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บทคดัย่อ 
                 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปรากฏการณ์ของกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยคอสเพลย์
และปัจจยัท่ีท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นไทยเลือกท่ีจะสร้างภาพตวัแทนมายาคติผา่นการแต่งกายจากส่ือซ่ึงเป็น
มูลเหตุจูงใจท่ีมีผลต่อการแต่งคอสเพลย ์รวมถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีผลต่อแรงขบัเคล่ือนของกลุ่ม
วฒันธรรมยอ่ยน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้แต่งคอสเพลยท่ี์เขา้ร่วมตามงานกิจกรรมต่าง ๆ รวม
ทั้งส้ิน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ การท าแบบสอบถามและการสงัเกตพฤติกรรม 
               ผลการศึกษาพบวา่  
               กลุ่มผูท่ี้นิยมแต่งคอสเพลยส่์วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นเพศหญิงร้อยละ 69 ซ่ึงเป็นนักเรียน
นกัศึกษาท่ีมีฐานะรายไดดี้และมีการเสพยติ์ดส่ือใหม่ในชีวิตประจ าวนัค่อนขา้งสูงร้อยละ 69   
               1) พฤติกรรมการแสดงออกในชีวิตประจ าวนัของบุคคลนั้นไม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและบ่งบอกความเป็นตวัตนไดท้ั้งหมด ดงันั้นการสร้างอตัลกัษณ์ รสนิยมไลฟ์สไตล์กบั
วฒันธรรมยอ่ย คอสเพลยจึ์งเป็นการแสดงตวัตนและบทบาทของวยัรุ่นไทยคิดเป็นร้อยละ 43 ผา่น
การใชค้วามรู้สึกร่วม ดว้ยการแต่งกายและการแสดงบุคลิกท่าทางเพื่อส่ือสารถึงความหมาย สัญญะ 
และความหลากหลายของภาษาท่ีมีต้นก าเนิดมาจากส่ือ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความต้องการในจุดยืน 
อุดมการณ์ ความเช่ือ ของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างอาณาจกัรอิสระบนพื้นท่ีจริงและเกิดข้ึนเป็นกลุ่ม
กอ้นของวฒันธรรมทางสงัคม 
               2) ส่ืออินเตอร์เน็ทเป็นตวัก าหนดบทบาทในการขบัเคล่ือนปรากฏการณ์วฒันธรรมย่อย
คอสเพลยคิ์ดเป็นร้อยละ 52 ซ่ึงสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย ์เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตเสรีภาพ
ไลฟ์สไตล์ท่ีหลากหลายและย  ้าคุณค่าของตนเองเพื่อด ารงอยู่ในสังคมแบบรูปธรรม ซ่ึงถือเป็นวิถี
ชีวิตทางเลือกของกลุ่มวยัรุ่นไทยปัจจุบนัในยคุสงัคมร่วมสมยัน้ี 
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ABSTRACT 

             This research aims to investigate the phenomenon of sub-cultural Cosplay and the factor 
that the groups of Thai teenagers choose to create an image representing through the Cosplay 
dressing and the influence of the media to influence the driving force of the sub-culture. Data was 
collected from 100 Cosplay samples and teenagers who attended Cosplay activities. Data used in 
this research was collected via tools which consist, questionnaire of interview, indirectly and 
directly observation. 
There are 2 results. 

The most popular composer Cosplay is 69 percent of female adolescents. Most of them 
earn a good income and 69 percent for high exposure the internet addiction in daily life. 
               1. Behavioral expression in the daily lives of those who composed popular Cosplay is 
not a requirement and indicates the identity of the person at all. Therefore, creating identity, 
lifestyle and sub-culture Cosplay are the identity and role of Thai teenager which base on their 
inner feeling for 43 percent.  They express their feelings through the dressing in order to represent 
their personality to communicate the meaning signs and a variety of languages that originated 
from the media. The personal Cosplay style is depending on the standing in the ideological beliefs 
of the individual in order to create an independent area on a practical and a cluster of culture and 
social. 

2.  Internet is a role of Cosplay subculture phenomenon for 52 percent. It associated with 
the commercial economy to promote the way of life, liberty, lifestyle, and to emphasize on the 
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value of their existence in the concrete. This is the lifestyle choices of young people in Thailand, 
this Contemporary Society. 

 


