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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใช้อินสตราแกรม : กรณีศึกษาแบรนด์แฟชัน่
ในกลุ่มวฒันธรรมย่อยออนไลน์ ซ่ึงไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ศึกษาถึงอุตสาหกรรม
แฟชัน่กบัการใชอิ้นสตาแกรม โดยผูศึ้กษาจะท าการสัมภาษณ์ (Interview) กบัผูป้ระกอบการร้านคา้
แฟชัน่ในอินสตาแกรม 2. ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ปัจจยัท่ี
มีอิทธืพลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรม  และการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ประยุกตใ์ชภ้าพในอินสตาแกรม โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ให้กบักลุ่มตวัอยา่ง  จากการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมา ทั้งหมด ขา้งตน้ ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได ้2 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผูศึ้กษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกบัผูป้ระกอบการร้านคา้แฟชัน่ในอินสตาแกรม จ านวน  6 คน เพื่อศึกษาการประยุกต์ภาพ
ในอินสตาแกรม ส าหรับแฟชัน่ไทยในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเพื่อศึกษาลกัษณะประชากร พฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมของผูใ้ชง้านอินตราแกรม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก
ซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม และค าถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็นต่อการประยุกตใ์ชภ้าพ
ในอินสตาแกรม โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งคือ ผูใ้ชง้าน 
อินสตาแกรม จ านวน 400 คน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธืพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
 ส่วนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการประยุกตใ์ชภ้าพใน
อินสตาแกรม 
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4.1 ผลการศึกษาโดยใช้วธีิการสัมภาษณ์ 
 
  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านค้าแฟชั่นในอินสตาแกรม จ านวน  6 คน เพื่อศึกษาการ
ประยกุตภ์าพในอินสตาแกรมส าหรับแฟชัน่ไทยในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน์ 
 
แบรนด์ freakoutstudio 

 
ภาพที ่4.1 แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรม ของแบรนด ์freakoutstudio  

ท่ีมา : http://instagram.com/freakoutstudio 
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 วิทวสั โนรีราช  นกัออกแบบ และเจา้ของแบรนด์ freakoutstudio คิดวา่การขายสินคา้แฟชัน่
ผา่นส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก และคาดวา่จะ
มีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองข้ึน เน่ืองดว้ยลกัษณะของสินคา้ท่ีมีการซ้ือง่ายขายคล่องอีกทั้งยงัเป็น
สินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล และกระแสแฟชัน่อยูต่ลอดเวลา จึงคิดวา่สินคา้แฟชัน่น่าจะมี
ความตอ้งการจากผูบ้ริโภคอย่างต่อเน่ือง เพราะในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัรวมกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ท าให้การขายสินคา้แฟชั่นผ่านส่ือออนไลน์เป็นช่องทางท่ีน่าสนใจท่ีเปิด
โอกาสส าหรับดีไซน์เนอร์หนา้ใหม่มากมายของประเทศไทยผูท่ี้มีความสามารถ แต่มีตน้ทุนในการ
เร่ิมตน้ท าธุรกิจต ่าสามารถเปิดธุรกิจในส่ือออนไลน์ได ้ส าหรับเทคนิคหรือวิธีการอยา่งไรท่ีท าให้
ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในสินคา้เพราะการขายสินค้าผา่นอินสตาแกรมเป็นการขายสินคา้ผา่นภาพ 
และขอ้ความเท่านั้น ทางแบรนด์ของเราเลยเลือกท่ีจะให้ช่ือท่ีอยูอ่ยา่งละเอียด และเบอร์โทรศพัท์ท่ี
สามารถติดต่อไดจ้ริงส าหรับการติดตามสินคา้ เพื่อสร้างความสบายใจให้กบัลูกคา้ นอกจากนั้นยงั
ใช้วิธีการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพอย่างต่อเน่ืองแบบไม่ขาดตอนสลบักบัการลงรีวิวสินคา้จริงจาก
ลูกคา้ เพื่อสร้างความน่า เช่ือถือของแบรนดใ์ห้กบัลูกคา้ ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของ
แบรนด์กบัการรีวิวสินคา้จริงจากตวัผูบ้ริโภค คิดว่าทั้ งสองอย่างมีความส าคญัพอกนั เพราะการ
น าเสนอสินคา้ผ่านภาพจากทางแบรนด์ออกมาในรูปแบบภาพแฟชัน่ ซ่ึงน าเสนอผา่นนางแบบมือ
อาชีพ อาจจะดูเกินจริงไปบ้างเล็กน้อยเน่ืองจากด้วยความอาชีพเป็นนางแบบก็ต้องน าเสนอ
สินคา้ออกมาให้ดูดีท่ีสุด ดงันั้นในส่วนน้ีเราเน้นในเร่ืองท่ีท าให้สินคา้ออกมาน่าสนใจเพื่อเป็นการ
ดึงดูดสายตาของผูท่ี้พบเห็น ส่วนการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพในรูปแบบของการรีวิวสินคา้จริงจาก
ลูกคา้ก็ท  าให้ลูกคา้ท่ีสนใจในสินคา้ช้ินนั้นเห็นสินคา้จริงในรูปแบบท่ีคนทัว่ไปสวมใส่กนั นัน่เป็น
การเพิ่มความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้อีกทางหน่ึง ในเร่ืองของการประยุกต์ใช้ภาพในการ
น าเสนอสินค้าของแบรนด์ freakoutstudio ใช้การน าเสนอผ่านภาพแฟชั่น โดนใช้นางแบบ และ
ช่างภาพแฟชัน่มืออาชีพท่ีมีประสบการสูงในการถ่ายภาพ เพื่อท่ีจะสามารถดึงจุดเด่นของสินคา้ออก
มาให้น่าสนใจท่ีสุดโดยให้ภาพรวมของภาพแฟชั่น ยงัคงแสดงถึงความมีเอกลกัษณ์ของแบรนด ์
freakoutstdio ในเร่ืองการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าคิดว่ามีผลต่อการส่งเสริมการขาย
สินคา้ค่อนขา้งมาก เพราะการขายสินคา้แฟชัน่ผา่น 
อินสตาแกรมเป็นการขายสินคา้ผา่นภาพถ่าย และขอ้ความเท่านั้น นัน่จึงเป็นขอ้เสียอยา่งหน่ึงท่ียงัไม่
สามารถแกไ้ขไดก้็คือ ลูกคา้ไม่สามารถสัมผสัถึงตวัสินคา้ไดจ้ริง ดงันั้นภาพจึงมีผลค่อนขา้งมาก ถา้
การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพท าออกมาไดดี้ น่าสนใจ ดึงดูดสายตาของลูกคา้ ก็จะท าใหย้อดขายเพิ่ม
มากข้ึนตามไปดว้ย 
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แบรนด์ W I N T E R W H I T E 

