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บทที ่3 

 
วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
การศึกษาเร่ือง อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการใช้อินสตราแกรม : กรณีศึกษาแบรนต์

แฟชัน่ในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใช้
อินสตาแกรมสําหรับแฟชัน่ไทยในกลุ่มวฒันธรรมออนไลน์ ซ่ึงไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอน และ
รายละเอียดในการศึกษาท่ีสาํคญัแบ่งไดด้งัน้ี 

3.1 การศึกษาขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 
3.2 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 การกาํหนด และพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.4 การดาํเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กำรศึกษำข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย 
3.1.1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยตรงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น   

การศึกษาโดยใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
3.1.2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาขอ้มูลเอกสาร หนังสือ บทความ 

รายงานการวจิยั วารสาร ตาํราทางวชิาการ แนวคิดทฤษฎี บทวิเคราะห์ บทวจิารณ์ ทั้ง
ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็คทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.2.1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
1)  ผูป้ระกอบการแบรนดแ์ฟชัน่ในอินสตาแกรม 
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 2)  ผูใ้ชง้านอินสตาแกรมในประเทศไทย 
3.2.2. กลุ่มตวัอยา่ง 

1) ผูป้ระกอบการแบรนดแ์ฟชัน่ จาํนวน 6 ราย ท่ีมีผูติ้ดตามร้านคา้มากกวา่ 10,000
ผูติ้ดตามข้ึนไป โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive samping) ซ่ึงผูศึ้กษา
เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาหลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และตรงตามวตัถุประสงค ์
2) ผูใ้ชง้านอินสตาแกรมในประเทศไทย จาํนวน 1,600,000 คน  
(ท่ีมา : http://thumbsup.in.th/2014/03/instagram-in-thailand-2013-zocial-inc/) ซ่ึง
เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นผูใ้ชง้าน ( Active user)  

2.1) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานอินสตาแกรม จาํนวน 400 ผูใ้ช้งาน ซ่ึงกาํหนด
โดยการคาํนวณขนาดตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จะได้
ความเช่ือมัน่จากการสุ่มตวัอยา่ง 95% หรือระดบันยัสําคญั 0.05 (Yamane, 
1973 อ้างใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล , 2543) โดยเลือกตัวอย่างแบบ บังเอิญ 
(Accidental sampling) ผ่านการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ ซ่ึงผู ้
ศึกษาจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าคดัเลือกในภายหลงัเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม
และตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
จากสูตร 

n   =               
21 Ne

N


 

 
   เม่ือ  n  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
     N =  จาํนวนประชาการทั้งหมด 
     e =  ค่าความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมใหมี้ได ้
   จากสูตร 

n    =               1,600,000                    
                          1 + (1,600,000)[(0.05)(0.05)] 
     n   =  399.900 

     n    400  
พบวา่จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้านไลน์แอพพลิเคชัน่ประมาณ 400 ผูใ้ชง้าน 
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3.3 กำรก ำหนด และพฒันำเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งได ้2 ชนิด ประกอบดว้ยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
3.3.1 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1) แบบสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในอินสตาแกรม มีขั้นตอนการสร้าง
ดงัต่อไปน้ี 

1.1) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร บทความ หนงัสือ งานวจิยั ทั้งท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์ละ
ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ถึงหลกัการ วธีิการ หวัขอ้หรือประเด็นท่ีทาํการศึกษาเพื่อ
นาํมาใชเ้ป็นคาํถามในแบบสัมภาษณ์ 

1.2) สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการประยกุต์ใชภ้าพผา่นอินสตาแกรม โดยจะ
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 5 คาํถาม ดงัน้ี 
คาํถามท่ี 1 คุณมีความคิดเห็นหรือมุมมองอยา่งไรในการขายสินคา้แฟชัน่
ผา่นอินสตาแกรม  
คาํถามท่ี 2 คุณมีเทคนิคหรือวิธีการอยา่งไรท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่
ในสินคา้ เพราะการขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรม เป็นการขายสินคา้ผา่นภาพ 
และขอ้ความเท่านนั้น 

คาํถามท่ี 3 คุณมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการนาํเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของ
แบรนด ์กบัการรีววิสินคา้จริงจากตวัผูบ้ริโภค คุณคิดวา่อนัไหนมีอิทธิพล
กบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้มากกวา่กนั เพราะเหตุใด 
คาํถามท่ี 4 คุณคิดวา่แบรนด์ของคุณมีการประยกุตใ์ชภ้าพในการนาํเสนอ
สินคา้อยา่งไร 
คาํถามท่ี 5 จากการประยกุตใ์ชภ้าพในการนาํเสนอสินคา้ มีผลต่อการ
ส่งเสริมการขายสินคา้หรือไม่ อยา่งไร 
1.3) นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีเรียบร้อยแลว้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบ
อิสระท่ีทางมหาวทิยาลยัแต่งตั้งไดท้าํการตรวจสอบและช้ีแนะเพื่อนาํไป
ปรับปรุงไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

2) แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้านอินสตาแกรม มีขั้นตอนการสร้างดงัต่อไปน้ี 
2.1) ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร บทความ หนงัสือ งานวจิยั ทั้งท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพแ์ละ

ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ถึงหลกัการ วธีิการ หวัขอ้หรือประเด็นท่ีทาํการศึกษาเพื่อ
นาํมาใชเ้ป็นคาํถามในแบบสอบถาม 
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2.2) สร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยจะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยลกัษณะเป็นคาํถามปลาย

ปิดใหเ้ลือกตอบคาํถามตามความเป็นจริง ดงัน้ี 
1) เพศ  
2) อาย ุ 
3) อาชีพ  
4) รายได ้
5) ระยะเวลาการใชอิ้นสตาแกรม  
6) การซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 
1) เหตุผลท่ีทาํใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม  
2) ความถ่ีในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
3)  จาํนวนสินคา้ในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมในแต่ละคร้ัง 
4) มูลค่าเฉล่ียของสินคา้แฟชัน่ท่ีท่านเลือกซ้ือผา่นอินสตาแกรม ในแต่    
    ละคร้ัง  โดยประมาณ 
5) ประเภทของสินคา้แฟชัน่ท่ีท่านซ้ือผา่นอินสตาแกรม  
6) วธีิท่ีท่านใชใ้นการชาํระสินคา้ 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่าน
อินสตาแกรม ไดส้ร้างคาํถามรวมทั้งส้ิน 4 ขอ้  

1) ความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

2) ความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

3) ความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นการจดัจาํหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

4) ความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นความน่าปลอดภยัและความ
น่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่น
อินสตาแกรม 

ซ่ึงคาํถามทั้ง 4 ขอ้น้ีมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (อา้งใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531) แบ่งระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
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มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก  4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอ้ย  2 คะแนน 
นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 

การแปลผล (interpretation) การอภิปรายผลการศึกษา   เป็นการวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของ Likert Scale ในแบบสอบถามเกณฑ์ค่าเฉล่ียในการ
อภิปรายผลซ่ึงยอดผลการคาํนวณโดยสูตรการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี Likert (อา้ง
ใน ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551) 
 

สูตรความกวา้งของอนัตรภาคชั้น     =                พิสัย         
                   จาํนวนชั้น  
          =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
        จาํนวนชั้น 
          =     5 – 1 
        5 
          =     0.8 

โดยแสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียของเหตุผลของ
ปัจจยัในดา้นต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง  ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชภ้าพในอินสตาแก
รมหลงัดูภาพตวัอยา่ง ทั้งหมดมีจาํนวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดใหเ้ลือกตอบคาํถาม
ตามความเป็นจริง ดงัน้ี 

1) เหตุผลท่ีท่ีใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
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 2) หลงัจากดูภาพตวัอย่างสินค้าจากแบรนด์ Freakoutstudio แล้ว
      ท่านรู้สึกอยา่งไร 

3) ท่านคิดวา่การนาํเสนอสินคา้ผา่นภาพของสินคา้แฟชัน่ ใน 
                อินสตาแกรมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือไม่ 

4) ท่านคิดวา่จุดเด่นของการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมคืออะไร 
5) ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมต่อการประยุกตใ์ชภ้าพในอุตสาหกรรมแฟชัน่

     ผา่นอินสตาแกรม 
  2.3 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 
   1. ค่าความถ่ี และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการวเิคราะห์ลกัษณะของ
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

     
100x

n

xf
=P 







  

 
   เม่ือ   P แทน ค่าสถิติร้อยละ 
     f แทน  ความถ่ีในการปรากฏของขอ้มูล 
     x แทน  ค่าของขอ้มูลหรือคะแนน 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

2.การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
ในการหาค่าเฉล่ียนํ้าหนกัของความคิดเห็น และพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มตวัอยา่ง จาก
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 
  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
     

    
n

x
=x
  

     
     เม่ือ  x   แทน ค่าเฉล่ีย 
       ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมด 
         n  แทน จาํนวนทั้งหมด 
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     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

                                            
 

 1

22



 
nn

xxn
=S.D.  

