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งานวิจัยรืไอง การศึกษาอิทธิพลของ Influencers บนสืไอออนเลน์ทีไมีผลตอพฤติกรรมของกลุม
Generation Y  ฿นกรุงทพมหานคร ผานทฤษฎีการรียนรูຌทางสังคมละทฤษฎีการกระท้าตามหลักหตุผล  มี
วัตถุประสงค์พืไอศึกษาถึงลักษณะพฤติกรรมทีไกิดจากอิทธิพลของ Influencer อันสงผลตอวัยรุน Generation Y 
รวมถึงศึกษาปรียบทียบความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการละอิทธิพลจาก
สภาพวดลຌอม 

งานวิจัยนีๅป็นงานวิจัยชิงสำรวจ (Survey Research) ดยมุงนຌนทำการสำรวจฉพาะกลุมวัยรุน
฿นประทศเทยทีไ฿ชຌบริการ Social Media ดย฿ชຌครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นรูปบบ บบสอบถาม 
(Questionnaire) ดยการกใบบบสอบถามป็นการกใบบบสอบถามผานทางอินตอร์นใต (Online Survey)  
การสุมตัวอยางจะสุมตัวอยางกลุมวัยรุนอายุระหวาง 18 - 35 ป นืไองจากชวงวลาทีไจำกัดทำ฿หຌเดຌรับ
บบสอบถามทีไตอบรับกลับมาทัๅงสิๅน 300 ชุด  

ผูຌวิจัยเดຌนำนวคิด ทฤษฎี ละผลงานวิจัยทีไกี ไยวขຌองมาศึกษาป็นกรอบ฿นการวิคราห์ ซึไง
ประกอบดຌวย ทฤษฎีการรียนรูຌทางสังคม (Social Learning Theory) ทฤษฎีการปຂดรับสืไอ (Media Exposure) 
ทฤษฎีล ักษณะทางประชากรศาสตร์  (Demographic Characteristic Theory) นวคิดครือขายทางสังคม 

(Social Networking Online) นวคิดดຌานการสืไอสาร (Communication) ละทฤษฎีการกระทำดຌวยหตุผล 
(Theory of reasoned action: TRA) 



ผลการวิจัยพบวา ผูຌตอบบบสอบถามสวน฿หญป็นผูຌหญิงอายุ 26-30 ป จบการศึกษาระดับ
ปริญาตรี มีรายเดຌฉลีไยตอดือนอยูทีไ  20,000 – 30,000 บาท มีอาชีพสวน฿หญป็นพนักงานออฟฟຂศจำนวน 217 
คน ดยสมมติฐานสามารถสรุปเดຌวาลักษณะทางประชากรศาสตร์ละทัศนคติ฿นการลือกติดตาม Page หรือ 
Influencer นัๅน มีปัจจัยพียง 2 ตัวทีไมีความสัมพันธ์กันเดຌก การศึกษาละอาชีพ ฿นขณะทีไพศ อายุ ละรายเดຌเม
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ฿นการลือกติดตาม Page หรือ Influencer ฿นขณะดียวกันทัศนคติละการคลຌอยตาม
กลุมอຌางอิงสงผลตอพฤติกรรม฿นการลือกติดตาม Page หรือ Influencer ซึไงพฤติกรรม฿นการลือกติดตามละ
ความตัๅง฿จ฿นการสดงพฤติกรรม฿นการติดตาม Page หรือ Influencer มีความสัมพันธ์ชิงบวกกับความนิยม฿นการ
ลือก฿ชຌกลุมผูຌมีอิทธิพลทางสังคม฿นการทำการตลาด ทัๅงนีๅความนิยม฿นการลือก฿ชຌกลุมผูຌมีอิทธิพลทางสังคมหรือ
รูปบบความนิยมจากสังคมมีความสัมพันธ์฿นงลบกับบุคคลหรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title of Independent Study A study of influencer that affects the behavior 

of generation Y in Bangkok through the social 

learning theory and the reasoned action 

Author Mr. Pawee Prakobkij 

Degree Master of Arts (Communication Arts and 

Innovation) 

Year 2019 

 

 

The research entitled A study of influencer that affects the behavior of generation Y in 
Bangkok through the social learning theory and the reasoned action  is intended to study the 
teenager's behavior that effected from an influencer, and to compare the relationship between 

demographic, behavioral, and environment.  

Qualitative research was employed through a questionnaire with 300 male and female 

social media users, aged between 18 -35 years old. The researcher has collected the data by 

using an online survey. 

The researcher uses 6 theories to create a conceptual framework that complies with 1. 

Social Learning Theory 2. Media Exposure 3. Demographic Characteristic Theory 4. Social 

Networking Online 5. Communication 6. Theory of Reasoned Action (TRA) 

The result of this research showed that the following: the majority of a user is female, 

aged 26 – 30, graduated with bachelor’s degree, average monthly salary 20,000 – 30,000 Bath, 

most of the users are office workers.  



The results of hypotheses testing also reveal that the relationship between demographic 

and attitude for following an influencer had 2 factors related. There are education and 

occupation. Moreover, Attitude and subjective norm had affected to behavior to select an 

influencer to follow. Meanwhile, Behavioral intention and behavioral had a positive affected on 

trending influencer marketing. Lastly, trending influencer marketing or the character of society 

had affected demographic (Person). 
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