 
ภาพที ่4.2 แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรมของแบรนด ์ WINTERWHITE 

ท่ีมา : http://instagram.com/winterwhite 
 

 วิภาวี ศิลปพงษ์ นักออกแบบ และเจ้าของแบรนด์ W I N T E R W H I T E คิดว่าการขาย
สินคา้ผา่นอินสตาแกรมเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมากของคนไทยในปัจจุบนั เพราะ
เป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ไปถึงไดใ้นทุกเพศทุกวยั บวกกบัเร่ืองของความสะดวกสบาย และง่ายต่อ
การสั่งซ้ือสินคา้ ท าใหต้ดัขอ้ก าหนดเร่ืองเวลา และสถานท่ีออกไปได ้ดงันั้นลูกคา้ทุกคนจึงสามารถ
เลือกดูสินคา้ และตดัสินใจในซ้ือสินคา้ไดต้ลอดเวลาไม่วา่จะอยู่ท่ีใดบนโลกก็ตาม จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้ในเร่ืองของสถานท่ี และเวลานั้นท าให้การท าธุรกิจออนไลน์ในลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยมมาก
ส าหรับแบรนดห์นา้ใหม่ของไทย ท่ีตั้งใจท างานออกมาเพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่
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มีตน้ทุนต ่า ถึงจะเป็นช่องทางท่ีใช้ตน้ทุนต ่าแต่กลบักลายเป็นช่องทางท่ีสามารถขยบัขยายตวัของ
ธุรกิจไดอ้ยา่งมากจากตลาดในประเทศไปสู่ตลาดต่างประเทศไดง่้ายๆ แต่การขายสินคา้ผา่นอินสตา
แกรมก็ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่เหมือนกนั ยกตวัอย่างของแบรนด์ W I N T E R W H I T E เองซ่ึงเป็นแบ
รนด์แฟชัน่ประเภทรองเทา้ จึงมีลูกคา้เป็นจ านวนมากท่ีจะอยากเห็น และลองสินคา้จริง ส่วนเร่ือง
ของเทคนิคหรือวิธีการท่ีท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในแบรนด์ W I N T E R W H I T E ก็คือการท่ี
ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ของเราไปแลว้ สามารถแจง้เปล่ียนสินคา้ไดภ้ายใน 3 วนั เพราะรองเทา้เป็นสินคา้
อย่างหน่ึงท่ีตอ้งลองสินคา้จริง แมว้่าในเพจของทางแบรนด์เองจะแจกแจงรายละเอียดของขนาด
รองเทา้ และวธีิการวดัขนาดของเทา้ลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ก็ตาม เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ท่ีเหมาะ
กบัตวัลูกคา้จริงๆ เน่ืองจากการขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมนั้นเป็นเพียงการขายสินคา้ผา่นภาพ และ
ขอ้ความเท่านั้น ดงันั้นวิธีน้ีเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีแบรนด์ของเราเลือกใช้ในการดึงดูด และสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของแบรนดก์บัการรีววิสินคา้จริงจากตวั
ผูบ้ริโภคคิดวา่การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของแบรนดมี์ความส าคญัมาก เพราะทางแบรนด์ของ
เราน าเสนอคา้ออกมาในรูปแบบของภาพแฟชั่น โดยให้เห็นสินคา้ขณะมีคนสวมใส่จริง เพื่อให้
ลูกคา้สามารถจินตนาการตอนท่ีลูกคา้ไดส้วมใส่สินคา้เอง และในรูปแบบตวัสินคา้เด่ียวๆ เพื่อให้
เห็นรายละเอียดของสินคา้อยา่งชดัเจนไม่วา่จะเป็นเร่ืองของ วสัดุ สี รูปแบบของรองเทา้ การตดัเยบ็ 
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพของตวัสินคา้จริงๆ ส่วนเร่ืองของการรีววิสินคา้จริงจากผูบ้ริโภคนั้น 
เราคิดวา่เป็นตวัท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ของลูกคา้ท่ีก าลงัตดัสินใจซ้ือสินคา้ในแบรนด์
ของเรา แบรนต์ W I N T E R W H I T E มีการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้า โดยผา่นการ
ถ่ายภาพแฟชัน่ ท่ีน าเสนอถึงเอกลกัษณ์แบรนตเ์ป็นภาพรวมใหญ่ๆ เพื่อใหลู้กคา้จดจ าแบรนดไ์ด ้แต่
ภาพท่ีน าเสนอออกมาจะมีรายละเอียดของสินคา้แสดงอยูด่ว้ย ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการสวมใส่ 
และสินค้าช้ินไหนเหมาะกับรูปแบบการแต่งตัว หรือบุคลิกของลูกค้าแบบไหน ในเร่ืองการ
ประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าคิดว่ามีผลต่อการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นอย่างมากยิ่ง
เพราะวา่แบรนตข์องเราขายสินคา้แฟชัน่ดว้ยแลว้การประยุกตใ์ชภ้าพในการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพ
แฟชัน่จะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจจากลูกคา้ใหม้าสนใจในตวัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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แบรนด์ Whiteoak Factory  

 
ภาพที ่4.3 แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรม ของแบรนด ์Whiteoak Factory 

