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การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ใช้อินสตาแกรม และศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้บริโภค และศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมทีม่ีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การส ารวจแบบวัดผลครั้ง
เดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-35 ปี และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ             
ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home Tab) สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.13 รองลงมา ได้แก่ การใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นกล้อง (Camera Tab) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.99 และการใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นข้อมูลส่วนตัว (Profile Tab) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.63              
ในด้านพฤติกรรมการเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเคย
เข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรมประเภทเสื้อผ้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  73.8 รองลงมามี
พฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรมประเภทกระเป๋า กับ รองเท้า คิดเป็นร้อยละ  63.8 
เท่าๆ กัน และมีพฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรมประเภทอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
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40.0 ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรมอยู่ในระดับเห็นด้วย  โดยปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดเท่ากับ 3.72 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
กับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เท่าๆ กัน ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ปัจจัยด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.02 และปัจจัยด้านจิตวิทยา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.85 
 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า 
ค าส าคัญ  อินสตาแกรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริโภค พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า สินค้า 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางส าคัญในชีวิตประจ าวัน สืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีข่าวสาร ท าให้
การเปิดรับข่าวสารต่างๆ ของกลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มปรับเข้าสู่การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
แพร่หลายและแตกต่างกัน 

ช่องทางการสื่อสารช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคออนไลน์ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์                      
(Social Network) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ที่ปรากฏบนเครือข่าย
ออนไลน์ เรียกว่า ชุมชนออนไลน์ ชุมชนนี้มีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกันในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง เช่น การแบ่งปัน
รูปภาพ (Photo Sharing), การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group), การติดตามผู้ที่เราสนใจ 
(Following) ซึ่งกลุ่มบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมีหลากหลาย เช่น ไฮไฟว์ (Hi5),    
มาย สเปซ (My Space), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูป (Youtube), มัลติพลาย (Multiply), ฟลิคเกอร์ 
(Flickr), วิกิพีเดีย (Wikipedia), ลิงค์อิน (LinkedIn), เฟซบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram) 
เป็นต้น (ท่ีมา : สื่อสังคมออนไลน์ : สื่อแห่งอนาคต, 2013) 
 อินสตาแกรมเปรียบเสมือนคลังภาพขนาดใหญ่ (Gallery) บนโลกออนไลน์ ที่ตราสินค้าหลาย
รายหันมาเลือกใช้เป็นช่องทางเพ่ือเข้าถึงผู้ใช้และใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า
กับตราสินค้า เช่น สินค้าแฟชั่นแบรนด์ต่างประเทศ ท็อปช็อป (TOPSHOP) ใช้วิธีการชักชวนให้ลูกค้า
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เข้ามาถ่ายภาพสินค้าภายในร้านพร้อมแชร์ (Share) ภาพสินค้าดังกล่าวบนอินสตาแกรม จากนั้นจะ
ได้รับโปสการ์ดเป็นที่ระลึก หรือร้านกาแฟชั้นน า สตาร์บัค (Starbucks) ฝ่ายการตลาดจะถ่ายภาพ
สินค้าใหม่หรือการจัดร้านค้าใหม่บนอินสตาแกรมเพ่ือให้ผู้ที่ติดตาม (Followers) ของร้านสตาร์บัค
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือชิงรางวัล เป็นต้น ดังนั้น เนื่องจากประโยชน์ของอินสตาแกรมด้านคลัง
ภาพดังกล่าว ท าให้อินสตาแกรมกลายเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือช่วยในการเผยแพร่ กระจายข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอินสตาแกรมจะไม่มีฟังก์ชั่นส าหรับการซื้อ ขายสินค้าโดยตรง  
แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ใช้อินสตาแกรมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ท าให้เจ้าของสินค้าเลือกใช้
อินสตาแกรมเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการท าประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตนเองและขายสินค้าออนไลน์ 
ซึ่งร้านค้าจะแสดงภาพสินค้าของตนเองบนอินสตาแกรม พร้อมระบุวิธีในการสั่งซื้อสินค้าโดยเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ เช่น ไลน์ (Line), วอทแอป (WhatsApp), เฟซบุ๊ค (Facebook), เว็บไซต์ 
(Website) ของร้านค้า หรือหมายเลขโทรศัพท์ของร้านค้า เพ่ือใช้ในการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ เช่น ราคาสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ (ที่มา : อินสตาแกรมในการตลาด
แบบบอกต่อ, 2556) 

