สมบูรณ์จะ
เกิดข้ึนได้ก็ด้วยการจัดวางรูปแบบองค์ประกอบของ การเรียนรู้จากตัวแบบได้อย่างเหมาะสมโดยการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจตัวแบบอย่างแท้จริงจนสามารถจดจ า และสร้างสัญลักษณ์แทนพฤติกรรมของ
ตัวแบบได้ ประกอบกับการจูงใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอจะท าให้พฤติกรรมการเลียนแบบจากการ
สังเกตตัวแบบเป็นไปด้วยดี 
 ทั้งนี้ สามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญในการเรียนรู้โดยการสังเกต ได้ว่า  

1. บุคคลจะต้องมีความใส่ใจที่จะสังเกตตัวแบบ ไม่ว่าเป็นการแสดงโดยตัวแบบจริงหรือตัว
แบบสัญลักษณ์ ถ้าเป็นการอธิบายด้วยค าพูดบุคคลก็ต้องตั้งใจฟัง และถ้าจะต้องอ่านค าอธิบายก็
จะต้องมีความตั้งใจที่จะอ่าน  

2. บุคคลจะต้องเข้ารหัสหรือบันทึกสิ่งที่สังเกตหรือสิ่งที่รับรู้ไว้ในความจ าระยะยาว  
3. บุคคลจะต้องมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ และควรจะท าซ้ าเพ่ือจะให้จ าได้  
4. บุคคลจะต้องรู้จักประเมินพฤติกรรมของตนเองโดยใช้เกณฑ์ที่ตั้งขึ้นด้วยตนเองหรือโดย

บุคคลอื่น 
 การเลยีนแบบ (Imitation) 

การเลียนแบบถูกจัดเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของการเรียนรู้ทางสังคม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรม และการกระท าของบุคคลอ่ืนโดยสิ่งมีชีวิตจะ
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เลียนแบบการกระท าพฤติกรรมการแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหว การออกเสียง และอ่ืนๆ 
พฤติกรรมการเลียนแบบที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับสิ่งที่เลียนแบบ โดย
สังเกตจากรูปแบบการแต่งกาย การพูดท่าทาง และการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติตามตัวแบบ (Model) 
หรือกลุ่มเพ่ือน ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีแนวโน้มในการคงพฤติกรรม
เดิมไว้ และรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลียนแบบนั้น (ทิพยา สุขพรวิทวัส, 2550) 

ประเภทของตวัแบบ  
Bandura (1977) ได้แบ่งตัวแบบ ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ตัวแบบที่มีชีวิตจริง (Live Model) หมายถึงตัวแบบที่มีชีวิต ซึ่งผู้สังเกตสามารถ

ปฏิสัมพันธ์หรือสังเกตโดยตรง ไม่ต้องผ่านสื่อหรือสัญลักษณ์อ่ืน 
2. ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Model) หมายถึงตัวแบบที่บุคคลสังเกตผ่านสื่อหรือ

สัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่ปรากฏตามการบอกเล่า ในหนังสือ แถบบันทึกภาพ หรือผ่านทางสื่อมวลชน
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ เป็นต้น 

หนา้ทีข่องตวัแบบ 
สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2550) ได้อธิบายถึงหน้าที่ของตัวแบบ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่ในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น การฝึกท ากับข้าวโดยการดูตัว

แบบจากแม่ เป็นต้น 
2. ท าหน้าที่ในการยับยั้งหรือควบคุมการเกิดข้ึนของพฤติกรรม เมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรม

แล้วได้รับผลจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจ บุคคลที่สังเกตตัวแบบก็มีแนวโน้มที่จะไม่แสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ เช่น การที่บุคคลเดินข้ามถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยและถูกรถชนเสียชีวิต เมื่อผู้
สังเกตพบเห็นตัวแบบที่ได้รับผลของพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจนี้ ก็จะช่วยยับยั้งพฤติกรรมการข้าม
ถนนโดยไม่ใช้สะพานลอยของบุคคลที่พบเห็นตัวแบบนี้ เป็นต้น  

3. ท าหน้าที่ช่วยให้พฤติกรรมที่เคยเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออก โดยตัวแบบจะท า
หน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ออกมา เช่น การที่บุคคลสนใจในเรื่องการร้อง
เพลงอยู่แล้ว และได้เห็นตัวแบบศิลปินที่รองเพลงได้ดี มีชื่อเสียงโด่งดัง บุคคลจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ไปประกวดร้องเพลงบ้าง เป็นต้น 

กลไกของการเลยีนแบบ 
การเลียนแบบประกอบด้วยกลไก 3 ประการ คือ 1. พฤติกรรมที่เหมือนกัน (Same 

Behavior) ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบุคคลสองคนด้วยวิธีการเหมือนกัน อันเป็นพฤติกรรมที่
เหมาะสมส าหรับทั้งสองซ่ึงอาจเป็นการเลียนแบบหรือไม่ก็ได้ 2. พฤติกรรมการเลือกอย่างอิสระ 
(Method Dependent Behavior) ขบวนการนี้เป็นการที่บุคคลหนึ่งกระท าพฤติกรรมตามแบบ 
(Matched) โดยสามารถเลือกพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของตัวแบบเพ่ือเป็นเครื่องชี้บอกให้กระท า



8 

พฤติกรรมตามตัวแบบนั้นได้อย่างอิสระ (Dependent) 3. การลอกแบบ (Copying) เป็นการ
เลียนแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเพราะการลอกแบบนั้นเป็นการตอบสนองของบุคคลต่อเครื่องชี้บอกของ
ความเหมือน (Sameness) และความแตกต่าง (Difference) ซึ่งเกิดจากการกระท าของบุคคลกับของ
ตัวแบบ ผู้สังเกตจะประมวลพฤติกรรมของตัวแบบ รวมทั้งพฤติกรรมของตัวเองที่กระท าผ่านมาแล้ว
และท่ีเป็นอยู่เพื่อประเมินความคล้ายคลึงระหว่างพฤติกรรมของตนและของตัวแบบจนสามารถเลือก
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับตัวแบบมากที่สุด และใช้สิ่งนั้นเป็นเครื่องชี้บอกส าหรับการเลือกตอบสนอง
ในคราวต่อไป การลอกแบบเป็นพฤติกรรมทางสังคมแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากแรงขับ ซึ่งอาจมีพ้ืนฐานมา
จากความวิตกกังวล ความต้องการในการยอมรับในสังคม หรือความต้องการรางวัลอันเกิดจากการ
ได้รับประสบการณ์ หรือทักษะใหม่ๆ จากผู้อ่ืน (มยุรี เนียมสวรรค์, 2550)  
 ปจัจยัทีม่ีอิทธพิลต่อการเลยีนแบบโดยการเรยีนรูจ้ากการสังเกต 
 การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบนั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายประการด้วยกัน ดังที่ อัจฉรา ธรรมาภรณ์ (2531) ได้สรุปถึงองค์ประกอบเหล่านั้นไว้ 9 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของตัวแบบ ตัวแบบที่มีลักษณะสถานภาพทางสังคมสูง เช่น มีเกียรติยศ
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป มีความสามารถความช านาญพิเศษเฉพาะด้าน เป็นต้น ตัว
แบบที่มีลักษณะเหล่านี้จะมีอิทธิพลมาก เพราะสามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืนได้มากกว่าตัว
แบบที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมจาก
ตัวแบบที่มีลักษณะอบอุ่นใจดี มากกว่าตัวแบบที่มีลักษณะตรงกันข้าม 2. ความคล้ายคลึงกันระหว่าง
บุคคลที่ใช้เป็นตัวแบบและผู้สังเกตในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ รวมทั้งระดับความสามารถ โดยที่การ
เลียนแบบจะน้อยลงตามระดับความแตกต่างกันระหว่างตัวแบบและผู้สังเกต 3. การใช้ตัวแบบอาจ
ใช้ได้ทั้งตัวแบบชีวิตจริง หรือตัวแบบในภาพยนตร์ก็ได้ ซึ่งตัวแบบในภาพยนตร์อาจจะเป็นคนหรือเป็น
ตัวการ์ตูน ตุ๊กตา หรือสัตว์ก็ได้เช่นกัน แต่พบว่าตัวแบบที่เป็นคนจริงๆ จริงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ประเภทนี้มากกว่า 4. ชนิดของพฤติกรรม พฤติกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนจะเลียนแบบได้ยาก จึงต้อง
ใช้การสังเกตหลายๆ ครั้ง ในขณะที่พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรงทั้งหลายจะถูก
เลียนแบบได้ง่ายและรวดเร็ว 5. บุคคลจะเลียนแบบวิธีการตามมาตรฐานการให้รางวัลกับตนเองจาก
ตัวแบบ 6. ถ้าผลของพฤติกรรมที่ตัวแบบได้รับ (Consequence) ออกมาในทางท่ีน่าพึงพอใจ บุคคล
ย่อมอยากเลียนแบบเพ่ือให้ได้ผลที่น่าพึงพอใจนั้นบ้าง เช่น พฤติกรรมที่ตัวแบบท าแล้วได้รางวัลจะถูก
เลียนแบบมากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้วได้รับการลงโทษ 7. ควรมีการสอนหรือให้ค าแนะน า
กับผู้เรียนก่อนที่จะให้ดูพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
พฤติกรรมที่ถูกต้องของตัวแบบ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัว
แบบหากมีสิ่งจูงใจ (Incentive) เช่น ถ้าเลียนแบบได้เหมือนมากก็จะได้รับรางวัลมาก เป็นต้น   
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8. รางวัลและการลงโทษ ส่งผลต่อการปฏิบัติหรือการกระท าหลังจากบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรม หาก
บุคคลเลียนแบบพฤติกรรมตามตัวแบบแล้วได้รับรางวัลหรือผลที่พึงพอใจ ก็จะเพ่ิมอัตราการแสดง
พฤติกรรมนั้น 9. การจัดให้ตัวแบบได้รับผลกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยการได้รับรางวัลเมื่อ
แสดงพฤติกรรมกรรมแบบหนึ่ง และได้รับการลงโทษเมื่อแสดงพฤติกรรมอีกแบบหนึ่ง ท าให้ผู้เรียน
สามารถจ าแนกได้ว่าควรจะเลียนแบบพฤติกรรมใด 

จากองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นว่าอิทธิพลที่ท าให้ผู้สังเกตตัวแบบเกิดการเลียนแบบได้นั้น 
ตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อผู้เลียนแบบอยู่ในหลาย ๆ ลักษณะ ซึ่ง Bandura (1977) ได้สรุปเกี่ยวกับ
อิทธิพลของตัวแบบที่มีต่อผู้สังเกตดังนี้ 

 1) การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมื่อผู้สังเกตได้เห็นการกระท าของตัวแบบ ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ผู้สังเกตไม่เคยพบเห็นมาก่อน ผู้สังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระท าใหม่นี้ในรูปลักษณ์
และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม่ 

 2) การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลักการใหม่ จะเกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่ผู้สังเกตเห็นการ
กระท าของตัวแบบในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจ รูปแบบทางภาษา เป็นต้นจากนั้นผู้สังเกตจะ
ทดสอบการกระท าตามตัวแบบลักษณะต่าง ๆ ภายใต้สภาพการณ์ต่าง ๆ และถ้าการตอบสนองส่งผล
ทางบวก ผู้สังเกตจะรวบรวมลักษณะของตัวแบบในรูปต่าง ๆ แล้วน ามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์หรือ
หลักการใหม่ 

 3) การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ การมีตัวแบบจะช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพราะมนุษย์เมื่อเห็นตัวแบบกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมนุษย์อาจใช้ประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบกับการกระท าของตัวแบบมีความคิดเชิงสรรค์ไม่เพียงพอก็จะไม่มีอิทธิพลต่อ
การกระท าของผู้สังเกตแต่อย่างใด 

 4) การยับยั้งการกระท าหรือการลดพฤติกรรมที่จัดกระท า การที่ได้เห็นตัวแบบถูก
ลงโทษ ผู้สังเกตมีแนวโน้มที่จะไม่กระท าตามตัวแบบนั้น ในท านองเดียวกันถ้าได้เห็นตัวแบบแสดง
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง และถูกห้ามปรามแล้วไม่มีผลกรรมใด ๆ ตามมา กล่าวคือ ตัวแบบยังคนท า
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้นเหมือนเดิม ผู้สังเกตก็จะมีแนวโน้มที่จะกระท าให้เหมือนตัวแบบได้เช่นกัน 

 5) การส่งเสริมการกระท า การมีตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการกระท าทั้งท่ี
เป็นทางบวก และทางลบ ถ้าผู้สังเกตได้เห็นพฤติกรรมหนึ่งและได้รับรางวัลผู้สังเกตก็มีแนวโน้มที่จะ
กระท าตามมากข้ึน ในท านองเดียวกัน ถ้าผู้สังเกตได้เห็นตัวแบบที่แสดงความก้าวร้าว และได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดี ผู้สังเกตเห็นมีแนวโน้มที่จะกระท ามากขึ้นเช่นกัน 

 6) ด้านอารมณ์ การมีตัวแบบนี้นอกจากจะช่วยส่งผลต่อการกระท าตามตัวแบบแล้ว
ยังมีผลต่ออารมณ์ผู้สังเกตให้รุนแรงเพิ่มขึ้นอีก และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย 
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 7) การเอ้ืออ านวยให้เกิดการกระท าตามตัวแบบ การกระท าใดที่คนได้รับ
ผลประโยชน์มีคุณค่าและคนส่วนใหญ่มีความชื่นชอบอยู่เสมอ การกระท าของตัวแบบนั้นก็จะท าให้ผู้
สังเกตกระท าได้อย่างรวดเร็ว และมีความง่ายในการกระท าตาม นอกจากนี้เม่ือคนเราสามารถกระท า
ตามตัวแบบได้เร็ว จะท าให้เกิดการแผ่ขยายจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งได้โดยเร็ว 

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Theory) ทีผู่้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้ คือ 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกต (Observational Learning) ของ Bandura (1977) ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสนใจ ขั้นการจดจ า ขั้นการกระท า และ ขั้นการจูงใจ โดย
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสังเกตของ Bandura นั้น จะอธิบายให้เห็นถึงพฤติกรรมการเลียนแบบที่
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการจัดวางรูปแบบองค์ประกอบของการเรียนรู้จากตัวแบบ 
 
2.2 แนวคิดทีเ่กีย่วกับผลกระทบของสื่อ (Media Effect) 

สื่อ คือสิ่งที่ใช้ติดต่อเชื่อมโยงถึงกัน หรือเป็นการถ่ายทอดข้อเท็จจริง ความรู้สึก และทัศนคติ 
หรือทักษะความรู้ของผู้ที่ต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับข่าวสาร โดยผ่านเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่
ทันสมัย  สื่อจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งเนื้อหาสาระและความ
ถูกต้อง 

ความหมายของสื่อ แปลมาจากค าว่า Medium หรือ Media ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า 
กลาง อยู่ตรงกลาง สิ่งที่อยู่ตรงกลาง แต่เมื่อน ามาใช้ในภาษาอังกฤษก็มีความหมายกว้างออกไป     
จนรวมถึงวิธี (Means) สิ่งแวดล้อมห่อหุ้ม (Environmental Element) อาท ิอากาศส าหรับคน     
น้ าส าหรับปลา เครื่องมือ (Instrument) ตัวแทนหรือตัวน า (Agency) วัสดุ (Material) เทคนิค 
(Technique) หรือแม้แต่ Person as medium แต่เมื่อวิชาการด้านการสื่อสาร และการ
สื่อสารมวลชนก้าวหน้ามากขึ้น ค าว่า สื่อ (Medium หรือ Media) ก็ได้รับการวิเคราะห์ศึกษาและ
ตกแต่งพัฒนาจนมีความหมายเป็นศัพท์เทคนิค (Technical Term) หรือศัพท์เฉพาะที่มีความส าคัญ
ยิ่ง ทั้งนี้เพราะสื่อกลายเป็นองค์ประกอบในการสื่อสารทุกรูปแบบและทุกประเภท ความหมายเดิมที่
จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องของภาษาที่ใช้ในการพูดหรือการสอน (อาทิ ภาษาไทยที่เป็นสื่อการสอนที่ใช้กัน
มากที่สุดในสถาบันการศึกษาของไทย) ก็ได้ขยายออกมาครอบคลุมถึงสื่อวัตถุ (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) สื่อบุคคล (สื่อภาษา สื่อท่าทาง พ่อสื่อแม่สื่อ สื่อประชาชน หรือ Population Media) 
สื่อผสม (สื่อมวลชน สื่อการสอน สื่อข้อมูล สื่อโสตทัศน์) หรือแม้กระทั่งสาร (สื่อวัจนะภาษา     
สื่ออวัจนะภาษา) (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2543 ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อ (กริยา) หมายถึง 
ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือ
ชักน าให้รู้จักกัน 
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Rogers (1976) ได้ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับค าว่าสื่อ ได้แก่ค าว่า การติดต่อสื่อสาร ซึ่ง 
หมายถึง การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความเครียด หรือการกระท าต่างๆ โดยมี
เจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในท่ีนี้หมายถึงการเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปิดเผย 

สื่อสงัคม 
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติค าว่า “ Social Media ” ไว้ว่า “ สื่อสังคม ” หมายถึง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน 

อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (2556) นิยามว่า สื่อสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่คนที่สร้างการ
แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดกันในเครือข่าย (Networks) และชุมชนเสมือน (Virtual 
Communities) สื่อสังคมนั้นใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนสื่อ
ธรรมดาให้เป็นการกระจายเสียงไปยังผู้คนหลายคน (กระจายจากหนึ่งคนไปยังหลายคน) และยัง
สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้หลายคนเพ่ือสนับสนุนความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจทั้งยัง
สามารถเปลี่ยนผู้บริโภคเนื้อหาให้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้สื่อสังคมมีความสามารถท าให้ปัจเจกบุคคลได้
พบปะกับบุคคลแปลกหน้าได้ง่ายและยังสามารถให้ผู้ใช้เชื่อต่อสื่อสังคมและทาให้เครือข่ายนั้นมองเห็น
ได้ ในเว็บไซต์สื่อสังคมขนาดใหญ่หลายๆ แห่งการเชื่อมต่อของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากการพบปะเพ่ือน
ใหม่แล้วยังสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในเครือข่ายสังคมอยู่แล้วได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

กานดา รุณพงศา สายแก้ว (ม.ป.ป.) อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า 

มีเดีย (Media)  หมายถึงสื่อ หรือเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร 
โซเชียล (Social) หมายถึง สังคม และในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการ

แบ่งปันในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันเนื้อหา หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพราะฉะนั้น โซเชียลมีเดีย
ในที่นี้หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน 
หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอ่ืน 

สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของการสร้างและ
การเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบันกระแสการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟน และ
อุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต ที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media หมายถึง สื่อดิจิตอลที่ท างานอยู่บนพื้นฐานฃเว็บไซต์
บนอินเตอร์เน็ต ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ที่มีผู้สื่อสารจัดท าขึ้น โดยที่ผู้เขียนจัดท า
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ขึ้นเอง  แล้วน ามาแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และพูดคุยให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ กับ
คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (อรวรรณ 
วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2553) 