ท่ีมา : http://instagram.com/whiteoakfactory 
 

 โอปอ มหาวนา นกัออกแบบ และเจา้ของแบรนด ์Whiteoak Factory  ไดก้ล่าวถึงส่ือออนไลน์
ในปัจจุบนัว่าการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวนัของคนไทย
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในความสะดวก รวดเร็ว เร่ืองของการท างาน การติดต่อรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
หรือแมก้ระทัง่เป็นช่องทางส าหรับนกัช๊อปในการซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์ ซ่ึงก็เป็นท่ีแน่นอน
วา่จะมีผูค้นเป็นจ านวนมากท่ีสามารถเขา้ถึง และรู้จกัแบรนด์ของนกัออกแบบหน้าใหม่ไดง่้ายข้ึน 
อีกทั้ งยงัเป็นช่องทางท่ีมีการลงทุนน้อยเพียงแค่มี คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ก็
สามารถท่ีจะกระจายขอ้มูลข่าวสาร และเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย และคุม้กวา่เม่ือเทียบกบัการ
ลงโฆษณาท่ีราคาแสนแพง  แถมยงัสามารถควบคุมความเส่ียงได้อีกด้วย ส่วนเร่ืองเทคนิคหรือ
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วธีิการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ และแบรนด ์ก็คือการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้
ให้ชดัเจนรวมไปถึงการน าเสนอถึงเอกลกัษณ์ของแบรนตใ์ห้มากท่ีสุด มีความรับผิดชอบ และใส่ใจ
ลูกค้าหลังการขายอย่างเท่าเทียมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด นอกจากนั้นเราควรหากิจกรรมสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างการจดจ า และสานสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตลอดเวลา 
นอกจากเป็นการสานสัมพนัธ์กบัลูกคา้แลว้ยงัท าให้เราเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนจากการบอกปากต่อปาก
ของลูกคา้อีกด้วย ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายของแบรนด์ และการรีวิวสินคา้จริงจาก
ผูบ้ริโภคมีความเห็นวา่ทั้งสองอยา่งมีความส าคญัใกลเ้คียงกนั เพราะการรีววิสินคา้จริงจากลูกคา้เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความประทบัใจในตวัสินคา้ และมีส่วนอย่างมากกบัการสร้างความน่าเช่ือถือ
ของสินคา้ และแบรนด์อีกทั้งยงัท าให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึน ส่วนการน าเสนอสินคา้
ผ่านภาพถ่ายของแบรนด์นั้นเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ และน าเสนอสินคา้ออกมาให้น่าสนใจเพื่อ
ดึงดูดลูกคา้อีกทั้งยงัน าเสนอถึงรายละเอียด และการใชง้านของสินคา้ ซ่ึงถา้น าทั้งสองส่วนน้ีมาใช้
ร่วมกนั คิดวา่จะท าให้การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ง่ายยิง่ข้ึน ส าหรับแบรนด์ Whiteoak Factory 
เราน าเสนอสินคา้ผ่านภาพ โดยเน้นถึงความเรียบง่ายของตวัสินคา้ แต่ตอ้งส่ือสารให้เห็นถึงการใช้
งานท่ีสามารถใชไ้ดห้ลากหลายโอกาส โดยลูกคา้ทุกคนทุกสไตดส์ามารถท่ีจะเขา้ใจในตวัสินคา้ของ
เราไดโ้ดยผา่นการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายในรูปแบบภาพแฟชัน่ท่ีใชส้ าหรับชีวติประจ าวนั และ
ผสมผสานกบัเส้ือผา้หลากหลาย รูปแบบ จากการประยุกต์ใชภ้าพในการน าเสนอสินคา้ เราเห็นว่า
การประยุกต์ใชภ้าพนั้นมีความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัการส่งเสริมการขายสินคา้ เน่ืองจากการขาย
สินคา้ผา่นอินสตาแกรมนั้นค่อนขา้งท าไดอ้ยา่งมีขีดจ ากดั เพราะเป็นเพียงแค่การขายสินคา้ผา่นภาพ 
และตัวหนังสือเท่านั้ น ดังนั้ นภาพจึงจ าเป็นต่อการน าเสนอสินค้าออกมาให้สามารถอธิบายถึง
รายละเอียดของสินคา้ทุกๆอยา่งไดอ้ยา่งละเอียดและชดัเจน 
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แบรนด์ amoxilins 

 
ภาพที ่4.4 แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรมของแบรนด ์amoxilins 

ท่ีมา : http://instagram.com/amoxilins 
 

 ศิวาลัย อ าโปนิน นักออกแบบ และเจา้ของแบรนด์ amoxilins ได้กล่าวถึงส่ือออนไลน์ใน
ปัจจุบนัว่าส่ือออนไลน์ว่าไม่ไดใ้ช้แต่ในการน าเสนอข่าวสาร และขอ้มูลเพื่อเผยแพร่ให้คนทัว่ไป
ไดรั้บข่าวสารเท่านั้น แต่ยงัมีความส าคญัไปถึงธุรกิจต่างๆซ่ึงตอนน้ีตลาดส่ือออนไลน์ก าลงัเติบโต
ในกลุ่มคนไทย ส่ือออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจส าหรับผูป้ระกอบการสินคา้แฟชัน่
รายยอ่ยท่ีมีตน้ทุนต ่า เพราะวา่การท าธุรกิจผา่นส่ือออนไลน์นั้นสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่งหรือ
รับขอ้มูลข่าวสาร ใชง้บนอ้ย ไม่ส้ินเปลือง และสามารถเขา้ถึงไดต้รงตามกลุ่มเป้าหมายไดดี้ นัน่เป็น
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีแบรนด์ amoxilins เลือกท่ีจะขายสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ส่วนเร่ืองเทคนิค
หรือวิธีการท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ และแบรนด ์amoxilins ก็คือเนน้มากถ่ายภาพ
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ท่ีน าเสนอถึงรายละเอียดของสินคา้ท่ีชดัเจน ใชภ้าพถ่ายท่ีถ่ายจากสินคา้จริงเท่านั้นโดยใช้การแต่ง
เติมภาพให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ท าให้เกิดความสมจริงในตวัสินคา้มากท่ีสุด เพื่อให้ตอนท่ีลูกคา้
ไดรั้บสินคา้แลว้ไม่ผดิหวงัในตวัของสินคา้จริงท่ีไดรั้บ เน่ืองมากจากการน าเสนอผา่นภาพสินคา้นั้น
เกินจริง ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายของแบรนด์ และการรีวิวสินคา้จริงจากผูบ้ริโภค มี
ความเห็นวา่การรีวิวนั้นให้อิทธิพลมากกว่าการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพจากทางแบรนด์ เพราะการ
รีวิวสินคา้จริงจากลูกคา้เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้รายอ่ืนๆดว้ย ยิง่ถา้หาลูกคา้ท่ีรีววินั้น
เป็นท่ีรู้จกัโดยกวา้งในวงสังคมก็จะท าใหสิ้นคา้ในแบรนดข์องเราเป็นท่ีรู้จกัเป็นวงกวา้งเช่นเดียวกนั 
เน่ืองจากการรีวิวนั้นเปรียบเสมือนการบอกต่อปากต่อปากนั่นเอง ส่วนในการน าเสนอสินคา้ผ่าน
ภาพจากตัวแบรนด์นั้ นคิดว่าเป็นเพียงการน าเสนอสินค้าออกมาเพื่อบอกเล่าถึงตวัสินค้า บอก
รายละเอียดของสินค้า และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และแบรนด์ ส่วนแบรนด ์
amoxilins มีการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าโดยน าเสนอภาพออกมาในรูปแบบภาพ
แฟชัน่ท่ีมีความชดัเจนผา่นการสวมใส่สินคา้ของนางแบบเพื่อให้ลูกคา้เห็นถึงรายละเอียดของสินคา้
ตอนสวมใส่ รวมไปถึงการน าเสนอดา้นภาพลกัษณ์ และรูปแบบของแบรนด์ amoxilins เพื่อสร้าง
การจดจำ าท่ีดีกบัลูกคา้ รวมกบัการใช้ Hashtags ในอินสตาแกรมก็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือส าหรับ
การค้นหาชั้นดี ควรใช้ Hashtags เป็นค าท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า เพื่อท่ีเวลาลูกค้าค้นหาภาพผ่าน 
hashtags รูปของคุณจะได้อยู่ในผลการคน้หานั้นๆด้วย เราเห็นว่าการประยุกต์ใช้ภาพในการขาย
สินค้าผ่านส่ืออนไลน์นั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมากกับการส่งเสริมการขายสินค้า เพราะการ
น าเสนอสินคา้ผา่นภาพนั้นเป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ เน่ืองจากภาพเป็นส่ิง
แรกท่ีลูกคา้ไดส้ัมผสัเม่ือเขา้มาในหนา้เพจของแบรนด ์
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แบรนด์ B.natuaral 