 
  เม่ือ  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
           

2x   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงั
สอง 
    n   แทน จาํนวนขอ้มูล 
          2 x แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
 

การวิเคราะห์ผลการศึกษานั้น ผูศึ้กษาไดอ้าศยัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการศึกษารวบรวมจาก
ภาคสนามเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการศึกษาในคร้ังน้ี และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมใน
เน้ือหาผูศึ้กษาจึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ท่ีเป็นข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ประกอบในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาดว้ย 
 
3.4  กำรด ำเนินกำรเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามได้แบ่งเป็น 2 ส่วนซ่ึง
ดงัน้ี 

3.4.1  แบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรม ไดมี้ขั้นตอนการเก็บ
และรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1) ไดน้าํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั สาขาส่ือศิลปะและ

การออกแบบ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไปถึงผูป้ระกอบการแบรนดแ์ฟชัน่ใน 
อินสตาแกรมท่ีผูศึ้กษาคดัเลือกจาํนวน 6 ราย เพื่อขอความร่วมมือโดยไดช้ี้แจง้ถึง
จุดมุ่งหมายความสาํคญัรายละเอียดรวมถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

2) ทาํการส่งแบบสัมภาษณ์ท่ีจดัทาํข้ึนไปยงัผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ใน 
อินสตาแกรม  จํานวน 6 คน และทําการนัดหมายขอสัมภาษณ์ (Interview) 
ผูป้ระกอบการตามวนัท่ีผูป้ระกอบการแบรนด์แฟชั่นในอินสตาแกรมสะดวก
หรือตามกาํหนดการท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งไว ้



 

51 

3) ทาํการสัมภาษณ์ (Interview) ผูป้ระกอบการแบรนด์แฟชั่นในอินสตาแกรมตาม
แบบสัมภาษณ์ท่ีไดส่้งให้กบัประกอบการแบรนด์แฟชัน่ในอินสตาแกรม และทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามสถานท่ีในกรุงเทพท่ีไดน้ดัหมาย และผา่น
ทางโทรศพัท์ โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่ระหวา่งวนัท่ี 27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

3.4.2  แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้งานอินสตาแกรม ได้มีขั้นตอนการเก็บและ
รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1) ทาํการเก็บแบบสอบถามแบบออนไลน์ผา่น docs.google.com จาํนวน 400 ชุด ซ่ึง

เป็นหน่ึงใน Google Services & Tools ท่ีสามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได ้
และทาํการแจกผา่นอินเตอร์เน็ต (Internet) บนเครือข่ายสังคมเฟสบุค๊ (Facebook) 
และไลน์แอพพลิเคชั่น (Line Application) ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไดจ้าํนวนวนัท่ีเก็บขอ้มูลทั้งหมด 21 วนั  

2) นําแบบสอบถามได้ท่ีรับการกรอกขอ้มูลมาทาํการคดัเลือกเฉพาะชุดท่ีมีความ
สมบูรณ์เพียง 400 ชุดตามขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3) นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

การดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้นมีขั้นตอนดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
3.5.1  แบบสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรมไดมี้ 

ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1)  นาํขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ในอินสตา

แกรม ทั้ ง 6 ท่าน มาทาํการถอดออกมาเป็นความเรียงเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ระเบียบง่ายต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2)  นําความเรียงของผู ้ประกอบการสินค้าแฟชั่นในอินสตาแกรม แต่ละคนมา
วเิคราะห์แยกประเด็นเป็นส่วนตามขอ้คาํถามของแบบสัมภาษณ์  

3.5.2  แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานอินสตาแกรม มีขั้นตอนการการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

1)  นําข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู ้ตอบแบบสอบถามของข้อ 1.1 ไปจนถึงข้อ 1.6 มาทําการแจกแจงความถ่ี 
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(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) โดยนําเสนอในรูปแบบของตาราง 
และแผนภูมิรูปภาพ 
2)  นําข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม แบบสอบถามของข้อ 2.1 ไป
จน ถึ งข้อ  2.5 ม าทําก ารแ จก แ จงค ว าม ถ่ี  (frequency) แ ล ะ ห าค่ า ร้อ ย ล ะ 
(percentage) โดยนาํเสนอในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิรูปภาพ 
3)  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรม มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (standard deviation) ตามเหตุผลของการเลือกซ้ือ
สินคา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรม จากนั้นแปลผลโดยใช้เกณฑ์การประเมินตาม
ขอบเขตของค่าเฉล่ีย (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) พร้อมทั้งนาํเสนอในรูปแบบของ
ตารางและแผนภูมิรูปภาพ 
4)  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อ
การประยุกตใ์ชภ้าพในอินสตาแกรม ทาํการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหา
ค่าร้อยละ (percentage) โดยนาํเสนอในรูปแบบของตารางและแผนภูมิรูปภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


