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บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อสนอแนะ 

 
 การศึกษาร่ืองอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใชอิ้นสตราแกรม : กรณีศึกษาแบรนดแ์ฟชัน่ใน
กลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ ไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 การศึกษาโดยใชว้ธีิการ
สัมภาษณ์ (Interview) โดยผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์แบบกบัผูป้ระกอบการร้านคา้แฟชัน่ในอินตรา
แกรม จ านวน  6 ราย เพื่อศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใชอิ้นสตราแกรม ส าหรับแฟชัน่
ไทยในกลุ่มวฒันธรรมย่อยออนลน์ ส่วนท่ี 2 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อ
ศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของผูใ้ชง้านอินสตา
แกรม ปัจจยัท่ีมีอิทธืพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม และค าถามเก่ียวกบัการแสดง
ความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ภาพในอินสตาแกรม  โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชง้านอินสตาแกรม จ านวน 400 คน  จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมา
ทั้งหมดขา้งตน้ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการร้านค้าแฟช่ันในอนิสตาแกรม 
การศึกษาโดยใชว้ธีิสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาการประยกุตภ์าพในอินสตาแกรม ส าหรับแฟชัน่ใน

กลุ่มวฒันธรรมย่อยของสังคมไทย ผู ้ศึกษาจะท าการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการร้านค้าแฟชั่น     
อินสตาแกรมจ านวน 6 ราย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 5 ขอ้ ตามท่ีแบบสัมภาษณ์ได้
ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

ความคิดเห็นและมุมมองในการขายสินค้าแฟช่ันผ่านส่ือออนไลน์ 
 จากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวนั
ของคนไทย ด้วยเหตุผลท่ีว่าอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัได้มีการพฒันาจนสามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์
ส่ือสารทุกชนิดไม่วา่จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนท าให้การติดต่อส่ือสาร และการ
กระจายข่าวสารกลายเป็นเร่ืองง่ายในยุคน้ี ดังนั้ นจึงไม่น่าเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกใจท่ีธุรกิจในส่ือ
ออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยม และเติบโตอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการสร้างธุรกิจผ่านส่ือออนไลน์นั้นมี



 

91 

ตน้ทุนในการสร้างต ่า และเป็นช่องทางท่ีอ านวยความสะดวก มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารของสินคา้
ท่ีรวดเร็วง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ของลูกคา้ ผูป้ระกอบการสามารถให้บริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา
ตลอดทั้ง 7 วนั 24 ชัว่โมง ท าให้ขจดัปัญหาเร่ืองขอ้จ ากดัดว้ยเวลาไดเ้ลย ดงันั้นธุรกิจในรูปแบบน้ี
สามารถขยบัขยายจากตลาดภายในประเทศออกสู่ตลาดต่างประเทศไดง่้าย แถมส่ือออนไลน์นั้นยงั
สามารถเขา้ถึงคนทุกเพศทุกวยั และสามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกคา้ไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมายดว้ย จาก
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นช่องทางหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้กบันักออกแบบหน้าใหม่ได้มีพื้นท่ียืนใน
อุตสาหกรรมแฟชัน่ของไทย แต่ในทางกลบักนัธุรกิจในส่ือออนไลน์นั้นก็ดหมือนเป็นดาบสองคม 
เพราะมีผูป้ระกอบจ านวนมากหนัมาท าธุรกิจผา่นส่ือออนไลน์ ท าให้มีการแข่งขนัในการท าธุรกิจท่ี
สูงเช่นกนั 

 เทคนิคหรือวธีิการที่ท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นในสินค้า  เน่ืองจากการขายสินค้าผ่าน
อนิสตาแกรมเป็นการขายสินค้าผ่านภาพ และข้อความเท่าน้ัน 

การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการอยา่งละเอียดไม่วา่จะเป็นช่ือท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ เพื่อ
ติดตามสินคา้ การให้ขอ้มูลของสินคา้อย่างละเอียด และถูกตอ้ง เช่น ราคา วสัดุ สี ขนาด การลง
สินคา้อยา่งสม ่าเสมอไม่ขาดตอน เพื่อให้เพจ (Page) มีการตอบสนองตลอดเวลา การสร้างกิจกรรม
เพื่อสานความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการให้แบ่งปันภาพสินคา้จากแบรนด์ และรับสินคา้ฟรี
จากยอด    การกดไลค์มากท่ีสุด วิธีน้ีเป็นการบอกปากต่อปากท าให้แบรนต์เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง
มากข้ึน การไม่ทิ้งเร่ืองบริการหลงัการขาย การตอบค าถามอยา่งสุภาพไม่วา่ลูกคา้จะซ้ือ หรือไม่ซ้ือ
สินคา้ก็ตาม การไม่เร่งการโอนเงินของลูกคา้ และการแจง้เปล่ียนสินคา้ไดภ้ายในเวลา และเง่ือนไขท่ี
ก าหนด เพื่อใหลู้กคา้ไดล้องสินคา้จริง และไดสิ้นคา้ท่ีลูกคา้พึงพอใจมากท่ีสุด 

