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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะประชากรศาสตร์, พฤติกรรม ความคาดหวังและความพึงพอใจจาก
การใช้อินสตาแกรมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึง
พฤษภาคมปี 2557 โดยมีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ผลการวิจัย พบว่า  
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 68.0 มีอายุ25 - 28 ปีร้อยละ 33.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.3 มีรายได้อยู่ในช่วง
ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 41.0 และมี
สถานภาพโสดร้อยละ 91.3 
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการใช้ 
อินสตาแกรมอยู่ในช่วง 1 – 5 ครั้ง/วัน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ช่วงระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากท่ีสุด 
คือ ช่วงระยะเวลา 1-5 นาทรี้อยละ 39.5 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้อินสตาแกรมมากท่ีสุด  
คือ ช่วงเวลา 20:01 - 23:00 น.ร้อยละ 27.5 สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้อินสตาแกรมมากที่สุด คือ 

บ้าน คิดเป็นร้อยละ 68.0 เครื่องมือในอินสตาแกรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยครั้งที่สุด คือ ดู
รูปภาพทั่วไป (Home) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.50 

ความคาดหวังท่ีมีต่อการใช้อินสตาแกรม 
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ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อการใช้อินสตาแกรมคือเพ่ือความบันเทิงและ
ผ่อนคลายมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.06 เท่ากันซึ่งจัดอยู่ในความคาดหวัง 

ระดับ มาก รองลงมาคือ ความคาดหวังว่าในใช้เป็นกิจกรรมยาม 
ว่าง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.77 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน อันดับต่อมาคือ แก้เบื่อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.76 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มากเช่นกัน และสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวัง
น้อยที่สุด คือ การใช้อินสตาแกรมเพ่ือเป็นช่องทางในการขายสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 
1.90 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ น้อย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคาดหวังที่ มีต่อการใช้
อินสตาแกรมอยู่ที่ 3.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อินสตาแกรม 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพ่ือความ
บันเทิงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.90 ซึ่งจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับ มาก รองลงมา
คือความพึงพอใจจากการดูรูปภาพ/ภาพถ่ายเพ่ือผ่อนคลาย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.81 ซึ่งจัด
อยู่ในระดับ มาก เช่นกัน อันดับต่อมาคือ ความพึงพอใจจากการใช้เป็นกิจกรรมท ายามว่าง โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.66 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน และสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด คือ การใช้เป็นช่องทางการขายสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 2.08 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 
น้อย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรมอยู่ที่ 3.25  ซึ่งจัด
อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ค าส าคัญ  
อินสตาแกรม , พฤติกรรม , ความคาดหวัง , ความพึงพอใจ 

 
Abstract 

The topic of study is “Usage Behavior, Expectation and Satisfaction towards 
Instagram of people in Bangkok” The objectives of the study are: to study the 
characteristics of the samples and Instagram behavior of people in Bangkok and to 
study the expectation and satisfaction of people who using Instagram. 

The sample group was consisted of 400 males and females in Bangkok who 
using Instagram. This is a quantitative research that utilized questionnaire as a data 
collection tool during April 2014 – May 2014. Frequency, percentage, mean, Pearson's 
Correlation, were used to analyze data through SPSS program.  The results were as 
follows. 
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1. Characteristics of the sample from 400 male and female. The majority of women 
aged 25-28 years old with single and a bachelor’s degree. Professional staff privately. 
Average income per month not over 5,000 baht. 
Usage Behavior  

The research found that the majority use frequency Instagram for a Period 1-5 
times per day the average 41.8percent and using frequency 1-5 minutes each 
Time 39.5 percent. The most using time is 20:01-23:00pm and take place at 
home. Most of the mare high level to take a look at the photo sharing on 
Instagram.   

Expectation  
The research found that the expectation of samples are high level from Instagram. A 

expectation of a most enjoyable and fun entertainment. The second is use to 
fill up freetime and pass time when bored.  

Satisfaction 
The research found that most of sample use Instagram for the satisfaction from 

enjoyable and fun entertainment. The second is use to fill up free time. 
Keyword 
Instagram ,Behavoir, Expectation, Satisfaction 

บทน า 
ในยุคที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกแห่งความจริง  จนกระท่ังได้กลายเป็น