เครือข่ายสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้ใช้มีพฤติกรรม
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน โดยเฉพาะอินสตาแกรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
อัพเดตข้อมูล อัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านการตลาด โดยเฉพาะการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ที่ปัจจุบันตราสินค้าหลายรายให้ความสนใจต่อกระแสความนิยมอินสตาแกรมที่มีอย่าง
แพร่หลาย เพราะผู้ขายสามารถท าการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้า แล้วน ามา
เผยแพร่  (Share) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์  ท าให้ผู้ ใช้ เกิดการรับรู้สินค้า มีความสนใจ                  
เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าตามมา                

 จากมูลเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาเกิดการจูงใจต้องการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการ
ใช้อินสตาแกรมว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมอย่างไรและปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้า เพ่ือน ามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมกับการซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผู้ศึกษาเลือก
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-35 ปี ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้อินสตาแกรมเป็นช่องทาง
ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า  ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ใน
การเลือกใช้ช่องทางของอินสตาแกรมเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้อินสตาแกรม 
2. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของผู้บริโภค 
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3. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า 
 

 
วิธีการวิจัย 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18-35 ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mix Method Sampling) มี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่าง
แบบก าหนดจ านวน (Quota Sampling) ขั้นตอนที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 เมษายน พ.ศ. 2557 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลทางสถิติและวิเคราะห์ผลข้อมูล 
โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนา ใช้การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) ค านวณค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผู้ที่เคยใช้อินสตาแกรมเป็นช่องทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
 พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home Tab) สูงที่สุด รองลงมา
ได้แก่ การใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นกล้อง (Camera Tab) การใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นกระดานข่าว 
(News) การใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นส ารวจ  (Explore Tab) และการใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่น
ข้อมูลส่วนตัว (Profile Tab)  
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 ด้านพฤติกรรมการเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
เคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรมประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด รองลงมามีพฤติกรรมเคยเข้าไปดู
สินค้าท่ีขายบนอินสตาแกรมประเภทกระเป๋า กับ รองเท้าเท่าๆ กัน และมีพฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้า
ที่ขายบนอินสตาแกรมประเภทอาหาร 

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรมอยู่ในระดับเห็นด้วย  โดยเป็นปัจจัยด้านราคาสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม กับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย            
มีค่าเฉลี่ยเท่าๆ กัน ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัย
ด้านจิตวิทยา  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย เพราะเพศหญิง
เริ่มมีบทบาทและเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะในยุคสมัยใหม่ที่เพศหญิงเริ่มออกท างานนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งตรงกับผลการศึกษาที่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ท าให้มีการติดต่อสื่อสารทั้งในทางธุรกิจและ
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของวิลโล และ ยาเตส (Willo & Yates, 1980) ที่กล่าวไว้
ว่า เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะ
วัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาท เพศหญิงจึงมักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว และเพศหญิงจะมีความ
ละเอียดอ่อนและรอบคอบในด้านความคิดมากกว่าเพศชาย  

อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้อินสตาแกรม เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยท างาน คือ มีอายุอยู่
ในช่วง 26-30 ปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา ศรีสุทธิพันธ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีช่วงอายุระหว่าง 25-30 ปี เป็นผู้ที่อยู่ในวัยท างาน
ตอนต้น เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยอมรับเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีรายได้
ประจ าที่แน่นอนระหว่าง 10,001-20,000 บาท ท าให้มีความสามารถในการเข้าใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ดี และเป็นวัยที่เติบโตในขณะที่มีการพัฒนาของระบบสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ด้วยวัยนี้เป็นวัยที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคง จึงท าให้มีก าลังในการซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้อินสตาแกรม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ใช้อินสตาแกรม เป็นกลุ่มของผู้ที่ค่อนข้างมี
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การศึกษา เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้ดี ดังนั้นจึงท าให้ผู้ที่
มีการศึกษาจะได้เปรียบในเรื่องของการเข้าถึงการสื่อสารในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ         
ท าให้ชีวิตประจ าวันสะดวก รวดเร็วขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคิมแพ็ก และมอเรย์ 
(Kippex & Murray, 1980)  ที่กล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดี จะเป็นผู้รับสารที่ดี 
เพราะคนเหล่านี้มีความรู้กว้างขวางหลายเรื่อง  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนการใช้งานอินสตาแกรมต่อวันโดยรวมในระดับปานกลาง 
ซึ่ง 3 อันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนการใช้งานอินสตาแกรมต่อวันสูงที่สุด คือ ฟังก์ชั่นหน้าแรก 
(Home Tab) รองลงมาคือ ฟังก์ชั่นกล้อง (Camera Tab) และฟังก์ชั่นกระดานข่าว (News) 
ตามล าดับ การที่กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนการใช้งานอินสตาแกรมต่อวัน ด้านที่มากที่สุด คือ ฟังก์ชั่นหน้า
แรก (Home Tab) โดยกดถูกใจ (Like) ให้กับภาพ/วิดีโอ ของผู้อ่ืน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะผู้ใช้
ต้องการการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือการรับรู้ข้อมูล มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว  หรือความ
เป็นไปต่าง ๆ ของผู้ที่เราให้ความสนใจ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของแม็คคอมบ์
และเบคเกอร์ (McCombs and Becker, 1979) ที่กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไป บุคคลแต่ละคนจะมีการ
เปิดรับข่าวสาร หรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์  เพ่ือการตัดสินใจ เพ่ือพูดคุยสนทนา และเพ่ือต้องการมีส่วนร่วม  
 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรม ซึ่ง 3 อันดับ
แรกที่กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปดูสินค้ามากที่สุด คือ ประเภทเสื้อผ้า รองลงมาคือ กระเป๋า กับ รองเท้า
และอาหาร ตามล าดับ จากผลการศึกษา สอดคล้องกับผลการส ารวจพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ซึ่งอันดับที่หนึ่ง  
เป็นสินค้าประเภทแฟชั่น (เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า) ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ประเภทของสินค้าที่กลุ่มตัวอย่างเคยเข้าไปดูมากที่สุด จึงเป็นสินค้าแฟชั่น ซึ่งเพศหญิงจะให้ความ
สนใจสินค้าเกี่ยวกับความสวยงามและการแต่งกายมากกว่าเพศชาย จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคคล
จะเปิดรับข่าวสารเพ่ือต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจและอยากรู้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของตน ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดของแซมมวล แอลเบคเกอร์ (Samual L. 
Becker,1990) ที่กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปบุคคลมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 3 ด้าน คือ การแสวงหา
ข้อมูล การเปิดรับข้อมูล  และการเปิดรับประสบการณ์   