การน าเสนอสินค้าผ่านภาพถ่ายของแบรนด์ กบัการรีววิสินค้าจริงจากตัวผู้บริโภค อนัไหน
มีอทิธิพลกบัการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซ้ือสินค้า 

ผูป้ระกอบการในแบบต่างๆมีความเห็นวา่การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของแบรนด์กบั 
การรีวิวสินค้าจริงจากตวัผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สรุปได้ว่ามี
ความส าคญัพอๆกนั ในส่วนของการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของแบรนด์มีความเห็นวา่เป็นส่วน
ของการน าเสนอถึงภาพลกัษณ์ หรือเอกลกัษณ์ของแต่ละแบรนดส์ร้างความดึงดูดใจจากลูกคา้ และ
สร้างการจดจ าในตวัแบรนด์เป็นการบอกเล่าถึงรายละเอียดสินคา้ และการรีวิวสินคา้จริงจากลูกคา้ 
ผูป้ระกอบการให้ความคิดเห็นว่าส่วนน้ีจะเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้เพิ่ม
มากข้ึน แสดงให้เห็นว่าลูกคา้มีความประทบัใจในสินคา้ ท าให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนยิ่งถา้ผูรี้วิว
นั้นเป็นท่ีรู้จกัเป็นวงกวา้งในสังคม 
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 แบรนด์สินค้าแฟช่ันจ านวน 6 ราย มีวธีิการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าดังนี้ 
จากการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินคา้แฟชัน่ของแต่ละแบรนด์ ซ่ึงทุกแบรนด์จะ

ประยุกตใ์ชภ้าพในรูปแบบของภาพถ่ายแฟชัน่ แต่มีวิธีท่ีน าเสนอท่ีแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็น
การน าเสนอสินคา้ท่ีดึงเอาเอกลกัษณ์ของแบรนตอ์อกมาให้มากท่ีสุด การใชน้างแบบ และช่างภาพ
มืออาชีพ เพื่อท่ีจะสามารถดึงจุดเด่นของสินคา้ออกมาให้น่าสนใจมากท่ีสุด การแสดงถึงรายละเอียด
ของสินคา้ท่ีชดัเจน การประยกุตสิ์นคา้ร่วมกบัรูปแบบการแต่งตวัท่ีหลากหลายรูปแบบ และสามารถ
ให้ไดห้ลากหลายโอกาส เพื่อให้ลูกคา้สามารถจินตนาการถึงการใช้สินคา้กบัตนเองได ้และทุกแบ
รนดใ์ชก้ารถ่ายภาพจากสินคา้จริงเท่านั้น ซ่ึงบางแบรนด์ใชร่้วมกบั Hashtags เพื่อง่ายในการสืบคน้ 
และเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน แต่ในทางกลบักนัก็มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไป เห็นวา่ทั้งส่วนน้ีไม่มีผล
เท่าไหร่ เพราะเป็นการขายสินคา้แฟชัน่ แต่จะมีผลกบัการขายสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางค์ หรือ
อาหารเสริมมากกวา่ 

การประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้า มีผลต่อการส่งเสริมการขายสินค้า 