ผลกระทบของสือ่ 
 สื่อมีบทบาทส าคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร และความรู้ 
จึงท าให้สื่อมีอิทธิพลต่อความคิดต่อผู้รับสารอีกด้วย ในการท างานของสื่อสังคมอาจก่อให้ เกิดผล
กระทบที่สื่อตัง้เปูาหมาย (Intended Consequence) หรือไม่ได้ตั้งใจ (Union-tended 
Consequence) 4 ระดับดังนี้ (อุบลรัตน์ ศิริยุศักดิ์, 2547) 1. ระดับปัจเจกบุคคล หมายถึง 
ผลกระทบในด้านความรู้ (Knowledge) ความคิดเห็น (Opinion) และความรู้สึก (Affection) เช่น 
เยาวชนที่รับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ( Heavy user of mass media) จนท าให้ขาด
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลและโลกภายนอกและอาจน าไปสู่การครอบง าโดยสื่อได้โดยง่าย 2. ระดับ
กลุ่มหรือองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนต่างๆ ที่ท าให้เกิดความแปลกแยก เช่น 
ดนตรีและรายการบันเทิงต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการสร้าง วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มเด็กและวัยรุ่น หรือการ
โฆษณาโทรศัพท์มือถือ ท าให้คนรุ่นใหม่ในวัยทางาน ติดโทรศัพท์ และนิยมสื่อสารกันด้วยภาษาภาพ
สัมผัสกับถ้อยค าสั้นๆ 3. ระดับสถาบันสังคม มักเป็นการสร้างความเสื่อมเสีย และความรู้สึกเชิงลบต่อ
สถาบันหลักของสังคม เช่น การเสนอข่าวในเชิงลบเกี่ยวกับพระสงฆ์บ่อย ๆ ท าให้สถาบันศาสนาได้รับ
ผลกระทบจนอาจน าไปสู่การปฏิรูปสถาบันสงฆ์ 4. ระดับสังคมวัฒนธรรม หมายถึง การสร้างหรือตอก
ย้ าค่านิยมและทัศนคติท้ังที่ดีและไม่ดีให้เป็นที่ยอมรับหรือคงอยู่ต่อไป เช่น การจัด งานประกวด
นางงาม และการเสนอเป็นข่าวใหญ่ อย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ าค่านิยมเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องความ
สวยงามภายนอก ผู้หญิงเป็นสินค้า ทางเพศ เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้ธ ารงสภาพสังคมชายเป็นใหญ่ 
ค่านิยมการมีเมียน้อย การเที่ยว โสเภณีไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  
 นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเก่ียวกับผลกระทบทั้ง 4 ระดับว่า ผลกระทบที่เกิดอาจกระทบ 
ต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งด้วยเสมอ เนื่องจากผลในระดับย่อยจะมีการสะสมไปสู่ผลใน
ระดับใหญ่ และในวงกว้างเมื่อระยะเวลาผ่านไปนาน ๆ เช่น การเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในวงราชการบ่อย ๆ สังคมจะสะสมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคอร์รัปชั่น และนาไปสู่การ
ตรวจ สอบหน่วยราชการมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเมือง เป็นต้น  
 ผลกระทบของสื่อที่อาจเกิดขึ้นได้จาก 4 ลักษณะ (ภัทรา เรืองสวัสดิ์, 2553) คือ 
 1. แรงเสริม (Reinforce) หมายถึง การสื่อสารสังคมที่ช่วยตอกย้ าพฤติกรรม หรือนิสัยของ
ผู้รับสารให้มั่นคงข้ึนกว่าเก่า เช่น เคยเชื่อว่าคนหน้าตาน่ากลัวเป็นคนชั่วร้าย ก็จะเชื่อเช่นนั้นต่อไป 

2. แรงกระตุ้น (Activate) หมายถึง การสื่อสารสังคมช่วยท าให้ผู้รับสารเกิดมานะ ที่จะท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง หรือมีพฤติกรรมตามความคาดหวัง หรือ ความจ าเป็นของตนหรือของสังคม  
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3. แรงสร้างสรรค์ (Create) เป็นการสร้างพฤติกรรมต่อผู้รับสารในแนวทางใหม่ โดยไม่สนใจ
กับเงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมเดิม  

4. แรงเปลี่ยน (Convert) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแบบเดิมไปสู่รูปแบบ
ใหม่ เช่น การโฆษณาช่วยท าให้แม่บ้านเคยใช้ผงซักฟอกล้างภาชนะ ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้น้ ายาล้าง
จานมาแทนที่  

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายคนเชื่อว่า แรงเปลี่ยนจากการสื่อสารสังคมนั้น เพียงท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารสังคม จะท า
ให้มนุษย์พัฒนา (เปลี่ยนแปลง) วิถีชีวิตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากรูปแบบ
หนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอ 
 จะเห็นว่าผลกระทบเกิดข้ึนจาก 4 ลักษณะ สามารถให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมใน 2 ทาง 
ได้แก่ 1. ผลกระทบเชิงปฏิปักษ์สังคม (Antisocial) เป็นผลกระทบที่ส่งผลในเชิงลบต่อสังคม   เป็น
การมองโลกในแง่ร้ายที่เห็นว่า การสื่อสารสังคมและสื่อมวลชนมีส่วนส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมของ
บุคคลทั่วไปเลวลง (เช่น การก่อความรุนแรง การข่มขืน หรือการผละหนีสังคม) ทั้งนี้เนื่องจากการ
น าเสนอของสื่อสังคมหรือสื่อมวลชน ในรูปแบบของความรุนแรง กามราคะ หรือความชั่วร้าย เป็นต้น 
2. ผลกระทบเชิงเสริมสังคม (Prosocial) เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งตรงข้าม
กับผลลัพธ์ในแบบแรก โดยการมองว่าสื่อสังคมและสื่อมวลชนให้ประโยชน์ มิใช่ให้แต่ความเลวร้าย
อย่างเดียวเสมอไป และเห็นว่าในภาพรวมแล้ว สื่อสังคมและสื่อมวลชนให้คุณค่ามากกว่าให้โทษ เช่น 
การท าให้ผู้รับสารเกิดทักษะในด้านข่าวสาร ให้ความบันเทิงคลายเครียด และการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ 
ในการปรับใช้กับสังคม (อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2552) 

จากเหตุผลดังกล่าวการเปิดรับข่าวทางสื่อสังคมย่อมส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้าน
ต่าง ๆ เพราะมนุษย์ทุกคน มีทัศนคติ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวแตกต่างกัน ทุกคนมีกระบวนการ
เรียนรู้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับข้อมูลนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ตนเองอยากรู้หรือสนใจหรือไม่ เพราะมนุษย์มักเลือก
รับรู้และตีความหมาย ของข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันไปตามทัศนคติ ความสนใจ ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความคาดหวัง สภาวะ ทาง อารมณ์หรือสภาวะทางร่างกาย แรงจูงใจ และจิตใจ เพราะ
สื่อสังคมเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เพ่ือตอบสนองความต้อง การของมนุษย์ สื่อสังคมท่ี
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกัน และกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ
สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล สรุปได้ว่า สื่อสังคมท าให้เกิดผล
กระทบได้หลายประการ คือ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามประสงค์ได้ เป็นเหตุให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยน แปลงบ้างเล็กน้อยในแง่รูปแบบหรือระดับ
ความเข้มข้น เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ หนุนเสริมสิ่งที่มีที่เป็นอยู่
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แล้ว (ในกรณีนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) หรือปูองกันการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของสื่อสังคม
สามารถส่งผลถึงตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ซึ่งถือเป็นระดับย่อยและสามารถสะสมไปจนถึงระดับสังคม
วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นระดับใหญ่ 
 ดังนั้นผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมของวัยรุ่นเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามประสงค์ได้ 
เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยน แปลงบ้างเล็กน้อยใน
แง่รูปแบบหรือระดับความเข้มข้น เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ หนุน
เสริมสิ่งที่มีท่ีเป็นอยู่แล้ว (ในกรณีนี้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง) หรือปูองกันการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบของสื่อสังคมสามารถส่งผลถึงตั้งแต่ระดับส่วนบุคคล ไปจนถึงวัฒนธรรมชุมชนขนาดใหญ่ได้ 
(อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2552) 