 
ภาพที ่4.5 แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรมของแบรนด ์B.natuaral 

ท่ีมา : http://instagram.com/bnatuaral 
  
 นักออกแบบ และเจ้าของแบรนด์ B.natuaral ได้กล่าวถึงส่ือออนไลน์ในปัจจุบันว่าส่ือ
ออนไลน์วา่ปัจจุบนัการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มคนไทย จึงไม่แปลกเลยท่ีการ
เปิดร้านขายสินคา้ออนไลน์ก าลงัไดรั้บความนิยม เน่ืองจากตน้ทุนท่ีถูก มีความสะดวกรวดเร็วใน
การจัดสร้าง สามารถท างาน ดูแลร้านได้จากทุกท่ี  ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ การค้า
ออนไลน์มีความอิสระไร้พรมแดนมากกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆซ่ึงร้านค้าออนไลน์สามารถเปิด
ให้บริการไดทุ้กเวลา ตลอดทั้ง 7 วนั 24 ชัว่โมง ขจดัปัญหาขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาไดอี้กดว้ย ลูกคา้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ของเราไดทุ้กท่ีจึงเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อซ้ือสินคา้ให้มีมากข้ึน 
และยงัเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกคา้ดว้ย และท าการตลาดไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

http://www.portalcanyon.co.th/th/blog/Business-4/Getting/4/
http://www.portalcanyon.co.th/th/blog/Business-4/How/5/
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จากเหตุผลดงักล่าวจะท าให้แบรนด์ B.natuaral เลือกท่ีจะท าการค้าผ่านส่ือออนไลน์  ส่วนเร่ือง
เทคนิคหรือวิธีการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ของแบรนด ์B.natural ก็คือการบริการ 
เพราะนอกเหนือจาก ขอ้มูล รูปภาพเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการขายสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์ แล้วการ
บริการท่ีดี ไม่วา่จะเป็นการตอบค าถาม และให้ขอ้มูลอยา่งละเอียดท่ีสุภาพไม่วา่ลูกคา้ท่านนั้นจะซ้ือ
หรือไม่ซ้ือสินคา้ก็ตาม ไม่เร่งการโอนเงินของลูกคา้ และไม่ทิ้งเร่ืองการบริการหลงัการขายนั้นเป็น
ส่ิงท่ีแบรนด์เราคิดวา่เป็นเทคนิคท่ีมดัใจลูกคา้  ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายของแบรนด ์
และการรีวิวสินคา้จริงจากผูบ้ริโภค คิดวา่การรีวิวสินคา้จริงจากผูบ้ริโภคมีความส าคญัมาก เพราะ
เป็นการแสดงถึงความน่าเช่ือถือ และสร้างความมัน่ใจในสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนเร่ือง
ของการประยกุตใ์ชภ้าพในการน าเสนอสินคา้ของ 
 แบรนด์  B.natural นั้น เราจะน าเสนอออกมาหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอสินคา้
ผา่นภาพในรูปแบบของภาพแฟชัน่ท่ีมีการวางวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอสินคา้ออกมาให้น่าสนใจ
ใหเ้ตะตาของลูกคา้มากท่ีสุด การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพในรูปแบบของตวัสินคา้จริงๆ เพื่อใหลู้กคา้
ไดเ้ห็นถึงรายละเอียดของสินคา้มากท่ีสุด และสุดทา้ยในรูปแบบของการใช้งานจริง แต่ทั้งหมดท่ี
กล่าวมา การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพนั้นถา้ถ่ายจากสินคา้จริงๆเท่านั้นซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ใน
เร่ืองของการประยุกต์ใช้ภาพในการขายสินค้าผ่านอินสตาแกรมนั้น   ทางแบรนด์ B.natuaral มี
ความคิดเห็นวา่รูปภาพมีความส าคญัมาก ลูกคา้จะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ก็จะตดัสินใจผ่านรูปภาพน้ี
แหละ ยิ่งมีรูปภาพมากเท่าไหร่ยิ่งดี แต่การน าเสนอภาพจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีหลกัการ และมีจดั
องคป์ระกอบใหล้งตวั ยิ่งรูปภาพสินคา้ดูสวยดูดีมีรูปแบบโดนใจลูกคา้จะเป็นการเพิ่มยอดขายไปใน
ตวั เพราะเป็นจุดแรกท่ีลูกคา้จะเห็นสินคา้ ยิ่งการขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมลูกคา้จะไม่สามารถจบั
ตอ้งในตวัสินคา้ได้จนกว่าท าการสั่งซ้ือจนถึงขั้นตอนจดัส่ง เพราะฉะนั้นรูปภาพจึงมีความส าคญั
มากในการตดัสินใจซ้ือ  
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แบรนด์ THEM.  

 
ภาพที ่4.6  แสดงรูปแบบร้านคา้บนอินสตาแกรมของแบรนด ์THEM. 

ท่ีมา : http://instagram.com/themshop 
 

 เอ้ือมฤทธี จีรวฒันเกษตร์ นกัออกแบบ และเจา้ของแบรนด ์THEM. ไดก้ล่าวถึงการขายสินคา้
ผา่นส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัวา่เป็นช่องทางท่ีก าลงัไดรั้บความนิยม ขอ้ดีก็คือ มีตน้ทุนท่ีค ่า มีความ
สะดวกรวดเร็ว ซ่ึงร้านคา้ออนไลน์สามารถเปิดให้บริการไดทุ้กเวลา ดว้ยเหตุน้ีท าให้การขายสินคา้
แฟชัน่ผ่านส่ือออนไลน์มีคู่แข่งเยอะ และก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะเป็นช่องทางการขายสิน
โดยไม่ตอ้งลงทุนในเร่ืองของหนา้ร้าน แถมยงัท าให้เป็นท่ีรู้จกักนัในวงกวา้งไดง่้าย ในเร่ืองเทคนิค
หรือวิธีการท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ของแบรนด์ THEM. คือการใส่รายละเอียด
ขอ้มูลของเจา้ของแบรนด์ ช่องทางท่ีสามารถติดต่อได ้ไม่ว่าจะเป็น ช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ หรือ
ช่องทางการติดต่ออ่ืนๆแสดงถึงการมีตวัตนจริง เพื่อสร้างความไวใ้จ และสร้างความมัน่ใจในการ