ส่วนการประยกุตใ์ชภ้าพในการน าเสนอสินคา้มีผลต่อการส่งเสริมการขายสินคา้หรือไม่นั้น 
ทุกแบรนตไ์ดมี้ความคิดเห็นตรงกนัวา่ มีผลมากต่อการส่งเสริมการขาย เพราะการขายสินคา้แฟชัน่
ผ่านส่ือออนไลน์นั้นเป็นการขายสินคา้ผ่านภาพถ่าย และตวัหนังสือเท่านั้น ภาพจึงจ าเป็นต่อการ
น าเสนอสินคา้ออกมาให้สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของสินคา้ทุกๆอย่างไดอ้ย่างละเอียด และ
ชัดเจน การน าเสนอสินค้าผ่านภาพถ่ายนั้ นเป็นปัจจยัหลักในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของลูกค้า 
เน่ืองจากภาพเป็นส่ิงแรกท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสัเม่ือเขา้มาในเพจของแบรนด์ ลูกคา้จะไม่สามารถจบัตอ้ง
สินคา้ไดจ้นกวา่ท าการสั่งซ้ือจนถึงขั้นตอนการจดัส่ง ดงันั้นรูปภาพจึงมีความส าคญัมาก ทั้งน้ีภาพท่ี
น าเสนอออกมาก็ตอ้งมีความน่าสนใจ และดึงดูดลูกคา้ เพราะแบรนต์ต่างๆล้วนเป็นแบรนด์ของ
สินคา้แฟชัน่ 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้งานอนิสตาแกรม ในประเทศไทย 
โดยศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรมการ

เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของผูใ้ชง้านอินสตาแกรม ปัจจยัท่ีมีอิทธืพลต่อการเลือกซ้ือ
สินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม และค าถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นต่อการประยกุตใ์ชภ้าพใน
อินสตาแกรม จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
ตอนดงัน้ี 
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.5 มีอาย ุ
ระหว่าง 18 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 อาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28 มีรายได้ต่อเดือน 
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10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33 เคยการใช้งานอินสตาแกรมเป็นเวลา 1 – 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.25 เคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม  คิดเป็นร้อยละ 69.75 
 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านอนิสตาแกรม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบั
การใช้อินสตราแกรม คือท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีความถ่ีใน
การซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นส่ืออินสตาแกรมเดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.71 จ านวนสินคา้ในการ
ซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมจ านวน 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 51.97 โดยมีมูลค่าเฉล่ีย
ของสินคา้แฟชัน่ท่ีท่านเลือกซ้ือผ่านอินสตาแกรม ในแต่ละคร้ังโดยประมาณ 501 – 1,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 49.1  ประเภทของสินค้า แฟชั่นท่ีซ้ือผ่านอินสตาแกรม คือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย คิด
เป็นร้อยละ 60.21 และเลือกช าระสินคา้ผา่นการโอนเขา้บญัชีผูข้าย คิดเป็นร้อยละ 96.06 
 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านอนิสตาแกรม 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ผูต้อบแบบ
สอบ ถาม ส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรม ในปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลคือ มีความหลายหลาย
ของสินค้า ซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 (S.D. = 0.71) รองลงมาคือ การ
น าเสนอสินคา้ผ่านภาพท่ีแสดงถึง ความแปลกใหม่ และทนัสมยั ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.14 (S.D. = 0.74) 
 ปัจจัยด้านราคาท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือก ซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่าน อินสตาแกรม  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ในปัจจยัดา้น
ราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลคือ สามารถเปรียบเทียบราคา
สินคา้ไดง่้าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 (S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73  (S.D. = 0.79) 
 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรม ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ในปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลคือ ความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (เช่น เลือกซ้ือสินคา้ได้ตลอด 24 ชม.) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 (S.D. = 0.68) รองลงมาคือ ความง่าย และความรวดเร็วในการ เลือกซ้ือสินคา้ 
(เช่น การซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม ) ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3 (S.D. = 
0.69)   
 



 

