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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใชอิ้นสตรา
แกรม  กรณี ศึกษาแบรนด์แฟชั่นในกลุ่มว ัฒนธรรมย่อยออนไลน์  ประชากรในการศึกษา
ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการแบรนด์แฟชัน่ในอินสตาแกรม และผูใ้ชง้านอินสตาแกรม จ านวน 400 
คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค้่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 

ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 18 - 25 
ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท เคยใช้งาน
อินสตาแกรมมาแลว้ 3 – 4  ปี และเคยซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมโดยมีเหตุผลส าคญัคือ การเลือก
ซ้ือสินคา้สามารถท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว โดยมีความถ่ีในการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม คือ 
เดือนละ 1 คร้ัง โดยซ้ือเพียง 1 ช้ินในแต่ละคร้ัง และมีมูลค่าเฉล่ียในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ังประมาณ 
501 -1,000 บาท ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่ในการซ้ือสินค้าผ่านอินสตาแกรมเป็นสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย และเลือกการช าระเงินผา่นการโอนเงินผา่นบญัชีผูข้าย เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ในดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
ผูใ้ช้งานให้เหตุผลว่ามีความหลากหลายของสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 ในปัจจยัดา้นราคา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผูใ้ชง้านให้เหตุผลวา่สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97 ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผูใ้ชง้านใหเ้หตุผลวา่
มีความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (เช่น เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 
ในปัจจยัด้านความปลอดภยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผูใ้ช้งานให้เหตุผลว่ามีการอพัเดต
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สินคา้อย่างสม ่าเสมอ และถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 หลงัจากดูภาพตวัอย่าง การน าเสนอภาพ
สินคา้ท่ีโดดเด่นผา่นภาพถ่ายแฟชัน่เป็นเหตุผลท่ีท าใหผู้ใ้ชง้านเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม มาก
ท่ีสุด ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ Freakoutstudio ผ่านภาพถ่ายแฟชั่นเป็นเหตุผลท่ีท าให้
ผูใ้ช้งานรู้สึกมากท่ีสุด การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายท่ีโดดเด่ดเป็นเหตุผลท่ีผูใ้ช้งานคิดว่าเป็น
จุดเด่นของการขายสินคา้ผ่านอินสตาแกรม มากท่ีสุด และสุดทา้ยการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายในการ
ขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรม มีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากผูใ้ชง้าน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is studying the result of using Instagram which influent for 
Thailand fashion product industry. In case study of Thai fashion brand name in Thai subculture 
society. The Samples and equipment that we’ve used for this research is consisted of the 
interview of Brand fashion’s by using Instagram for merchandize and Instagram application users 
by using the questionnaire randomly. We analyze the information by using statistic percentage, 
average and standard deviation. 

According to the result of this research, mostly of samples is female and age between 18-
25 years old. Occupation is student and collegian which has the raw monthly between 10,001-
20,000THB and has been use Instagram application for couple years. Moreover, they’ve ever 
used transaction via Instagram application. The reason they gave to us about why they use 
Instagram’s trade because it’s easy, convenience and quickly. The frequency that they buy the 
product by using Instagram application is once a month and buy only 1 piece in each transaction. 
The average value in each transaction is about 501 to 1,000 THB. Principally product they’ve 
bought via Instagram application is clothing and select the payment by using transferring by back 
account. The factor that has influent for the decision of using Instagram application for buying the 
fashion product is in good overall image. The user has ascribed that the seller in Instagram 
application has a variety of products. The average is 4.27 percent in pricing controller and it’s a 
good image in pricing. And they can compare the price with other seller easily and the average 
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percentage of price comparison is 3.97. For the factor of Distribution, the overall image is very 
good. The users claimed that they’re convenient to shop the goods. Like, they can shop the goods 
for 24 hours. And the average percentage of distribution and convenience for shopping is 4.38 
percent. The overall image for safety of purchasing is good. The users claimed that the 
commodity is updated all the time and the real goods are 4.18 percent accuracy from preview. 
The presentation of preview the clothes is the most important because it has the most influent to 
buyer for making the decision for buying the clothes via Instagram application. The buyer can 
feel the unique and the character of the brand through fashion photo shoot and it’s affect to 
buyer’s emotion. The distinguished preview of the goods is highlight of selling and the clear and 
fascinated photo shoot has the most affect with buyer for making their decision to buy the goods 
via Instagram application.   
 