อิทธิพลของสื่อต่อพฤตกิรรมการลอกเลยีนแบบของวยัรุ่น  
 วัยรุ่น ” หรือ “ Adolescence ” หมายถึง วัยที่สิ้นสุดความเป็นเด็ก เป็นวัยที่เป็นสะพานไป
หาวัยผู้ใหญ่ ไม่มีเส้นขีดขั้นแน่นอนว่าเริ่มเม่ือใด และสิ้นสุดวันเมื่อใด แต่ถือก าหนดเอาความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และรูปร่างเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีโดยเฉลี่ยแล้วเด็กหญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น
เมื่ออายุ 11 ปี ส่วนเด็กชายจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเมื่ออายุ 13 ปี และทั้งสองเพศจะสิ้นสุดความเป็นวัยรุ่น
เมื่ออายุ 21 ปี   วัยรุ่นมักจะให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ตัวเองเป็นผู้รับสาร เช่น การดูกีฬา การดู 
ภาพยนตร์ การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้โดยมากจะมาจากสื่อมวลชน
และสื่อมวลชนต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์  ซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมาข้ึน 
ในช่วงระยะหลังมานี้  รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ เราจึงควรต้องค านึงถึง อิทธิพลที่สื่อต่างๆ มีต่อวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัย
ที่มีการพัฒนาระบบคิด การรับรู้แยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มีประสบการณ์ทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น
ตามวัย เลือกรับสิ่งที่เป็นกระแสหลักได้ง่าย เป็นวัยที่มีการแสวงหาต้นแบบในอุดมคติ นักร้อง นัก
ดนตรี ดารา เป็นไอดอลของวัยรุ่น โดยเฉพาะการน าเสนอที่สร้างภาพลักษณ์ สร้างความรู้สึกร่วม จะมี
อิทธิพลมากต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น นอกจากนี้ จะมีความต้องการเป็นแบบผู้ใหญ่ อยาก
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่หรือต้นแบบจึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบต้นแบบที่อยากจะเป็น 
พฤติกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสื่อออนไลน์นั้น  เกิดขึ้นได้ทั้งพฤติกรรมในเชิงบวก เช่น การ
เลียนแบบต้นแบบในการท าความดี หรือ ในเชิงลบ อาทิ การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวได้ (ภาณุวัฒน์ 
กองราช, 2554) 
  จะเห็นได้ว่า  พลังของสื่อนั้นส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งความคิดและพฤติกรรม   
ดังนั้น ผู้ที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ นอกจากบุคคลในองค์กรสื่อแล้วบุคคลที่สามารถมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของเยาวชนให้เกิดผลในทางที่ดีสามารถลดการลอกเลียนแบบสิ่งที่
ผิด ๆ ได้ คือบุคคลในครอบครัว พ่อ แม่  ญาติพ่ีน้อง  ต้องคอยสอดส่องดูแลและแนะน าตักเตือน  
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ให้เด็กได้ตระหนักและคิดถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันต่อพฤติกรรมการ
ลอกเลียนแบบสิ่งส าคัญท่ีท าให้รอดพ้นจากการเลียนแบบพฤติกรรมทั้งหลายขึ้นอยู่กับการควบคุม
ตนเองด้วย  
 ในปัจจุบันนี้เด็ก และเยาวชนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรายการจากสื่อออนไลน์ได้จากหลาย
ทิศทาง เพราะรายการจากสื่อออนไลน์ปัจจุบันนั้น ค่อนข้างมีเสรีภาพในการน าเสนอรายการใน
รูปแบบต่างๆ หลากหลายรูปแบบโดยที่มีผู้รับสาร หรือผู้รับชมที่มีอยู่หลายวัย ซึ่งท าให้รายการส่วน
ใหญ่ที่ผลิตออกมายังไม่มีการแยกสัดส่วน ระหว่างรายการเด็กและรายการผู้ใหญ่อย่างเหมาะสม อาจ
เนื่องมาจากเรื่องของผลก าไรรายได้ที่แต่ละรายการต้องค านึงถึงเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารายการที่
มีเนื้อหาสาระที่เป็นของผู้ใหญ่จะเป็นส่วนมากเมื่อเทียบกับรายการที่เป็นของเยาวชนที่แท้จริง และสื่อ
ออนไลน์นี้ต้องถือว่าเป็นสื่อใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถน าเสนอทั้งภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสม
มาสู่ผู้ชมที่เป็นเยาวชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นอบายมุข ความรุนแรงต่างๆ และ
รวมไปถึงค่านิยมจากต่างประเทศที่ผิดๆ  ตัวองค์กร, ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รวมถึง  ผู้ปกครองต้อง
ตื่นตัวและต้องหันมาหาทางรับมือกับวิกฤตของผู้บริโภคสื่อออนไลน์ จากแหล่งต่างๆกันให้มากข้ึน  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก และเยาวชนอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อของ
เยาวชนให้เข้าใจว่า ในปัจจุบันนี้เยาวชนต้องการทางเลือกในการรับข้อมูลทางสื่อออนไลน์ แหล่ง
ใดบ้าง แตกต่างจากรายการส าหรับผู้ใหญ่ อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น เด็ก และเยาวชนต้องการ
รายการที่สามารถให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ต้องสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้และเป็น
ประโยชน์ โดยที่วิธีการน าเสนอต้องไม่เป็นการเน้นเนื้อหาข้อมูลเข้าสู่ตัวเด็กโดยตรงมากจนเกินไป  
องค์ประกอบต่างๆ ในรายการ เช่น แสงสี ภาพ กราฟิกที่ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ก็ถือว่ามีผลต่อการ
ตอบสนองในด้านการเปิดรับสื่อของเยาวชนได้เช่นกัน  ผู้ผลิตรายการควรให้ความส าคัญกับตัวพิธีกร   
ผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินรายการเด็กและเยาวชนมากพอสมควร เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ชมที่เป็นเยาวชนให้ความ
สนใจเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ดังกล่าว ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถเป็นตัวแทน และมี
ความเข้าใจตัวกลุ่มเปูาได้  และอีกสิ่งหนึ่งที่รายการโทรทัศน์ต้องตอบสนองให้กับเด็กและเยาวชน คือ 
ต้องสามารถเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ เปิดโอกาสให้ เยาวชนได้คิดสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการผลิตรายการที่เป็นสื่อของพวกเขาอย่างแท้จริง 
(เมทินี ทองศรีเกตุ, 2552) 
 รายการจากสื่อออนไลน์จะมีผลต่อเยาวชนมากน้อยแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหลาย
ด้านทั้งผู้จัดรายการ ผู้ด าเนินรายการ แขกรับเชิญ ครอบครัว สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน ต้อง
ช่วยกันก าหนดแนวทางให้กับเยาวชนว่าสิ่งที่พวกเขาจะรายการโทรทัศน์นั้นจะน าไปเลือกใช้อย่างไร 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านสติปัญหาและคุณภาพชีวิตให้กับอนาคตของชาติ
ไปสู่ทิศทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นและที่ส าคัญและขาดไม่ได้ คือ ครอบครัวของเด็กเองที่ต้องให้ความ
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สนใจ  ใส่ใจ ให้ค าแนะน าบุตรหลานในทางท่ีถูกต้องมอบความรักและความอบอุ่นแก่เด็กอยู่เสมอ  
ส่วนตัวเด็กเองก็ต้องมีสติสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนื้อหาสาระที่ได้นั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน จะ
ช่วยให้เด็กเป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ มีระเบียบวินัย รู้จักไตร่ตรองให้รอบคอบ ไม่หลงเชื่ออะไร
ง่ายๆ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการชมรายการจากสื่อออนไลน์ต่อไป 
 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรม ทั้งมีบทบาทต่อชีวิตของคนทั่วโลก เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความ
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้ศึกษาค้นคว้า มีเกมและความบันเทิงใน
รูปแบบต่างๆ จึงมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้บริการเพื่อความบันเทิงต่างๆ ซึ่งการ
บริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสมจะท าให้เกิดการเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง สื่อต่างๆ มี
อิทธิพลต่อการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรือท าตามอย่างสิ่งที่เผยแพร่ผ่านสื่อ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัย ท าแล้วได้รับความสนใจ มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลียนแบบต่างๆ (อุบลรัตน์ ศิริยุศักดิ์, 2547) ดังนี้  

1. การทะเลาะวิวาท การน าเสนอข่าวการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษาผ่านสื่อ
ต่างๆ ท าให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรง โดยเฉพาะข่าวการถ่ายคลิปวีดีโอการท าร้าย
ร่างกายกันที่เผยแพร่สื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรทัศน์ 

2. การซื้อสินค้าตามโฆษณา การซื้อสินค้าท่ีโฆษณาโดยใช้ดารานักร้องที่มีชื่อเสียง โดยไม่
พิจารณาคุณภาพของสินค้า ซึ่งอาจท าให้ได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเพราะไม่ได้เห็นสินค้าจริงก่อนซื้อ  

3. การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง เช่น รับประทาน
อาหารเสริมแทนการรับประทานอาหาร การรับประทานอาหารฟาสต์ฟูด เพราะเห็นโฆษณาจากสื่อ
เป็นประจ า และคิดว่าเป็นค่านิยมที่ถูกต้องทันสมัย ท าให้มีนิสัยใช้เงินฟุุมเฟือย และเกิดปัญหาการ
เจ็บปุวยจากโรคเรื้อรัง 
 4. การใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างบุหรี่ หรือสุรา โดยเลียนแบบ
จากดารานักร้องที่มีชื่อเสียงหรือตนเองชื่นชอบ ในละครหรือภาพยนตร์ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัย 
 5. การแต่งกายตามแฟชั่น การแต่งกายของดารานักร้องหรือภาพแฟชั่นเสื้อผ้าที่ปรากฏบน
นิตยสาร หรือหนังสือบันเทิงซึ่งบางครั้งเป็นการแต่งกายท่ีล่อแหลม เช่น ใส่กระโปรงหรือกางเกงขาสั้น 
เสื้อกล้าม สายเดี่ยว ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายทางเพศ 

Mosharafa (2015) ส าหรับอิทธิพลของสื่อจะเป็นไปใน 3 ลักษณะ ได้แก่  
1. Blurring คือ สื่อได้ค่อยๆ หลอมละลายความ แตกต่างทางวัฒนธรรม 2. Blending คือ 

สื่อค่อยๆ ผสมผสานความเป็นจริงของคนเข้า กับกระแสหลักทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสื่อ 3. Bending 
คือ สื่อได้ค่อยๆเปลี่ยนความคิดของผู้รับสารให้โน้มเอียงตามสื่อกระแสหลักท่ีตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ของสื่อเอง  
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การวิจัยเรื่อง “การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตและพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ เซเลบ 

บล็อก (Celeb blog)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวัดค่าตัวแปร การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์หาข้อมูล ดังนี้ 
 
3.1 กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
จนถึง 40 ปี จ านวน 200 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สาเหตุที่เลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสารแพรว ออนไลน์ (ฉันทนา ยุทธนาภูมิ, 
2548)  
 
3.2 วธิกีารสุม่กลุม่ตวัอย่างในการวจิยั 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย 
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยท าการสุ่มแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 
และแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นแรก เริ่มจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยพิจารณาการแบ่งเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขต
ธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน 
เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม เขตสาทร เขต
บางซื่อ เขตจตุจักร เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตจอมทอง เขตดอน
เมือง เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว เขตวัฒนา เขตบางแค เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขต
สะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตบางนาเขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน จากนั้น
ผู้วิจัยจึงน ารายชื่อทั้ง 50 เขต มาท าการจับฉลากเพ่ือให้ได้เขตท่ีต้องการเก็บข้อมูล จ านวน 5 เขต คิด
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เป็นร้อยละ 10 หลังจากจับฉลากแล้ว ได้เขตดังนี้ เขตทุ่งครุ เขตสาธร เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน และ
เขตจตุจักร 

ขั้นทีส่อง การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
หลังจากได้เขตพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง อาทิ สถานที่ท างาน ห้างสรรพสินค้า แหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเคยรับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) อย่างน้อย     
1 ครั้ง ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งผู้วิจัยกระจายสัดส่วนการเก็บข้อมูลในปริมาณท่ีเท่าๆ กัน หรือ
ใกล้เคียงกันให้ครบตามจ านวน 200 ชุด ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 
 
3.3 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิยั และการวดัคา่ตวัแปร 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยโครงสร้างของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