94 

 ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตา
แกรม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่น   อินสตาแกรม 
ในปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้เหตุผลคือ มีการอพัเดตสินค้าอย่างสม ่าเสมอ และถูกต้อง ซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.18 (S.D. = 0.71) รองลงมาคือ มีการรีวิวสินค้าจากผูบ้ริโภค ซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 (S.D. = 0.75)  
 ความคิดเห็น และความพงึพอใจต่อการประยุกต์ใช้ภาพในอนิสตาแกรม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม 
หลงัจากดูภาพตวัอย่าง คือการน าเสนอสินค้าท่ีโดดเด่นผ่านภาพถ่ายแฟชัน่ คิดเป็น   ร้อยละ 44.45 
ไดรั้บรู้ถึงเอกลกัษณ์ของแบรนด์ Freakoutstudio ผา่นภาพถ่ายแฟชัน่หลงัจากดูภาพตวัอย่างสินคา้
จาก  แบรนด์ Freakoutstudio คิดเป็นร้อยละ 53.4 อิทธิพลการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ในอินสตา
แกรมหลงัจากดูภาพตวัอย่าง คือ มีผลมาก คิดเป็นร้อยละ 63.8 และจุดเด่นของการซ้ือสินคา้ผ่าน
อินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอย่างสินคา้จากแบรนด์ Freakoutstudio คือ การน าเสนอสินคา้ผา่น
ภาพถ่ายท่ีโดดเด่นคิดเป็นร้อยละ 43.01   
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 การค้นควา้แบบอิสระ เร่ืองอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับการใช้อินสตาแกรม : กรณีศึกษา    
แบรนด์แฟชั่นในกลุ่มวฒันธรรมย่อยออนไลน์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิด และ
ทฤษฎี เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 - 
25 ปี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาทต่อเดือน และเคยใชง้านอินสตา
แกรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รายงานผลการส ารวจพฤติกรรม และทศันคติการใช้งานอินสตาแกรมของ
คนไทย ในประเทศไทย ปี 25556 จากผลส ารวจ พบวา่ลกัษณะทัว่ไปของบุคคลท่ีใชง้านอินสตาแก
รม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 29 ปี ซ่ึงมีการติดตามอินสตาแกรมสินคา้ และ
บริการมากเป็นอนัดบัสองจากผลส ารวจทั้งหมด (Marketingoops, 2556) เคยใช้งานอินสตาแกรม
มาแลว้ 3 – 4 ปี และเคยซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด ์ออก
ส ารวจ "พฤติกรรมการช้อปป้ิงออนไลน์" พบว่ากว่า 78% ของผูห้ญิงเคยซ้ือของออนไลน์ (สยาม
ดารา, 2556)  
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 จากการศึกษาพบว่า เหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม คือ การเลือก
สินคา้ท่ีสามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด "ส่ือใหม่" (New Media) วา่
เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะตอบโตก้นัได ้หรือเรียกวา่ อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ส่ือใหม่ไม่มีขอ้จ ากดัใน
ด้านเวลา (Time) และพื้นท่ี (Space) เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจ ากัดของส่ือแบบดั้ งเดิมมาก่อน 
(สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2545) และสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของการส่ือสารออนไลน์แบบสองทาง 
(Two-way social media engagement) โดยตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าอยา่งรวดเร็วทุกท่ี
ทุกเวลา  
 (วิไลพร ทวีลาภพนัทอง, 2557) ส่วนในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผ่านอินสตาแกรม คือ 
เดือนละ 1 คร้ัง โดยซ้ือเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง มีมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง คือ 501 – 
1,000 บาท  ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่ในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม คือ สินคา้ประเภทเคร่ืองผา้ เคร่ือง
แต่งกาย และเลือกการช าระเงินโดยการโอนเงินผ่านบญัชีผูข้าย ซ่ึงสอดคล้องกับวิจยัของ ระพี
พรรณ ศรีศรัณยกุล (2555) เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (พาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ ) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่า การเลือกซ้ือสินค้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็วโดยการใช้ Search engine (เช่น Google) อีกทั้ง
ยงัสามารถใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชม. และสามารถใชไ้ดใ้นทุกสถานท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น 
สินคา้และบริการยงัมีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ มีราคาถูก และมีความแปลกใหม่ทนัสมยั ส่วน
ความถ่ีในการซ้ือสินคา้เดือนละ 1 คร้ัง เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกาย เป็นสินคา้ประเภทหลกัท่ีเลือกซ้ือ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมูลค่าเฉล่ียส่วนใหญ่ของสินคา้ใน การซ้ือแต่ละคร้ังโดยประมาณอยู่ท่ี 
500 - 1,999 บาท การโอนเงินเขา้บญัชีของผูข้ายเป็นวิธีการช าระค่าสินคา้ท่ีได้ร้บความนิยมมาก
ท่ีสุด 
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 
ซ่ึงเหตุผลท่ีผูใ้ช้งานให้เหตุผลในดา้นความหลากหลายของสินคา้มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
4.27  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้อิสระ ของ รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อ การตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
ระดบัความส าคญัมาก คือ สินคา้มีใหเ้ลือกมากมาย หลากหลาย ท่ีค่าเฉล่ีย 7.76  
 ในด้านปัจจัยด้านราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรม  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเหตุผลท่ีผูใ้ชง้านให้เหตุผลวา่สามารถเปรียบเทียบราคา สินคา้ไดง่้าย มาก
ท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดการตลาดลองเทล (Long tail Marketing) 



 