http://www.portalcanyon.co.th/th/blog/Business-4/How/5/
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ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ในเร่ืองการน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่ายของแบรนต ์และการรีววิสินคา้
จริงจากผูบ้ริโภคส าหรับสินค้าแฟชั่น ในความคิดเห็นส่วนตวัไม่คิดว่ามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
เท่าไหร่ เน่ืองจากสินคา้เป็นเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั ถา้เป็นพวกครีม หรือเคร่ืองส าอางค์การรีวิว
สินคา้จริงจากลูกคา้น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจมาก แต่การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายของแบรนด ์
และการรีวิวสินคา้จริงจากผูบ้ริโภคส าหรับสินคา้แฟชัน่ คิดวา่เป็นการสร้างการจดจำ าในตวัสินคา้ 
และแบรนด์ ส่วนเร่ืองของการประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าของแบรนด์ THEM. นั้นส า
เสนอสินคา้ออกมาในรูปแบบท่ีมีความสดใส น่าสนใจ ประกอบกนักบัการประยุกต์ใช้สินคา้จริง
ผา่นภาพเพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ และถ่ายเฉพาะตวัสินคา้เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของสินคา้ใน
แต่ละช้ิน  ในเร่ืองของการประยุกตใ์ช้ภาพในการขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมทางแบรนด์ THEM. 
คิดว่ามีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการขายอยา่งมาก เน่ืองการขายสินคา้ผา่นอินสตาแกรมนั้นลูกคา้
สัมผสัสินค้าผ่านการมองเห็นภาพเท่านั้ น ซ่ึงทางร้านได้มีการออกแบบองค์ประกอบในการจดั
ภาพถ่ายให้ออกมาน่าสนใจ และส่ือให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ THEM. ได้ ท าให้ลูกค้า
สามารถจดจ าแบรนดไ์ด ้และมีการบอกปากต่อปาก ซ่ึงนัน่เป็นการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งข้ึน 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแบรนดแ์ฟชัน่ทั้ง 6 คน สรุปไดว้า่ส่ือออนไลน์เป็นท่ีช่องทาง
ทางการตลาดช่องทางใหม่ท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบนัด้วยเหตุผลท่ีว่ามีการลงทุนต ่า แต่
ไดผ้ลตอบรับสูง และยงัเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้กบันกัออกแบบหนา้ใหม่อีกดว้ย แต่ดว้ย
เหตุผลท่ีว่าการขายสินคา้ผ่านส่ือออนไลน์นั้นเป็นการขายสินคา้ผ่านภาพ และตวัหนังสือเท่านั้น 
ดังนั้ นการให้ข้อมูลผู ้ประกอบการ รายละเอียดของตัวสินค้าอย่างละเอียด และถูกต้องจึงมี
ความส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภค ส่วนการน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายนั้นเป็น
การน าเสนอถึงเอกลกัษณ์ของแบรนด ์และเป็นการอธิบายถึงตวัสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
4.2 ผลการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม  
 
 ในการศึกษาถึงอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยกบัการใช้อินสตาแกรมส าหรับแฟชัน่ไทยในกลุ่ม
วฒันธรรมออนไลน์ และการแสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้ภาพใน
อินสตาแกรม โดยมีรูปแบบการศึกษาคือการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างคือ ผูท่ี้ใช้งาน
อินสตาแกรม จ านวน 400 คน ผลการศึกษาสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลไดต้ามล าดบัดงัน้ี 
 
 
 



 

66 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 138 34.5 

หญิง 262 65.5 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็น 
หญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 
ตามล าดบั 
 

 
แผนภูมิที ่4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 18 ปี 35 8.75 

18 – 25 ปี 160 40 

26 – 30 ปี 135 33.75 

31 - 40 ปี 45 11.25 

41 – 50 ปี 17 4.25 

50 ปีข้ึนไป 8 2 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ 18 - 25 ปี จ  านวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 26 -30 ปี จ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75  
 

 
แผนภูมิที ่4.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

นกัเรียน นกัศึกษา 112 28 

รับราชการ รัฐวสิาหกิจ  105 26.25 

รับจา้งทัว่ไป 33 8.25 

ธุรกิจส่วนตวั 33 8.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 107 26.75 

อ่ืนๆ 10 2.5 

รวม 400 100 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา จ านวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 28 รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 
 

 
แผนภูมิที ่4.3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายไดต่้อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 81 20.25 

10,001 – 20,000 บาท 132 33 

20,001 – 30,000 บาท 96 24 

30,001 – 40,000 บาท 37 9.25 

40,000 บาทข้ึนไป 54 13.5 

รวม 400 100 

  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24 
 

 
แผนภูมิที ่4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชง้านอินสตาแกรม 

ระยะเวลา จ านวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 46 11.5 

1 – 2 ปี 125 31.25 

3 – 4 ปี 119 29.75 

4 ปีข้ึนไป 110 27.5 

รวม 400 100 

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยใชง้านอินสตาแกรม 1 – 2 ปี จ  านวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาเคยใชง้านอินสตาแกรม 3 – 4 ปี จ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.75  
 

 
แผนภูมิที ่4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 

การใชง้านอินสตาแกรม 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชง้านซ้ือสินคา้
          แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

การใชง้าน จ านวน(คน) ร้อยละ 

เคย 279 69.75 

ไม่เคย 121 30.25 

รวม 400 100 

  
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เคยซ้ือสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรม 
จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 และไม่เคยซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม จ านวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.25 ตามล าดบั 

 
แผนภูมิที ่4.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชง้านซ้ือสินคา้

แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านอนิสตาแกรม 
  
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าให ้   
          ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

เหตุผล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ตน้ทุนในการซ้ือตรง (เช่น ค่ าใช จ ายในการเดินทาง) สู
งกว่ าการซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 

14 5.02 

การเลือกซ้ือสินคา้ท าได้ ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 125 44.8 

สินคา้ และบริการมีความหลากหลายให้เลือกซ้ือ มีราคาถูก 
และมีความแปลกใหม่ทนัสมยั 

64 22.94 

การเปรียบเทียบราคาและข้ อมูลสินคา้ท าไดง่้ายกวา่การซ้ือผ่
าน 

ช่ องทางอ่ืน 

23 8.24 

สามารถใช บริการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และทุกสถานท่ี 47 16.85 

อ่ืนๆ 6 2.15 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเหตุผลการเลือกซ้ือสินคา้ท าไดง่้าย 
สะดวกและรวดเร็วมากท่ีสุด จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาเป็น สินคา้ และบริการมี
ความหลากหลายให้เลือกซ้ือ มีราคาถูก และมีความแปลกใหม่ทนัสมยั จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.94 
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แผนภูมทิี ่4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าให้