สว่นที ่1 ค าถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับการรับชมรายการเซเลบ 
บล็อก (Celeb Blog) จ านวน 1 ข้อ  

สว่นที ่2 ค าถามเก่ียวกับช่องทาง และเวลาของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมรายการเซเลบ 
บล็อก (Celeb Blog) จ านวน 2 ข้อ  

สว่นที ่3 ค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากร จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได้  

สว่นที ่4 ค าถามเก่ียวกับการเรียนรู้โดยการสังเกตจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
โดยค าถามส่วนนี้ น ามาจากงานวิจัยของ Yi & Davis (2003) จ านวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าความเที่ยงท่ี .90 
ประกอบด้วย ขั้นความสนใจ (Attention Processes) จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงที่ .90  ขั้น
การจดจ า (Retention Processes)  จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าความเท่ียงที่ .91 ขั้นปฏิบัติ (Production 
Processes) จ านวน 3 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงที่ .91  และขั้นแรงจูงใจ (Motivation Processes) 
จ านวน 4 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงที่ระดับ .89 และผู้วิจัยได้ปรับให้เป็นมาตรวัดแบบ  
(5-point Likert Scale) จากเดิมท่ีเป็นมาตรวัดแบบ 11 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 5=เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง, 4=เห็นด้วย, 3=ไม่แน่ใจ, 2=ไม่เห็นด้วย และ 1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 สว่นที ่5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ จ านวน 6 ข้อ ผู้วิจัยได้น ามาจากงานวิจัย
ของ ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ซึ่งมีค่าความเที่ยงที่ระดับ .82 โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบข้อที่ตรงกับตนเอง ลักษณะแบบสอบถามในส่วนนี้จะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยก าหนดมาตราส่วนไว้ 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดคะแนนดังนี้   5=เป็น
ประจ า, 4=บ่อยครั้ง,  3=ปานกลาง,  2=นานๆ ครั้ง  และ 1=ไม่เคยเลย  
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3.4 การทดสอบคณุภาพของเครือ่งมือ 
ส าหรับการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามาจากงานวิจัยของ Yi & 

Davis (2003) และ ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) เรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบ ซ่ึงมาตรวัดดังกล่าวได้
ผ่านการทดสอบความเที่ยง (Reliability) และค่าความตรง (Validity) มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การทดสอบด้านความตรงพินิจ (Face Validity) และในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงความ 
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมทั้งความครอบคลุม และสอดคล้องของเนื้อหาตามล าดับเพ่ือให้สอด 
คล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) ก่อนเก็บข้อมูลจริง โดย
ท าการทดสอบกับคนที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจและสื่อความหมายของค าถาม หลังจากนั้นได้น ามาปรับแก้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
อีกครั้ง 

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 200 ชุด จากนั้นผู้วิจัยได้น าผลที่ได้มาค านวนหา
ค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยการทดสอบความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ (Internal 
Consistency) โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach's reliability coefficient 
alpha) โดยได้ค่าความเที่ยงรวมในส่วนของมาตรวัดโดยรวมที่ .88 ประกอบด้วยขั้นความสนใจ 
(Attention Processes) มีค่าความเที่ยงอยู่ที่ .77 ขั้นการจดจ า (Retention Processes) มีค่าความ
เที่ยงอยู่ที่ .72 ขั้นการกระท า (Production Processes) มีค่าความเท่ียงอยู่ที่ .51 และขั้นแรงจูงใจ 
(Motivation Processes) มีค่าความเที่ยงอยู่ที่ .87 และมาตรวัดพฤติกรรมการเลียนแบบ มีค่าความ

เที่ยงอยู่ที่ .87 ซึ่งค่าความเที่ยงดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010) 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยท าการเก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 
เพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จนไปถึง อายุ 40 ปี จ านวน 200 คน ณ บริเวณเขตที่จับ
ฉลากได้ทั้งหมด 5 เขต ได้แก่ เขตทุ่งครุ เขตสาธร เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน และเขตจตุจักร โดยลง
พ้ืนที่ตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งชุมชน และย่านท างาน ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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3.6 การวเิคราะหห์าข้อมลู  
หลังจากเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการลงรหัส 

(Coding) และน าไปประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) for Windows เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและค านวณหาค่าสถิติต่างๆ คือ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือค านวณหาข้อมูลด้าน ลักษณะประชากรของผู้ชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) การเรียนรู้โดยการสังเกตจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb 
Blog) และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

 



บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 
จนถึง 40 ปี จ านวน 200 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมดแล้ว ข้อมูลที่ได้กลับมามีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถน ามาใช้ในการประมวลผลได้ทั้งสิ้น ซึ่ง
สามารถน ามาแสดงผลการวิจัยได้ 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 ส่วนที่ 2 ภาพรวมของการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบ 

ส่วนที่ 3 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 
สว่นที ่1 ลกัษณะทางประชากรของผูช้มรายการเซเลบ บลอ็ก (Celeb Blog) 
 ในส่วนแรกเป็นการน าเสนอลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการเซเลบ 
บล็อก (Celeb Blog)  ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ช่อง
ทางการรับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) และช่วงเวลาการรับชมรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เพศ 
 การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 200 คน ประกอบไปด้วยเพศหญิง จ านวน 163 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 และเพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 37 18.5 
หญิง 163 81.5 

รวม 200 100.0 
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อาย ุ
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ ได้แก่ 20 - 25 ปี 26 – 30 ปี  
31 – 35 ปี และ 36 – 40 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ 20 – 25 ปี มีทั้งสิ้น 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 26 – 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถัดมาช่วงอายุ 31 – 
35 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และสุดท้ายช่วงอายุ 36 – 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

20 - 25 ปี 95 47.5 
26 - 30 ปี 35 17.5 
31 - 35 ปี 43 21.5 
36 - 40 ปี 27 13.5 

รวม 200 100.0 

 
สถานภาพสมรส 

 เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด จ านวน 
171 คน คิดเป็นร้อยละ 85.8 มีสถานภาพสมรส จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และล าดับน้อย
สุด คือ สถานภาพหย่า / หม้าย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังแสดงตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 171 85.5 
สมรส 28 14.0 
หย่า/หม้าย 1 0.5 

รวม 200 100.0 
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ระดบัการศกึษา 
 จากตารางที่ 4.4 หากจ าแนกกลุ่มตัวอย่างตามระดับการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมาคือ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ถัดมาเป็นระดับมัธยม / ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และล าดับสุดท้าย คือ อนุปริญญาตี / ปวส. หรือเทียบเท่า จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.0 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยม / ปวช. หรือเทียบเท่า 19 9.5 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 132 66.0 
อนุปริญญาตี / ปวส. หรือเทียบเท่า 18 9.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 31 15.5 

รวม 200 100.0 

 
อาชีพ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่มีร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่างสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 
รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และล าดับที่ 3 คือ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 ดังแสดงตาราง 4.5 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ว่างงาน 14 7.0 
นักเรียน / นักศึกษา 54 27.0 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 16.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 49 24.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 47 23.5 
อาชีพอิสระ 4     2.0 

รวม 200 100.0 

 
 รายไดสุ้ทธติ่อเดือน 
 จากตารางที่ 4.6 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้สุทธิต่อเดือน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้สูงสุด คือ ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 รองลงมาคือ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 ถัดมาคือ รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และอับ
ดับที่น้อยสุดมีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  
 
ตารางที่ 4.6: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้สุทธิต่อเดือน 
 

รายไดสุ้ทธติ่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  37    18.5 
10,001 - 20,000 บาท  60    30.0 
20,001 - 30,000 บาท  55    27.5 
30,001 บาทข้ึนไป  48    24.0 

รวม 200 100.0 

 
ช่องทางการรบัชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

 ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่รับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ผ่านช่องทาง 
YOUTUBE มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และผู้ที่ชมผ่านช่องทาง FACEBOOK จ านวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่องทางการรับชมรายการ 
 เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 

ช่องทางรบัชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จ านวน ร้อยละ 

FACEBOOK  95    47.5 
YOUTUBE 105    52.5 

รวม 200 100.0 

 
ชว่งเวลาการรบัชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามช่วงเวลาการรับชมรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ช่วงเวลา ซึ่งพบว่าช่วงเวลาที่มีร้อยละสูงสุดจ านวน 3 
อันดับ ได้แก่ อันดับแรก เวลา 18.01 – 22.00 น. จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ 
ช่วงเวลา 22.01 - 02.00 น. จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ถัดมาคือ ช่วงเวลา 14.01 – 18.00 
น. จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และช่วงวลาที่มีผู้ชมรายการน้อยที่สุดคือ 02.01 – 06.00 น. 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาการรับชมรายการ 

 เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 

ชว่งเวลาการรบัชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จ านวน ร้อยละ 

06.01 - 10.00 น.   4    2.0 
10.01 - 14.00 น.  13    6.5 
14.01 - 18.00 น.  23   11.5 
18.01 - 22.00 น. 115   57.5 
22.01 - 02.00 น.   44   22.0 
02.01 - 06.00 น.     1     0.5 

รวม 200 100.0 
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สว่นที ่2 ภาพรวมของการเรยีนรูโ้ดยผ่านการสงัเกต และพฤตกิรรมการเลยีนแบบ 
 จากการศึกษาภาพรวมของการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมเลียนแบบ พบว่า 
การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และพฤติกรรมการเลียนแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.78 (ดูจากตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงค่าเฉลี่ยของการรวมระหว่างการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมเลียนแบบ 
 

ภาพรวมของการเรยีนรูโ้ดยผา่นการสังเกต และพฤติกรรมเลยีนแบบ M SD 
การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต 4.02 0.54 
พฤติกรรมการเลียนแบบ 2.78 1.08 