96 

เป็นการตลาดแนวใหม่ล่าสุดท่ีสามารถเสนอทาง เลือกอนัไม่รู้จบใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งน่าท่ึง โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดักลุ่มเป้าหมายเพราะขอ้จ ากดัดา้น เวลา สถานท่ี หรืองบประมาณเหมือนวิธีทาง
การตลาดท่ีผา่นมา โดยอาศยักลไกการตลาดแบบอตัโนมติั (Marketing Automation) มาตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ทุกรายไดอ้ยา่งเป็นระบบ (Chris Anderson, 2004)  
 ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเหตุผลท่ีผูใ้ช้งานให้เหตุผล คือ ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ 
(เช่น เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชม.)  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เคนท ์เวอร์ทาม 
และ เอียน เฟนวิกค์  (Kent Wertime and Ian Fenwick) ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียว กับส่ือใหม่ (New 
Media) และการตลาดดิจิทลั และนิยามส่ือใหม่วา่หมายถึง เน้ือหา (content) ท่ีอยูใ่น รูปแบบดิจิทลั 
โดยลกัษณะส าคญัของเน้ือหาอยู่ในรูปแบบดิจิทลั ประกอบด้วย  อิสระ 5 ประการ (5 Freedoms) 
ไดแ้ก่ (ณงลกัษณ์ จารุวฒัน์ และ ประภสัสร วรรณสถิต , ผูแ้ปล, 2551) อิสระจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา 
(Freedom from Scheduling) อิ ส ระ จ าก ข้ อ จ ากั ด ด้ าน พ รม แดน  (Freedom from Geological 
Boundaries) อิสระจากข้อจ ากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) อิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ 
(Freedom from Formats) และสุดทา้ย อิสระจากยคุนกัการตลาดสร้างเน้ือหามาสู่ยุคนกับริโภคริเร่ิม
ส ร้ า ง  แ ล ะ ค วบ คุ ม เน้ื อ ห า เอ ง  (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and 
Controlled) และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านค้าในอินสตาแกรมว่าส่ือ
ออนไลน์ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าว ันของคนไทย ด้วยเหตุผลท่ีว่า
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัได้มีการพฒันาจนสามารถใช้ได้กบัอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ แทบ็แล็ต และ สมาร์ทโฟน เน่ืองจากเป็นช่องทางท่ีอ านวยความสะดวก มีการกระจาย
ขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ท่ีรวดเร็ว ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ของลูกคา้ ผูป้ระกอบการสามารถ
ใหเบริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตลอดทั้ง 7 วนั 24 ชัว่โมง ท าให้ขจดัปัญหาเร่ืองขอ้จ ากดัทางดว้ยเวลาได้
เลย  
 ในปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่อินสตาแก
รม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเหตุผลท่ีผูใ้ชง้านให้เหตุผล คือ มีการอพัเดตสินค้าอยา่งสม ่าเสมอ 
และถูกตอ้ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างภาพลกัษณ์องค์การ ของ 
Gregory and Wiechmann, 1979 ( อา้งถึงใน ชุมพล โพธ์ิงาม, 2547) ท่ีว่าการสร้างสรรงานโดยใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้ความคงเส้นคงวา ความสม ่าเสมอในการ
สร้างภาพลกัษณ์ 
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 จากการศีกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ไดแ้สดงความคิดเห็น และความพึง
พอใจต่อการประยุกต์ใช้ภาพในอินสตาแกรม โดยเหตุผลท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
อินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอยา่ง คือ การน าเสนอสินคา้ท่ีโดดเด่นผา่น ภาพถ่ายแฟชัน่มากท่ีสุด 
ส่วนความรู้สึกหลงัจากดูภาพตวัอยา่งสินคา้จากแบรนด ์Freakoutstudio คือไดรั้บรู้ถึงเอกลกัษณ์ของ
แบรนด์ Freakoutstudio ผ่านภาพถ่ายแฟชัน่ จุดเด่นของการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม หลงัจากดู
ภาพตวัอย่างสินคา้จากแบรนด์ Freakoutstudio คือ การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายท่ีโดดเด่น  และ
สุดทา้ยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่การประยุกต์ใชภ้าพในอินสตาแกรม มีผลมาก ต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอยา่งการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายท่ี