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรม 
 
ตารางที ่4.8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  
           สินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

ความถ่ี จ านวน(คน) ร้อยละ 

สัปดาห์ละคร้ัง 17 6.09 

เดือนละ 2 - 3 คร้ัง 53 19 

เดือนละ 1 คร้ัง 108 38.71 

ปีละคร้ัง 68 24.37 

อ่ืนๆ 33 11.83 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่าน
อินสตาแกรม เดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 รองลงมาเป็นปีละคร้ัง จ  านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37   
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แผนภูมิที ่4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ี 

ในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสินคา้ในการ
          ซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ในแต่ละคร้ัง 

จ านวนสินคา้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 ช้ิน 145 51.97 

2 – 3 ช้ิน 116 41.58 

4 – 5 ช้ิน 9 3.23 

6 ช้ิน 2 0.71 

มากกวา่ 6 ช้ิน 7 2.51 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นส่ืออินสตาแกรม ใน
แต่ละคร้ังจ านวน 1 ช้ิน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 รองลงมาเป็น 2 – 3 ช้ิน จ านวน 116 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.58   
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แผนภูมทิี ่4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนสินคา้ 

ในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรมในแต่ละคร้ัง 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าเฉล่ียของ 
            สินคา้แฟชัน่ท่ีท่านเลือกซ้ือผา่นอินสตาแกรม ในแต่ละคร้ัง โดยประมาณ 

มูลค่าเฉล่ียของสินคา้(ต่อคร้ัง) จ านวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 500 บาท 53 19 

501 – 1,000 บาท 137 49.1 

1,001 – 2,000 บาท 64 22.94 

2,001 – 3,000 บาท 12 4.3 

3,001 – 4,000 บาท 10 3.58 

4,001 – 5,000 บาท 2 0.72 

5,001 บาทข้ึนไป 1 0.36 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ใน
แต่ละคร้ังราคา 501 – 1,000 บาท จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 รองลงมาเป็นราคา 1,001 – 
2,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94  
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แผนภูมิที ่4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามมูลค่าเฉล่ียของ

สินคา้แฟชัน่ท่ีท่านเลือกซ้ือผา่นอินสตาแกรมในแต่ละคร้ัง โดยประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 

ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของสินคา้
             แฟชัน่ท่ีซ้ือผา่นอินสตาแกรม 

ประเภทของสินคา้ จ านวน(คน) ร้อยละ 

เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย  168 60.21 

รองเทา้ 27 9.68 

กระเป๋า 37 13.26 

เคร่ืองประดบั 14 5.02 

แวน่ตา  13 4.66 

อ่ืนๆ 20 7.17 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้แฟชั่นผ่านอินสตาแกรม
ประเภท  เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 รองลงมาเป็นกระเป๋า จ  านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26  
 

 
แผนภูมิที ่4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 

ประเภทของสินคา้แฟชัน่ท่ีซ้ือผา่นอินสตาแกรม 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของการช าระ
            สินคา้ 

ประเภทของการช าระเงิน จ านวน(คน) ร้อยละ 

บตัรเครดิต 7 2.5 

โอนเขา้บญัชีผูข้าย 268 96.06 

พสัดุเก็บเงินปลายทาง 2 0.72 

อ่ืนๆ 2 0.72 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชใ้นการช าระสินคา้โดย โอนเขา้บญัชี
ผูข้าย จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 96.06 รองลงมาเป็นบตัรเครดิต จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5  

 
แผนภูมิที ่4.12  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ 

การช าระสินคา้ 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกซ้ือสินค้าแฟช่ันผ่านอนิสตาแกรม 
 
ตารางที ่4.13 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.ความหลายหลายของสินคา้ 1 
(0.39) 

2 
(0.72) 

32 
(11.46) 

131 
(46.93) 

113 
(40.5) 

4.27 0.71 ดีมาก 

2.การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพ
ท่ีแสดงถึง ความแปลกใหม่ 
และทนัสมยั 

2 
(0.72) 

3 
(1.07) 

39 
(13.98) 

146 
(52.33) 

89 
(31.9) 

4.14 0.74 ดี 

3.รูปลกัษณ์ของสินคา้แสดง
ถึงความมีเอกลกัษณ์ของแบ
รนด์นั้นๆ 

3 
(1.08) 

13 
(4.66) 

55 
(19.71) 

140 
(50.18) 

68 
(24.37) 

3.92 0.85 ดี 

4.การบอกขอ้มูลของสินคา้
อยา่งละเอียด 

2 
(0.72) 

10 
(3.58) 

80 
(28.67) 

109 
(39.63) 

78 
(27.96) 

3.9 0.88 ดี 

  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
แฟชั่นผ่านอินสตาแกรม  ในปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้เหตุผลคือ มีความหลายหลายของสินคา้ ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.27 (S.D. = 0.71) 
 รองลงมาคือ การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพท่ีแสดงถึง ความแปลกใหม่ และทนัสมยั ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 (S.D. = 0.74) 
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แผนภูมิที ่4.13 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

 
ตารางที ่4.14 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.ราคาสินคา้ถูกกวา่ตลาดภาย 
นอก 

5 
(1.79) 

33 
(11.83) 

85 
(30.47) 

105 
(37.63) 

51 
(18.28) 

3.59 0.98 ดี 

2.ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้ 

1 
(0.36) 

7 
(2.51) 

108 
(38.71) 

112 
(40.14) 

51 
(18.28) 

3.73 0.79 ดี 

3.การต่อรองราคาสินคา้ท าได้
ง่าย 

47 
(16.85) 

65 
(23.3) 

88 
(31.54) 

55 
(19.71) 

24 
(8.6) 

2.8 1.19 
ปาน
กลาง 

4.สามารถเปรียบเทียบราคา 
สินคา้ไดง่้าย 

1 
(0.36) 

17 
(6.09) 

58 
(20.79) 

115 
(41.22) 

88 
(31.54) 

3.97 0.89 ดี 

  

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ในปัจจยัดา้นราคา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดยผูต้อบแบบสอบถามให้
เหตุผลคือ สามารถเปรียบเทียบราคาสินคา้ไดง่้าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 (S.D. = 0.89) 
 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา้ ซ่ึงอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73  
(S.D. = 0.79) 
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แผนภูมิที ่4.14 ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

 
ตารางที ่4.15 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.ความหลากหลายของช
องทางการจดั จ  าหน่าย (เช่น 
มีร้านคา้จ านวนมากใหเ้ลือก) 

0 
(0.00) 

1 
(0.36) 

46 
(16.49) 

122 
(43.73) 

110 
(39.42) 

4.22 0.72 ดีมาก 

2.ความง่าย และความรวดเร็ว
ในการเลือกซ้ือสินคา้ (เช่น 
การซ่ือสินคา้ผา่นอินสตา 
แกรม 

1 
(0.36) 

2 
(0.72) 

24 
(8.6) 

136 
(48.74) 

116 
(41.58) 

4.3 0.69 ดีมาก 

3.ความสะดวกในการเลือก
ซ้ือสินคา้ (เช่น เลือกซ้ือสินคา้
ไดต้ลอด 24 ชม.) 