4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าบน                
อินสตาแกรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเป็นปัจจัยด้านราคาสูงที่สุด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ ราคาของสินค้ามีหลายราคาให้เลือก เพราะผู้บริโภคจะเป็นผู้พิจารณาความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดของเลิฟล็อค และไรส์ (Lovelock & 
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Wright, 2003) ที่กล่าวไว้ว่า ราคาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าที่ลูกค้าใช้เป็นตัวก าหนดคุณภาพของสินค้าและ
การบริการ ลูกค้าจะคาดหวังว่าเขาจะต้องได้รับคุณภาพเหมาะสมกับมูลค่าของเงินที่เขาจ่ายไป หาก
เปรียบเทียบกับคุณค่าของสินค้าและบริการที่เขาได้รับว่าเหมาะสมกับราคาของสินค้าและบริการ ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการยอมรับ แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้รับการบริการรูปแบบเดียวกันมาให้เปรี ยบเทียบก็จะ
กลายเป็นความไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสิริกุล หอสถิตกุล (2543) ที่ศึกษา 
ความต้องการซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า           
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่เคยซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยเกี่ยวกับราคามากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ  

5. จากสมมติฐานการวิจัย พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้า          
ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าและมีความสัมพันธ์
กันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า ยิ่งผู้ใช้อินสตาแกรมมีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมาก   
ก็จะยิ่งมีแนวโน้มด้านการซื้อสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การประชาสัมพันธ์ภาพ
สินค้าบนอินสตาแกรมของผู้ประกอบการ พร้อมกับการแจ้งรายละเอียดของราคาที่มีความเหมาะสม
กับสินค้า สามารถท าให้ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ อินสตาแกรมต่อวันในระดับที่มาก เกิดการรับรู้ 
การจดจ ารูปร่าง ลักษณะของสินค้าได้ และเกิดการพิจารณาในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลให้เกิดแนวโน้มการซื้อสินค้าในที่สุด                
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอทเลอร์  (Kotler, 2003) ที่ กล่ าวว่ า  การรับรู้  (Perception)                 
เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ 
และอารมณ์ ดังนั้นในการที่จะจัดสิ่งเร้าทางการตลาดเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้ จะต้องค านึงถึง
บรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตา รายละเอียดที่ชัดเจน และตรงกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพราะการเลือก
ซื้อสินค้าของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท พฤติกรรมการใช้งานอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง            
โดยกลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานอิสตาแกรมฟังก์ชั่นหน้าแรก (Home Tab) สูงที่สุด ในด้านพฤติกรรม
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การเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบนอินสตาแกรม โดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขาย
บนอินสตาแกรมประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรม 
โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย โดยเป็นปัจจัยด้านราคาสูงที่สุด และยังพบว่าพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับ
การซื้อสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. จากผลการศึกษาพบว่า การใช้งานอินสตาแกรมด้านฟังก์ชั่นถ่ายวิดีโอ เป็นคุณสมบัติใหม่
ล่าสุดของอินสตาแกรม ดังนั้นหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของตราสินค้าต้องการให้สินค้าสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถท าการน าเสนอสินค้าผ่านอินสตาแกรมใน
รูปแบบวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสร้างการจดจ าได้ 