 
สว่นที ่3 การเรยีนรูโ้ดยผ่านการสังเกต 

 ในส่วนของค าถามเกี่ยวกับการรียนรู้โดยผ่านการสังเกต มีจ านวนทั้งหมด 15 ข้อ ใช้มาตรวัด
ของ Yi and Davis (2003)เป็นมาตรวัด 5-point Likert-type Scale จ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็นขั้นให้
ความสนใจ (Attention) จ านวน 4 ข้อ ขั้นการจดจ า (Retention) จ านวน 4 ข้อ ขั้นที่สามคือ ขั้นการ
กระท า (Production) จ านวน 3 ข้อ ขั้นสุดท้ายคือ ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) จ านวน 4 ข้อ โดยมี
ค่าความเท่ียงอยู่ที่ระดับ .88 
 3.1 การเรยีนรูโ้ดยผา่นการสังเกตรายการเซเลบ บลอ็ก (Celeb Blog) 
 ตารางที่ 4.10  พบว่าข้อความท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ “สามารถจ าค าพูด
คุณสู่ขวัญที่ว่า "ของมันต้องมี" ได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 รองลงมา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 คือ “สามารถตั้งใจชมรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) จนจบได้” และ “รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูความสนใจ” 
ล าดับที่ 3 คือ “ความสนใจในการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 
ตามล าดับ ในขณะที่ข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ “คุณสู่ขวัญท าให้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การช้อปปิ้ง” มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 และกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.02  
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ตารางที่ 4.10: แสดงค่าเฉลี่ยของการเรียนรู้ผ่านการสังเกต 
 

การเรยีนรูโ้ดยผา่นการสงัเกต M SD 
ความสนใจในการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 4.32  0.65 
ความตั้งใจชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จนจบได ้ 4.38  0.70 
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูดความสนใจ 4.38  0.68 
การซึมซับสินค้าท่ีคุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก
(Celeb Blog) 

3.97  0.87 

การจ าสินค้าท่ีคุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) 

3.82  0.87 

การจ าค าพูดคุณสู่ขวัญที่ว่า "ของมันต้องมี" ได้จากการชมรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

4.48  0.63 

การจ าลีลา ท่าทาง หรือพฤติกรรมการช้อปปิ้งคุณสู่ขวัญได้จากการชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

4.15  0.78 

การนึกภาพตามในใจถึงการไปช้อปปิ้งตามร้านต่างๆ ที่คุณสู่ขวัญไปได้ 3.99  0.86 

การเลือกซื้อสินค้าตามร้านที่คุณสู่ขวัญแนะน าได้อย่างถูกต้อง 3.59  0.95 

การพูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ เช่น “ของมันต้องมี” 4.31  0.93 
การช้อปปิ้งตามค าแนะน าของคุณสู่ขวัญ เช่น “ไม่ช้อปปิ้งเกินตัว” 3.96 1.02 

คุณสู่ขวัญเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าใหม่ๆ 3.89 0.97 

คุณสู่ขวัญช่วยให้เห็นประโยชน์ของการช้อปปิ้ง 3.80 0.99 
คุณสู่ขวัญท าให้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิ้ง 3.57 1.08 

คุณสู่ขวัญท าให้เห็นถึงคุณค่าของการช้อปปิ้ง 3.75 1.04 

รวม 4.02 0.54 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5 - Pointed Likert Scales ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด 1 คะแนน ค่าความเท่ียงอยู่ที่ระดับ .88 
 

ขั้นความสนใจ (Attention) 
  ตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าขั้นความสนใจเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 โดยมีข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ อันดับ
แรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีสองข้อความคือ “ความตั้งใจชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จน
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จบได”้ และ “รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูดความสนใจ” รองลงมาคือ “ความ
สนใจในการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และอันดับสุดท้ายคือ 
“การซึมซับสินค้าท่ีคุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  
 
ตารางที่ 4.11: แสดงค่าเฉลี่ยของขั้นความสนใจ  (Attention) 
 

ขั้นความสนใจ M SD 
ความสนใจในการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 4.32 0.65 
ความตั้งใจชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จนจบได ้ 4.38 0.70 
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูดความสนใจ 4.38 0.68 
การซึมซับสินค้าท่ีคุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 3.97 0.87 

รวม 4.26 0.56 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5-point Likert-types Scale ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด 1 คะแนน 
 

ขั้นความจ า (Retention) 
 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมของขั้นความจ าการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
เท่ากับ 4.11 โดยมีข้อความท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ อันดับแรกคือ “การจ าค าพูดคุณสู่
ขวัญที่ว่า "ของมันต้องมี" ได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
รองลงมาคือ “การจ าลีลา ท่าทาง หรือพฤติกรรมการช้อปปิ้งคุณสู่ขวัญได้จากการชมรายการเซเลบ 
บล็อก (Celeb Blog)” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และถัดมาคือ “การนึกภาพตามในใจถึงการไปช้อปปิ้ง
ตามร้านต่างๆ ที่คุณสู่ขวัญไปได้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ “สามารถ
จ าสินค้าที่คุณสู่ขวัญแน าน าได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12: แสดงค่าเฉลี่ยของขั้นการจดจ า (Retention) 
 

ขั้นการจดจ า M SD 
การจ าสินค้าท่ีคุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก  3.81 0.87 
การจ าค าพูดคุณสู่ขวัญที่ว่า "ของมันต้องมี" ได้จากการชมรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

4.47 0.63 

การจ าลีลา ท่าทาง หรือพฤติกรรมการช้อปปิ้งคุณสู่ขวัญได้จากการชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

4.15 0.78 

การนึกภาพตามในใจถึงการไปช้อปปิ้งตามร้านต่างๆ ที่คุณสู่ขวัญไปได้ 3.99 0.86 

รวม 4.11 0.58 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5 - Pointed Likert Scales ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด 1 คะแนน 
 
 ขั้นการกระท า (Production) 

จากผลการวิเคราะห์ขั้นการกระท า ดังตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมของ
ขั้นการกระท า เท่ากับ 3.95 โดยมีข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ อันดับแรกคือ “การ
พูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ เช่น “ของมันต้องมี”” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 รองลงมาคือ “การช้อปปิ้ง
ตามค าแนะน าของคุณสู่ขวัญ เช่น “ไม่ช้อปปิ้งเกินตัว”” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และอันดับสุดท้ายคือ 
“การเลือกซ้ือสินค้าตามร้านที่คุณสู่ขวัญแนะน าได้อย่างถูกต้อง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามล าดับ
  
ตารางที่ 4.13: แสดงค่าเฉลี่ยของขั้นการกระท า (Production) 
 

ขั้นการกระท า M SD 
การเลือกซื้อสินค้าตามร้านที่คุณสู่ขวัญแนะน าได้อย่างถูกต้อง 3.59 0.95 
การพูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ เช่น “ของมันต้องมี”  4.30 0.93 
การช้อปปิ้งตามค าแนะน าของคุณสู่ขวัญ เช่น “ไม่ช้อปปิ้งเกินตัว” 3.96 1.02 

รวม 3.95 0.69 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5-point Likert-types Scale ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด 1 คะแนน 
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ขั้นแรงจงูใจ (Motivation) 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยรวมของขั้นแรงจูงใจรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) เท่ากับ 3.75 

โดยมีข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับ ได้แก่ อันดับแรกคือ “คุณสู่ขวัญเป็นแรงจูงใจในการซื้อ
สินค้าใหม่ๆ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ “คุณสู่ขวัญช่วยให้เห็นประโยชน์ของการช้อปปิ้ง” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และถัดมาคือ “คุณสู่ขวัญท าให้เห็นถึงคุณค่าของการช้อปปิ้ง” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 และข้อความที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ “คุณสู่ขวัญท าให้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช้อป
ปิ้ง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57ตามล าดับ ดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14: แสดงค่าเฉลี่ยของขั้นแรงจูงใจ (Motivation) 
 

ขั้นแรงจงูใจ M SD 
คุณสู่ขวัญเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าใหม่ๆ 3.89 0.97 
คุณสู่ขวัญช่วยให้เห็นประโยชน์ของการช้อปปิ้ง 3.80 0.99 
คุณสู่ขวัญท าให้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิ้ง 3.57 1.08 
คุณสู่ขวัญท าให้เห็นถึงคุณค่าของการช้อปปิ้ง 3.75 1.04 

รวม 3.75 0.88 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5-point Likert-types Scale ตั้งแต่เห็นด้วยที่สุด 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เห็นด้วยที่สุด 1 คะแนน 
 
สว่นที ่4 พฤติกรรมการเลยีนแบบ 
 ส าหรับค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลียนแบบ จากงานวิจัยของ ชุติมา ชุณหกาญจน์ 
(2550) จ านวน 6 ข้อ และเป็นมาตรวัดแบบ 5-pointed Rating Scales โดยมีค่าความเท่ียงอยู่ที่ .87 
ได้ผลการศึกษา ดังนี้ อันดับสูงสุดของพฤติกรรมการเลียนแบบ คือ “การพูดวลี ส าเนียง ตามคุณสู่
ขวัญ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 รองลงมาคือ “การไปท่องเที่ยงตามสถานที่คุณสู่ขวัญไป” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 ถัดมาคือ “การเลียนแบบการแต่งหน้าตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ” และ “การเลียนแบบการ
แต่งกายตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ” จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 และ 2.43 ตามล าดับ และข้อความท่ีมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ “การเลียนแบบทรงผมตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 ดังตารางที่ 
4.15 
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ตารางที่ 4.15: แสดงค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเลียนแบบ 
 

พฤตกิรรมเลยีนแบบ M SD 
การเลียนแบบการแต่งกายตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ 2.43 1.27 
การเลียนแบบทรงผมตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ 2.25 1.32 
การเลียนแบบการแต่งหน้าตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ 2.60 1.36 
การพูดวลี ส าเนียง ตามคุณสู่ขวัญ 3.41 1.32 
การไปท่องเที่ยวตามสถานที่คุณสู่ขวัญไป 3.21 1.34 

รวม 2.78 1.08 

หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ 5 - Pointed Rating Scales ตั้งแต่เป็นประจ า 5 คะแนน ไป
จนถึง ไม่เคยเลย 1 คะแนน มีค่าความเที่ยงอยู่ที่ .87 
  
 เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ทีเ่ลยีนแบบตามคณุสู่ขวญั 
 เหตุผลส าคัญท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 เหตุผล ได้แก่ ความชอบ
นิยมส่วนตัว แฟชั่นนี้ก าลังเป็นที่ได้รับความนิยม ความสวย ดูดี มีสไตล์ การต้องการเหมือนคุณสู่ขวัญ 
การอยากลองแฟชั่นใหม่ๆ และอ่ืนๆ โดยเหตุผลที่มีอันดับสูงสุดคือ ความสวย ดูดี มีสไตล์ จ านวน 94 
คนคิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ ความชอบนิยมส่วนตัว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ
อันดับที่ 3 คือ การอยากลองแฟชั่นใหม่ๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 เหตุผลนอ้ยสุด คือ 
ต้องการเหมอนคุณสู่ขวัญ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และเหตุผลอ่ืนๆ จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.0 ได้แก่ ดูทันสมัย และเรียบง่าย แต่ยังคงความหรูหรา ดูสนุกๆ เอาเป็นความเพลิน ไม่ท า
ตามเพราะแต่งกันคนละสไตล์ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4.16: แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเหตุผลส าคัญท่ีสุด  
 

เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ทีเ่ลยีนแบบตามคณุสู่ขวญั จ านวน ร้อยละ 

ความชอบนิยมส่วนตัว 52   26.0 
แฟชั่นนี้ก าลังเป็นที่ได้รับความนิยม 14     7.0 
ความสวย ดูดี มีสไตล์ 94    47.0 
ความต้องการเหมือนคุณสู่ขวัญ   7     3.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): แสดงจ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเหตุผลส าคัญที่สุด  
 

เหตผุลส าคญัทีส่ดุ ทีเ่ลยีนแบบตามคณุสู่ขวญั จ านวน ร้อยละ 

การอยากลองแฟชั่นใหม่ๆ 25    12.5 
อ่ืนๆ   8      4.0 

รวม 200 100.0 

 
 



บทที ่5 
สรปุ  อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ 

  
 การศึกษาเรื่อง “การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตและพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ    
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog)” โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และ
พฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่รับชม
รายการเซเลบบล็อก (Celeb Blog) ที่มีอายุตั้งแต่ 20 จนถึง 40 ปี จ านวน 200 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 สรปุผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog)  สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างผู้ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ  
 2.1 ขั้นความสนใจ (Attention) 
 2.2 ขั้นการจดจ า (Retention) 

  2.3 ขั้นการกระท า (Production) 
  2.4 ขั้นแรงจูงใจ (Motivation) 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเลียนแบบ 
 สว่นที ่1 ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอย่างผูช้มรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 
 การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.5 
ส่วนใหญ่มีอายุอายุ 20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 85.8 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 27.0 รายได้สุทธิต่อเดือน ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 ส่วน
ช่องทางในการรับชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) นั้นจากผลการศึกษา พบว่าได้รับชม
รายการ ผ่านช่องทาง YOUTUBE คิดเป็นร้อยละ 52.5 และส่วนใหญ่รับชมรายการเซเลบ บล็อก 
(Celeb Blog) ในระหว่าง เวลา 18.01 - 22.00 น. คิดเป็นร้อยละ 57.5  
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 สว่นที ่2 การเรยีนรูโ้ดยผ่านการสังเกต  
จากผลการศึกษา การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.02 ประกอบด้วย 4 ขั้น ขั้นความสนใจ (Attention) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาคือขั้นการจดจ า (Retention) และข้ันการกระท า 
(Production) อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 และ 3.95 ตามล าดับ และน้อยที่สุดคือขั้นแรงจูงใจ 
(Motivation) อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.75 รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นความสนใจ (Attention) 
 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ขั้นความสนใจ ภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความตั้งใจชมรายการ 
เซเลบบล็อก (Celeb Blog) จนจบได้ และรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูดความ
สนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.38  รองลงมาคือความสนใจในการชมรายการเซ
เลบบล็อก (Celeb Blog) ที่ค่าเฉลี่ย 4.32 น้อยที่สุดคือการซึมซับสินค้าที่คุณสู่ขวัญแนะน าได้จากการ
ชมรายการเซเลบบล็อก (Celeb Blog) อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.97 
 ขั้นการจดจ า (Retention)  
 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ขั้นความจ า ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.11 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจ าค าพูดคุณสู่ขวัญที่ว่า “ของมันต้องมี” 
ได้จากการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาคือ 
การจ าลีลา ท่าทาง หรือพฤติกรรมการช้อปปิ้งคุณสู่ขวัญได้จากการชมรายการเซเลบบล็อก (Celeb 
Blog) ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.15 รองลงมาอันดับที่ 3 คือ การนึกภาพตามในใจถึงการไปช้อปปิ้ง
ตามร้านต่างๆ ที่คุณสู่ขวัญไปได้ ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 และน้อยที่สุด คือการจ าสินค้าที่คุณสู่
ขวัญแนะน าได้จากการชมรายการเซเลบบล็อก (Celeb Blog) ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 

ขั้นการกระท า (Production) 
 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ขั้นการกระท า/การปฏิบัติ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.95 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการพูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ 
เช่น “ของมันต้องมี” ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือการช้อปปิ้งตามค าแนะน าของคุณสู่
ขวัญ เช่น “ไม่ช้อปปิ้งเกินตัว”ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 และน้อยที่สุดคือการเลือกซ้ือสินค้าตาม
ร้านที่คุณสู่ขวัญแนะน าได้อย่างถูกต้อง ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.59 

ขั้นแรงจงูใจ (Motivation) 
การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตรายการเซเลบบล็อก (Celeb Blog) ขั้นจูงใจ ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.75 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือคุณสู่ขวัญเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าใหม่ๆ 
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือคุณสู่ขวัญช่วยให้เห็นประโยชน์ของการช้อปปิ้ง ในระดับ
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มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 รองลงมาในอันดับ 3 คือคุณสู่ขวัญท าให้เห็นถึงคุณค่าของการช้อปปิ้ง ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.75 และน้อยที่สุด คือคุณสู่ขวัญท าให้อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิ้ง ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.57 
 สว่นที ่3 พฤติกรรมการเลยีนแบบ 
 จากผลการศึกษา พฤติกรรมการเลียนแบบ คือ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 
2.78 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพูดวลี ส าเนียง ตามคุณสู่ขวัญ ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.41 
รองลงมาคือ การไปท่องเที่ยวตามสถานที่คุณสู่ขวัญไป ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.21 รองลงมา
ในอันดับ 3 คือการเลียนแบบการแต่งหน้าตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.60 และ
น้อยที่สุดคือ การเลียนแบบทรงผมตามแฟชั่นคุณสู่ขวัญ ในระดับน้อย ที่ค่าเฉลี่ย 2.25 โดยเหตุผลที่
ส าคัญที่สุดที่เลียนแบบตามคุณสู่ขวัญ คือ ความสวย ดูดี มีสไตล์ คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ 
ความชอบนิยมส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาอันดับ 3 คือ การอยากลองแฟชั่นใหม่ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 น้อยที่สุดคือความต้องการเหมือนคุณสู่ขวัญ คิดเป็นร้อยละ 3.50 
 
5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต และพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที ่1 การเรยีนรูโ้ดยผา่นการสังเกต 
 การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นความสนใจ 
(Attention) ขั้นการจดจ า (Retention) ขั้นการกระท า (Production) และข้ันแรงจูงใจ 
(Motivation) โดยสามารถอภิปรายในแต่ละขั้นได้ดังนี้ 

ขั้นความสนใจ (Attention)  
จากผลการวิจัยพบว่า ขั้นความสนใจ (Attention) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 4.26) โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) เห็นด้วยมากที่สุดว่า ตนเองมีความตั้งใจชมรายการ
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จนจบได้ และ รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถดึงดูดความ
สนใจของตนเองได้ (M = 4.38) ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ประการแรก รายการเซเลบ บล็อก (Celeb 
Blog) สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับรายการของตนเองผ่านการใช้เทคนิคการตัดต่อที่มีความลื่นไหล 
มีการใส่ท านองเพลงที่น่าฟัง และเป็นที่ติดหู อีกทั้งยังเป็นรายการแรกที่แสดงให้ผู้ชมเห็นว่าเป็น
รายการที่ไม่ได้มีสคริปต์ตายตัวในการด าเนินเรื่องของรายการ ท าให้ดูเป็นธรรมชาติ อีกท้ังยังมีมุม
กล้องที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจ ท าให้การชมรายการไม่น่าเบื่อ (“กว่าจะเป็น #ของมันต้องมี คุยกับ
ทีมงาน”, 2561 และ “ของมันต้องมี วลีฮิต”, 2561)   
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อีกประการหนึ่ง คือ คุณสู่ขวัญ บูลกุล ซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ
หลักเป็นตัวแบบ (Model) ที่มีความเป็นตัวของตัวเองในการด าเนินรายการ มีบุกคลิกภาพที่น่าดึงดูด 
ดูเป็นธรรมชาติ มีพฤติกรรมที่น่าสนใจ โดยจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลในการ
รับชมรายการนี้ว่า เป็นเพราะคุณสู่ขวัญมีความสวย ดูดี และมีสไตล์ (ร้อยละ 47) อีกท้ังคุณสู่ขวัญ บูล
กุล ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสู่ขวัญ บูลกุล เห็นสิ่งของที่น่าสนใจก็จะเดิน
เข้าไปสอบถาม และหยิบชมทันทีโดยไม่รีรอ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยผ่านสังเกตท่ีอธิบาย
ว่า ลักษณะของตัวแบบที่มีความเด่นชัด สามารถจดจ าได้ง่าย และมีความดึงดูงสูง จะท าให้ผู้สังเกตให้
ความสนใจได้ง่าย (Bandura, 1977) 