1 
(0.36) 

1 
(0.36) 

25 
(8.96) 

116 
(41.58) 

136 
(48.74) 

4.38 0.68 ดีมาก 

4.ความรวดเร็วและความ
ปลอดภยัในการ จดัส่งสินคา้ 

1 
(0.36) 

28 
(10.04) 

107 
(38.35) 

113 
(40.5) 

30 
(10.75) 

3.51 0.83 ดี 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
แฟชัน่ผ่านอินสตาแกรม ในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้เหตุผลคือ ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (เช่น เลือกซ้ือสินคา้ได้ตลอด 24 
ชม.) อยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 (S.D. = 0.68) 
 รองลงมาคือ ความง่าย และความรวดเร็วในการ เลือกซ้ือสินค้า (เช่น การซ้ือสินค้าผ่าน
อินสตาแกรม ) ซ่ึงอยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.3 (S.D. = 0.69)  
 

 
 

แผนภูมิที ่4.15 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ 
ผา่นอินสตาแกรม 
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ตารางที ่4.16 ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ 
             ผา่นอินสตาแกรม 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
และน่าเช่ือถือ 

ระดบัความคิดเห็น 

x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

1.อินสตาแกรมท่ีมีผูติ้ดตาม 
จ านวนมาก 

1 
(0.36) 

7 
(2.51) 

61 
(21.86) 

130 
(46.6) 

80 
(28.67) 

4.01 0.8 ดี 

2.มีการรีววิสินคา้จาก
ผูบ้ริโภค 

2 
(0.72) 

3 
(1.07) 

39 
(13.98) 

140 
(50.18) 

95 
(34.05) 

4.16 0.75 ดี 

3.มีการอพัเดตสินคา้อยา่ง
สม ่าเสมอ และ ถูกตอ้ง 

1 
(0.36) 

2 
(0.72) 

38 
(13.62) 

143 
(51.25) 

95 
(34.05) 

4.18 0.71 ดี 

4.ผูข้ายเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่ง
ชดัเจน และ สามารถติดต่อได ้
ง่าย สะดวก ตลอดเวลา และ
หลากหลายช่องทาง 

1 
(0.36) 

16 
(5.73) 

57 
(20.43) 

112 
(40.14) 

93 
(33.34) 

4 0.89 ดี 

  
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ในปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี โดย 
ผูต้อบแบบสอบถามให้เหตุผลคือ มีการอพัเดตสินค้าอยา่งสม่ำ าเสมอ และถูกตอ้ง ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 (S.D. = 0.71) 
 รองลงมาคือ มีการรีววิิสินคา้จากผูบ้ริโภค ซ่ึงอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 (S.D. = 
0.75)  
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แผนภูมิที ่4.16 ปัจจยัดา้นความปลอดภยั และน่าเช่ือถือท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่น

อินสตาแกรม 
 
ส่วนที ่4 คําถามเกีย่วกบัการแสดงความคิดเห็น และความพงึพอใจต่อการประยุกต์ใช้ภาพ 
ในอนิสตาแกรม 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าให้  
            ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมหลงัจากดูภาพตวัอยา่ง 

เหตุผล จ านวน(คน) ร้อยละ 

การน าเสนอสินคา้ท่ีโดดเด่ น 
ผา่นภาพถ่ายแฟชัน่ 

124 44.45 

ภาพจากการรีวิวสินคา้จริงจาก
ผูบ้ริโภค 

68 24.37 

ราคาท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ 49 17.56 

รายละเอียดของสินคา้ เช่น วสัดุ 
ขนาด 

34 12.19 

อ่ืนๆ 1 1.43 

รวม 279 100 

  



 

85 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเหตุผลการน าเสนอสินคา้ท่ีโดด
เด่นผ่านภาพถ่ายแฟชั่น จ  านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมาคือภาพจากการรีวิวสินค้า
จริงจากผูบ้ริโภค จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37  
 

 
แผนภูมิที ่4.17 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีท าให้

ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินคา้ผา่นอินสตาแกรมหลงัจากดูภาพตวัอยา่ง 
 

ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากดู
            ภาพตวัอยา่งสินคา้จากแบรนด ์Freakoutsdio 

ความรู้สึก จ านวน(คน) ร้อยละ 

มัน่ใจในสินคา้ของแบรนด ์
Freakoutstudio 

47 16.85 

สามารถรับรู้ถึงรายละเอียดของ
สินคา้ผา่นภาพถ่ายแฟชัน่ 

13 4.66 

สนใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ของ 
แบรนด ์Freakoutstudio 

50 17.92 

ไดรั้บรู้ถึงเอกลกัษณ ของแบ
รนด ์Freakoutstudio ผา่นภาพ 
ถ่ายแฟชัน่ 

149 53.4 

อ่ืนๆ 20 7.17 

รวม 279 100 
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  จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกไดรั้บรู้ถึงเอกลกัษณ์ของ
แบรนด์ Freakoutstudio ผา่นภาพถ่ายแฟชัน่ จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาคือสนใจ
ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้ของแบรนด ์Freakoutstudio จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92  
 

 
แผนภูมิที ่4.18 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความรู้สึกหลงัจากดู

ภาพตวัอยา่งสินคา้จากแบรนด ์Freakoutstudio 
 

ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามล าดบัอิทธิผลการ
            ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ ในอินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอยา่ง 

ล าดบั จ านวน(คน) ร้อยละ 

มีผลมาก 178 63.8 

มีผลปานกลาง 97 34.77 

มีผลนอ้ย 4 1.43 

ไม่มีผลเลย 0 0 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพของ
สินคา้แฟชั่น ในอินสตาแกรม มีผลมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.8 รองลงมาคือมีผลปานกลาง จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.77  
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แผนภูมิที ่4.19 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามล าดบัอิทธิผลการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ ในอินสตาแกรมหลงัจากดูภาพตวัอยา่ง 
 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดเด่นของการซ้ือ
             สินคา้ผา่นอินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอยา่งสินคา้จากแบรนด ์Freakoutstudio 