2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเคยเข้าไปดูสินค้าที่ขายบน                 
อินสตาแกรมประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด ดังนั้นนักการตลาดหรือองค์กรผู้ผลิตโฆษ ณาอาจน า               
อินสตาแกรมมาใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการวางแผนโฆษณาสินค้าดังกล่าว เช่น สินค้าควรมีหลากหลาย
รูปแบบให้เลือก เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เพราะอินสตาแกรมเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ใหม่ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้ าหมาย และส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าได้ 

3. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าบนอินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างใน
ด้านราคา ประเด็น ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า อยู่ในระดับน้อย ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของตราสินค้าจึงควรปรับรูปแบบการน าเสนอสินค้าให้มีการแจ้งรายละเอียดของสินค้าอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิต เพ่ือผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับราคาได้ และหาก
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของตราสินค้าต้องการให้ผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมให้มากขึ้นนั้น  
ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบการโอนเงินผ่านระบบ ไอแบงก์กิ้งที่มีความปลอดภัยสูง
และเพ่ิมเติมในส่วนของเว็บไซต์ คือ เจ้าของเว็บควรแสดงความเป็นตัวตนที่มีอยู่จริง เพ่ือให้เกิดความ
น่าเชื่อถือในสินค้า เช่น เลขทะเบียนการค้า หรือใบรับรองมาตรฐานสินค้า เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. จากการศึกษาถึงลักษณะทางประชากรของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
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เท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วมีกลุ่มผู้ใช้อินสตาแกรมอยู่ ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนั้นควรที่จะมีการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการศึกษาที่ครอบคลุม 

2. การศึกษาครั้ งต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัย อ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับการใช้                
อินสตาแกรมอันจะน าไปสู่ความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ ท าให้อาจยังมีบางปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและ
การเมือง เป็นต้น 

3. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการศึกษาใน
หลากหลายบริบท เช่น ความถี่ในการเข้าใช้งานอินสตาแกรม หรือเลือกศึกษาตามวัตถุประสงค์การ
เข้าใช้งานของผู้ใช้ เป็นต้น 

4. การศึกษาในครั้งนี้ใช้เฉพาะรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ ดังนั้นเพ่ือให้การศึกษาเรื่องนี้มี
ความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้
เกิดการศึกษาในเชิงลึก และทราบปัจจัยที่แท้จริง ตลอดจนทราบถึงแนวโน้มพฤติกรรมการใช้           
อินสตาแกรม และพฤติกรรมในการซื้อสินค้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต สมบัติพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับค าแนะน าและ
ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ให้ความเมตตากรุณาและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
รวมถึ งรองศาสตราจารย์  อรนุช  เ ลิศจรรยารักษ์  ประธานกรรมการค้นคว้ า อิสระ และ                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จิตระพี ทรัพย์แสนดี กรรมการการค้นคว้าอิสระ ที่ได้เสียสละเวลาให้
ค าแนะน า เพ่ือให้เนื้อหาของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เกิดความสมบูรณ์และถูกต้อง  ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณด้วยใจจริง 

ขอขอบคุณนิทัศ (บอล) เป็นน้องและเพ่ือนที่ดี ที่คอยให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่นับตั้งแต่เริ่มการศึกษา ขอบคุณเพ่ือนๆ MCM13 ทุกคน ส าหรับมิตรภาพดีๆ และ
ขอบคุณปิยะวัฒน์ (ตง) ส าหรับก าลังใจและน้ าใจอันมีค่าในการช่วยแจกแบบสอบถามด้วยความเต็มใจ 
และขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของการศึกษาครั้งนี้  
ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วง 

ท้ายที่ สุ ดขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้ ศึ กษาทั้ ง  คุณพ่อสรายุทธ์  เขียวงามดี                      
คุณแม่พิชาดา เขียวงามดี และน้องสาววรรณวิภา เขียวงามดี ผู้เป็นที่รักยิ่งและเป็นสิ่งส าคัญที่สุดใน
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ชีวิต ซึ่งเป็นก าลังหลักส าคัญในการสนับสนุนทุกๆ เรื่องเป็นอย่างดี อีกทั้งขอขอบคุณคุณอาอันเป็นที่
รัก ที่ให้ความห่วงใยและมอบสิ่งที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จและสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี ทุกท่านมีส่วนส าคัญอย่างที่สุด 
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