นอกจากนี้ การที่กลุ่มตัวอย่างสามารถดูรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) จนจบได้ และ
รายการสามารถดึงดูดใจกลุ่มตัวอย่างได้นั้น อาจเป็นผลมาจากลักษณะของผู้สังเกต (Observer) ซึ่งก็
คือกลุ่มตัวอย่างนั่นเอง เพราะจากผลการวิจัยพบว่าเหตุผลส าคัญรองลงมาท่ีกลุ่มตัวอย่างรับชม
รายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ก็คือความชื่นชอบคุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นการส่วนตัว (ร้อยละ 
26) จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตื่นตัว และมีความสนใจในรายการอย่างมากจนสามารถรับชมจน
จบได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต (Observational Learning) ที่อธิบายว่า 
หนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้สังเกตมีความสนใจก็คือ ลักษณะของผู้สังเกต โดยบุคคลต้องมีระดับความ
ตื่นตัวในการใส่ใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น จึงจะท าให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้อง (Bandura, 1977)  
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสราพร รัตนชาติ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง และกลยุทธ์การค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง
บนห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่พบว่า การน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมา
เป็นตัวแทนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ามีผลดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกความสนใจ หรือ 
หยุดความสนใจของผู้ชมได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และยังสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือได้สูงขึ้นด้วย  

ขั้นการจดจ า (Retention)  
จากผลการวิจัยพบว่าในขั้นการจดจ านั้น กลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb 

Blog) สามารถจ าค าพูดคุณสู่ขวัญที่ว่า “ของมันต้องมี” ได้มากที่สุด (M = 4.47) ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ 
ว่า วลีดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของค าพูดอยู่แล้ว และเป็นวลีที่มีแค่ 4 พยางค์ จึงท าให้เข้าใจง่าย ฟังแล้ว
ติดหู และเม่ือกลุ่มตัวอย่างได้ฟังวลีนี้จากคุณสู่ขวัญซ้ าๆ จึงท าให้เกิดการจดจ าวลีที่คุณสู่ขวัญพูดได้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตในขั้นของการจดจ าที่อธิบายว่า ผู้สังเกตจะ
จดจ าในรูปแบบของสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นมโนภาพหรือเป็นภาษาก็ได้ ซึ่งการจดจ าในลักษณะนี้จะท าให้
จ าได้ง่ายและคงทนกว่า (Bandura, 1977) ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ี
ผู้คนมักจะนิยมพูดวลีนี้ตามๆ กัน เนื่องจากเป็นค าพูดสั้นๆ ที่ติดหูและติดปาก ท าให้เกิดการพูดกันได้
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ง่ายโดยวลีดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นแฮชแท็กมาแรงประจ าปี พ.ศ. 2561 (““ของมันต้องมี” วลีเด็ดจาก
ผู้หญิง”, 2561 และ “ของมันต้องมี วลีฮิต”, 2561)   

ขั้นการกระท า (Production) 
จากผลการวิจัยพบว่าในขั้นการกระท านั้น กลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb 

Blog) พูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญที่ว่า “ของมันต้องมี” (M = 4.30) มากที่สุด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า 
วลีที่ว่า “ของมันต้องมี” สามารถพูดได้ง่ายและไม่ต้องใช้ความพยายามมาก จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้
ว่าตนสามารถพูดวลีที่ว่า “ของมันต้องม”ี ตามคุณสู่ขวัญได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยผ่าน
สังเกตที่อธิบายว่า ถ้าผู้สังเกตมีการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) ในระดับสูง และมีความ
พร้อมทางร่างกาย ก็จะท าให้ผู้สังเกตสามารถกระท าตามต้นแบบได้ (Bandura, 1977 และ Yi & 
Davis, 2003)   

ขั้นแรงจงูใจ (Motivation) 
ส าหรับขั้นแรงจูงใจ (Motivation) นั้นจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการเซเลบ 

บล็อก (Celeb Blog) เห็นด้วยมากที่สุดว่า คุณสู่ขวัญเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าใหม่ๆ (M = 3.89) 
ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของสู่ขวัญ แสดงให้เห็นถึงผลในเชิงบวก
ตามมา กล่าวคือ เมื่อคุณสู่ขวัญได้ไปลองสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรือ
เครื่องส าอางชิ้นไหน สินค้าชิ้นนั้นที่คุณสู่ขวัญได้ลองก็ท าให้คุณสู่ขวัญดูสวยอยู่เสมอ จึงอาจจะเป็น
แรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดอยากไปลองสินค้าตามท่ีคุณสู่ขวัญแนะน า เพราะคิดว่าเมื่อ
ตนเองได้ไปลองสินค้านั้น ก็อาจท าให้ตนสวยเหมือนกับคุณสู่ขวัญก็เป็นได้ จึงท าให้คุณสู่ขวัญ
กลายเป็นผู้มีอิทธิผล (Influencer) ที่สามารถจูงใจกลุ่มตัวอย่าง ทั้งในด้านการเลือกซื้อเสื้อผ้า หรือ
บิวตี้ไอเท็มต่างๆ สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตที่อธิบายว่า ถ้าพฤติกรรมจาก
ต้นแบบเป็นไปในทางบวก ก็จะส่งผลให้ผู้สังเกตเกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามต้นแบบนั่นเอง 
(Bandura, 1977)  

ประเด็นที ่2 พฤติกรรมการเลยีนแบบ 
จากผลการวิจัยในส่วนของพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มตัวอย่างท่ีรับชมรายการเซเลบ 

บล็อก (Celeb Blog) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเลียนแบบตามคุณสู่ขวัญ บูลกุล ทางด้านการ
พูดวลี ส าเนียง ตามคุณสู่ขวัญ บ่อยครั้งที่สุด (M = 3.41) ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่าง
สามารถจดจ าวลีที่คุณสู่ขวัญพูดและสามารถพูดตามวลีนั้นได้ โดยจะเห็นได้จากผลการวิจัยในส่วนของ
ขั้นการจดจ า (Retention) ที่ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถจ าค าพูดคุณสู่ขวัญที่ว่า “ของมันต้องมี” 
จากการชมรายการเซเลบ บล็อก (Celeb Blog) ได้มากที่สุด (M = 4.47) และจากผลการวิจัยในส่วน
ของขั้นการกระท า (Production) ที่ก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่า กลุ่มตัวอย่างพูดตามวลีดังของคุณสู่ขวัญ
ที่ว่า “ของมันต้องมี” (M = 4.30) ได้มากท่ีสุด ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างซึ่งคือผู้สังเกต (Observer) 
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สามารถจดจ าและแสดงพฤติกรรมนั้นได้ ก็ย่อมที่จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบตามมาได้เช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการเลียนแบบพฤติกรรม (Behavioral Modelling) อันมีรากฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้แนวปัญญานิยม (Social Cognitive Theory) ที่อธิบายว่า การเลียนแบบพฤติกรรมเป็นผล
มาจากขั้นใดข้ันหนึ่ง หรือมากกว่าจากในสี่ขั้นของกระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต (Yi & Davis, 
2003) ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวุฒิ เศรฤทธิ์ (2554) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิด
กระบวนการจดจ าพฤติกรรมของศิลปินต้นแบบในละครโทรทัศน์ ซึ่งการจดจ านั้นน าไปสู่การ
แสดงออกในภายหลัง  

นอกจากนี้ อาจเป็นเพราะคุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นต้นแบบที่ดี จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบตามมา ซึ่งก็ยังคงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยผ่านสังเกตอีกเช่นเดียวกันที่อธิบายว่า 
ถ้าต้นแบบดี ก็จะส่งผลให้เกิดการเลียนแบบขึ้น ซึ่งในกรณีนี้คุณสู่ขวัญ บูลกุล เป็นต้นแบบที่มี
สถานภาพทางสังคมสูง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในสังคม มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และยังเป็นทั้งนักแสดง พิธีกร และผู้ประกาศข่าว ซึ่งคุณลักษณะของ
ต้นแบบที่ดีเหล่านี้จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้สังเกตและส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบตามมา 
อีกท้ังต้นแบบที่มีลักษณะที่ดีจะท าให้ผู้สังเกตเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมมากกว่าต้นแบบที่มีลักษณะ
ในเชิงลบอีกด้วย (อัจฉรา ธรรมาภรณ์, 2531) 
 
5.3 ข้อจ ากดัในการวจิยั 

เนื่องจากมาตรวัดที่ใช้พัฒนามาจากงานวิจัยของต่างประเทศ ซึ่งอาจมีข้อแตกต่างทางภาษา 
อีกท้ังงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว่าอิสระ (Independent Study) แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างข้อจ ากัด
ในเรื่องของจ านวนที่น้อย อาจท าให้ไม่ใช่ตัวแทนของผลประชากรทั้งประเทศ  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตและพฤติกรรมการเลียนแบบจากรายการ 
เซเลบ บล็อก (Celeb Blog) สามารถเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศึกษาควรมีการศึกษาในเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมเลียนแบบต่อต้นแบบในสื่อบุคคล
ต่างๆ เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเรียนรู้ ตลอดจนเลียนแบบ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกันและ
มองในภาพรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครอบครัว ภาครัฐ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
การหาทางป้องกันการมีพฤติกรรมเลียนแบบจากต้นแบบที่ไม่ดี 
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2. งานศึกษานี้มีข้อจ ากัด คือ ไม่ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ และอิทธิพลของต้นแบบต่อการแสดง
พฤติกรรมการเลียนแบบ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนในการป้องกันการแสดงพฤติกรรมเลียนแบบ
ต้นแบบที่ไม่ด ีดังนั้นควรมีการศึกษาในประเด็นนี้ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ 

จากผลการศึกษา จะพบว่าต้นแบบที่มีความน่าสนใจ จะสามารถท าให้ดึงดูดความสนใจของ
บุคคลได้ ในกรณีหากเม่ือองค์กร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์ สามารถน าผล
การศึกษาท่ีได้นี้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ นั่นคือ การมีต้นแบบหรือพรีเซนเตอร์น าเสนอสินค้า ควรมี
ความน่าสนใจ หรือดึงดูดใจมากพอ เป็นบุคคลที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้ และควรมี
บุคลิกที่น่าจดจ าจนกลุ่มเป้าหมายจดจ าตัวตนแบบหรือพรีเซนเตอร์ได้ จนน าไปสู่แรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมการเลียนแบบได้ กล่าวคือ เมื่อพรีเซนเตอร์มีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ กลุ่มเป้าหมายก็จะมีการ
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตามไปด้วย 
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