จุดเด่น จ านวน(คน) ร้อยละ 

การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพถ่าย
ท่ีโดดเด่ น 

120 43.01 

รายละเอียดสินคา้ท่ีชดัเจน 44 15.77 

สะดวก หลากหลาย และรวดเร็ว 112 40.14 

อ่ืนๆ 3 1.08 

รวม 279 100 

  
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าจุดเด่นของการซ้ือสินคา้ผ่าน
อินสตาแกรม คือ การน าเสนอสินคา้ผ่านภาพถ่ายท่ีโดดเด่น จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 
รองลงมาคือ สะดวก หลากหลาย และรวดเร็ว จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14  
 



 

88 

 
แผนภูมิที ่4.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดเด่นของการซ้ือ

สินคา้ผา่นอินสตาแกรม หลงัจากดูภาพตวัอยา่งสินคา้จากแบรนด ์Freakoutstudio 
 
 ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
 จากการลงพื้นท่ีไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากผูท่ี้ใชอิ้นสตาแกรม จ านวน 400 คน พบวา่
มีขอ้เสนอแนะ และขอคิดเห็นเพิ่มเติมต่อเก่ียวกบัการประยุกต์ภาพในอินสตาแกรมส าหรับแฟชัน่
ไทยในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยออนไลน ์ดงัน้ี 
 1. การประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้านั้ น ภาพท่ีน าเสนอออกมาควรท าให้ภาพดู
สมจริงมากท่ีสุด ไม่ใช่ตกแต่งภาพให้ออกมาดูดีเกินสินค้าจริง เพราะการท าแบบนั้ นเป็นการ
หลอกลวงผูบ้ริโภคทางหน่ึง 
 2. การน าเสนอสินค้าแฟชั่นผ่านภาพในปัจจุบันใหญ่เน้นการน าเสนอสินค้าให้ออกมาดู
สวยงาม (ภาพแฟชัน่) และดึงดูดความสนใจจากลูกคา้มากกวา่ แต่ไม่ไดน้ าเสนอถึงรายละเอียดของ
ตวัสินคา้แฟชัน่นั้นจริงๆ 
 3. การประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าแฟชั่นถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี เพราะการขายสินค้า
แฟชัน่ผา่นอินสตาแกรม ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีเป็นการแบ่งปันภาพโดยตรง และมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในปัจจุบนั ดงันั้นการออกแบบรูปแบบของการน าเสนอนนั้น ถือเป็นลิขสิทธ์ทางปัญญาของ
ผูป้ระกอบการแต่ละแบรนด์ แต่ในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากท่ีไม่มีจรรยาบรรณขโมย
ความคิดของผูอ่ื้นมาใชก้บักิจการของตนเอง 
 4. การประยุกตใ์ชภ้าพในการน าเสนอสินคา้แฟชัน่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งมากดงันั้น การใชภ้าพในการน าเสนอสินคา้แฟชัน่ควรแสดงถึงเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็น



 

89 

ตวัตนของแบรนด์อยา่งชดัเจน เพราะส่ิงนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจจากผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมาก และ
เป็นการสร้างการจดจ าในตวัแบรนดไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
 5. ในการน าเสนอสินคา้แฟชัน่ผ่านภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดสายตาของผูบ้ริโภคก็จริง แต่การ
รีวิวสินคา้จริงจากผูบ้ริโภคก็เป็นการาช่วยดา้นความมัน่ใจ และความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด ์ดงันั้น
ถา้มีการผสมผสานกนัระหวา่งการน าเสนอสินคา้แฟชัน่ผา่นภาพจากแบรนด์ กบัการรีวิวสินคา้จริง
จากผูบ้ริโภคอยา่งลงตวัก็จะช่วยสร้างความน่าสนใจ และความน่าเช่ือถือของแบรนดไ์ปพร้อมๆกนั 
 6. การประยุกต์ใช้ภาพในการน าเสนอสินค้าแฟชั่นออกมาในรูปแแบบภาพแฟชั่นควร
น าเสนอออกมาในรูปแบบท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บักบัชีวติประจ าวนัไดจ้ริง แต่ก็ตอ้งน าเสนอ
ออกมาให้สะทอ้นถึงรูปแบบของตวัสินคา้ของแบรนด์ไดอ้ยา่งโดดเด่น จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็น
การท่ีท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ไดง่้ายข้ึน 
 7. การน าเสนอสินคา้แฟชัน่ผ่านภาพโดยให้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี
น่าสนใจ และก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนันั้น ไม่ว่าจะส่งสินคา้ตวัอย่างไปให้ดาราทดลองใช้ หรือ
การจา้งดารามาถ่ายภาพแฟชัน่ โดยการลือกตวัพรีเซนเตอร์นั้นก็ควรเลือกจากการท่ีพรีเซนเตอร์คน
นั้นมีรูปแบบการแต่งตวัท่ีคลา้ยคลึงกบัของสินคา้ของแบรนดเ์ราอยูแ่ลว้ ส่ิงนั้นจะท าให้ผูท่ี้ช่ืนชอบ
ดาราคนนั้นอยูแ่ลว้ก็จะอยากมี อยากเหมือนดาราท่ีตนเองช่ืนชอบ มาซ้ือสินคา้ในแบรนดข์องเราไป
ในตวั การท าเช่นน้ีจะท าใหแ้บรนดเ์ราเป็นท่ีรู้จกัเป็นวงกวา้งข้ึน แลว้ดึงดูดลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
  8. นอกจากการน าเสนอสินคา้แฟชัน่ผ่านภาพแลว้การน าเสนอสินคา้แฟชัน่ผา่นวีดิโอก็เป็น
อีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ และแปลกใหม่ จึงคิดวา่ในส่วนน้ีน่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการน าเสนอ
สินคา้แฟชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 9. การน าเสนอสินคา้ผา่นภาพนั้น ควรจะน าเสนอถึงสินคา้ท่ีจะขายให้ชดัเจน เพราะบางร้าน
จดัองคป์ระกอบของภาพอยา่งสวยงาม มีสินคา้หลายอยา่งอยูใ่นรูป จึงท าให้บางทีผูบ้ริโภคเขา้ใจผิด
ในการเลือกซ้ือสินคา้ 
 10. การเล่นเกมชิงรางวลัหรือแข่งขนัผา่นอินสตาแกรมจะคลา้ยๆกบัท่ีมีกนัอยูบ่นเฟสบุ๊คง่าย
ต่อการเขา้ใจและเขา้ร่วมเล่นเกมส์จากคนทัว่ไปดว้ยการถ่ายรูปสินคา้หรือส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเราก าหนด 
เพื่อกระตุน้ให้คนอยากท่ีจะเข้ามาเล่นโดยใช้ #hashtag มาช่วยในการค้นหา และอย่าลืมท่ีจะโป
รโมทการชิงรางวลัในช่องทางโซเชียลเน็ตเวร์ิคอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อการบอกต่อ 
 
 