โดดเด่น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเก่ียวกบั ภาพลกัษณ์ (Image) มีความส าคญัต่อการประชาสัมพนัธ์
มากเน่ืองจากประชาสัมพนัธ์เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลักษณ์ และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ต่อหน่วยงานสถาบนั หรือองค์กรให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good Image) ต่อความรู้สึกนึกคิด
ของประชาชน เพื่อผลแห่งช่ือเสียง ความเช่ือ ศรัทธาจากประชาชนท่ีมีต่อองคก์รหรือสถาบนั (วิรัช 
ลภิรัตนกุล, 2540) รวมถึงสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ ในอินสตาแก
รมว่าการประยุกต์ใช้ภาพมีผลมากต่อการส่งเสริมการขาย เพราะการขายสินค้าแฟชั่นผ่านส่ือ
ออนไลน์นั้นเป็นการขายสินคา้ผ่านภาพถ่าย และตวัหนงัสือเท่านั้น ภาพจึงจ าเป็นต่อการน าเสนอ
สินคา้ออกมาให้สามารถอธิบายถึงรายละเอียดของสินคา้ทุกๆอยา่งไดอ้ยา่งละเอียด และชดัเจน การ
น าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายนั้นเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ เน่ืองจากภาพเป็น
ส่ิงแรกท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสัเม่ือเขา้มาในเพจของแบรนด ์ลูกคา้จะไม่สามารถจบัตอ้งสินคา้ไดจ้นกวา่ท า
การสั่งซ้ือจนถึงขั้นตอนการจดัส่ง ดงันั้นรูปภาพจึงมีความส าคญัมาก ทั้งน้ีภาพท่ีน าเสนอออกมาก็
ตอ้งมาความน่าสนใจ และดึงดูดลูกคา้ เพราะแบรนดต่์างๆลว้นเป็นแบรนตข์องสินคา้แฟชัน่ 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใชอิ้นสตราแกรม : กรณีศึกษาแบ
รนดแ์ฟชัน่ในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ ซ่ึงการประยุกตใ์ชภ้าพผา่นการน าเสนอสินคา้ผา่นอนส
ตาแกรมคร้ังน้ี พบวา่มีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค แต่การน าภาพส่วนใหญ่เน้น
เร่ืองความสวยงาม และการดึงดูดผูบ้ริโภคมากเกิน จนลืมเร่ืองรายละเอียดของตวัสินคา้นั้น แต่ถา้มี
การเสนอภาพถ่ายของสินคา้ทุกมุมเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าให้ชดัเจนข้ึน เพื่อให้ผูบ้ริโภค
เกิดความเช่ือมัน่ในสินคา้ และผูข้ายซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ท่ีวา่ การสร้างภาพ
ในความค านึงท่ีดีงามใหเ้กิดข้ึนในการรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้น จะตอ้งอยูบ่นรากฐานของความเป็นจริง 
เพราะหากสินคา้ไม่ไดเ้ป็นไปตามภาพท่ีสร้างไวน้ั้นก็จะสร้างความผิดหวงัให้กบัผูบ้ริโภคในท่ีสุดก็
จะไม่เกิดการซ้ือสินคา้ และจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ต่อสินคา้ซ่ึงจะท าให้เกิดความเสียหาย
ระยะยาว  และสอดคลอ้งกบับทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรม ในส่วนของ
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เทคนิคหรือวิธีการท่ีสร้างความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้บริโภค พบวา่การให้ขอ้มูล
ของผูป้ระกอบการอยา่งละเอียดไม่วา่จะเป็นช่ือท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อ เพื่อติดตามสินคา้ การใหข้อ้มูลของ
สินคา้อย่างละเอียด และถูกตอ้ง เช่น ราคา วสัดุ สี ขนาด การลงสินคา้อย่างสม ่าเสมอไม่ขาดตอน 
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
1) การศึกษาในคร้ังน้ีการติดต่อขอขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านคา้ยงัมีความยุ่งยากและ

ซบัซอ้น เน่ืองจากสถานท่ีในการติดต่อนั้นตอ้งผา่นหลายขั้นตอนและมีการด าเนินท่ีล่าชา้ 
2) การศึกษาในคร้ังน้ีร้านคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรมมีจ านวนมาก จึงท าให้เลือกร้านคา้ท่ีมา

สัมภาษณ์อาจไม่ครอบคลุม และบางท่านอาจไม่รู้จกั 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ควรศึกษาการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าแฟชั่นกับการประยุกต์ใช้

ภาพเคล่ือนไหวในการน าเสนอสินค้าแฟชั่นว่ามีความแตกต่างต่อการส่งเสริมการขายหรือไม่
อยา่งไร เพราะเหตุใด 

2)   ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่อการติดสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่นอินสตา
แกรม อีกหลายปัจจยัซ่ึงผูศึ้กษาไม่ไดค้  านึงถึง ดงันั้นควรมีการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อน
น าไปสู่การศึกษาท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 