สังคมแห่งใหม่ส าหรับผู้บริโภค  จากเดิมท่ีมีเพียงโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก มา
เป็นสื่อใหม่ (new media) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และสื่อที่อาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น ดาวเทียม 
สายเคเบิลใยแก้ว โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ท าให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างมากในยุคปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย จากผลวิจัยเรื่อง Boundless 
Platforms (กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี , 2557) พบว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา คนไทยมีอัตราครอบครอง
แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และสมาร์ททีวีมากข้ึน 
โดยพบว่า คนที่มี อายุ 25-44ปี หรือคนวัยท างาน มีอุปกรณ์สูงถึง 5.5 ชิ้นต่อคน โดยเฉลี่ยคนไทยมี
อุปกรณ์อยู่ที่ 5.1 ชิ้นต่อคน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน ทั้งการอ่านแทนหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างในอดีต สามารถเช็คอีเมล์ หรือติดตามความเคลื่อนไหวทั้งของเพื่อน บุคคลส าคัญ และ
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ดารานักแสดงได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย พฤติกรรมเหล่านี้แทบจะ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวันที่แม้แต่คนไทยก็ขาด มันไม่ได้เสียแล้ว พฤติกรรมของการใช้สมาร์ท
โฟนในปัจจุบันถูกส ารวจโดย InsightExpressบริษัทผู้วิจัยตลาดในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท 
Cisco เพ่ือเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและ
คนท างานตั้งแต่อายุ 18-30 ปี 2. การส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรฝ่ายไอทีในอุตสาหกรรมต่างๆ
รวมทั้งสิ้น3,600คนใน 18 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

ผลการส ารวจในต่างประเทศชี้ให้เห็นว่า  วัยรุ่นยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า คนรุ่น Gen Y มีการใช้
สมาร์ทโฟนเพื่อดูอัพเดตข่าวคราวในอีเมล์ ข้อความ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค "ก่อนจะลุกจากเตียง" สูงถึง 
90% ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราสูงถึง 98% โดยความเห็นของของวัยรุ่นส่วนหนึ่งระบุว่าหากไม่ได้ใช้
สมาร์ทโฟนก็เหมือนกับว่า "รู้สึกกระวนกระวาย เหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปจากชีวิต"
 นอกจากผลส ารวจเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนก่อนลุกจากเตียงแล้ว ยังมีผลส ารวจในประเทศไทย
ที่น่าสนใจแบ่งย่อยออกไปอีกดังนี้ 

 
- ในวัยรุ่นไทย 9 ใน 10 คนระบุว่าใน 1 วัน พวกเขาเช็คสมาร์ทโฟนนับครั้งไม่ถ้วน 
- 91% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะ "รู้สึกกระวนกระวาย เหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไป

จากชีวิต" หากไม่เช็คสมาร์ทโฟน 
- 100% ของผู้ตอบแบบสอบถามเช็คสมาร์ทโฟนบนเตียงนอน 
- 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สมาร์ทโฟนในห้องน้ า 
- 98% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือส่งข้อความ เช็คอีเมล์ หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

ก่อนและหลังระหว่างรับประทานอาหาร 
- 100% ในวัยรุ่นชี้ว่าแอพพลิเคชั่นบนมือถือมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต 
- 98%ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนเองใช้เวลาในการติดต่อกับเพ่ือนผ่านโลกออนไลน์ 

มากกว่าการพูดคุยเป็นการส่วนตัว 
- 9 ใน 10 ของวัยรุ่นมีการตอบแบบสอบถามและสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
- 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์เฟสบุ๊คตลอดเวลา 
- 97% ของผู้ตอบแบบสอบถามอัพเดตสถานะเฟสบุ๊คอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 จากผลส ารวจดังกล่าว เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า คนไทยติดสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้สมาร์ทโฟนเพ่ือเช็คข่าวสาร การเปิดหน้าเฟสบุ๊ค การเล่นอินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งภาพที่เราเห็น
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะทานข้าว ก่อน-หลังท ากิจกรรมต่างๆ หรือก่อนจะเข้านอน สมาร์ทโฟนล้วนแต่ติดอยู่ใน
มือแทบจะทั้งสิ้น  
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ปัจจุบันการสะท้อนเรื่องราวของตนเองผ่านมุมมองภาพต่างๆก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากใน
กลุ่มผู้บริโภคออนไลน์ พฤติกรรมการถ่ายรูปสิ่งต่างๆ อาทิสถานที่ท่องเที่ยว รูปตนเอง รูปสัตว์เลี้ยงหรือ
แม้แต่การถ่ายรูปอาหารก่อนรับประทานแล้วแบ่งปันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้กลับกลายเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาส าหรับผู้บริโภค เหตุด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ที่โดยธรรมชาติชอบติดต่อสื่อสาร และยิ่งได้
สื่อสารกับกลุ่มคนทีช่ื่นชอบในเรื่องเดียวกันแล้ว ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ดีจนเกิดเป็นชุมชนย่อยบนโลก
ออนไลน์ของคนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันท าให้ตราสินค้ามีทิศทางชัดเจนในการน ารูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ มาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์เพ่ือให้เข้ากับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้บริโภค (สมคิด  เอนกทวีผล,2551)  และสื่อสังคมออนไลน์ที่ตอบสนองพฤติกรรม
ดังกล่าวของผู้บริโภคได้ดี คงหนีไม่พ้น แอพลิเคชั่นอินสตาแกรม (Instagram)  

ปัจจุบันอินสตาแกรมมียอดผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 150 ล้านคน (สถิติการใช้งานอินสตาแกรมทั่ว
โลก ปี 2557 โดย BusinessInsider.com) ส่วนในประเทศไทยอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้งานใน
ไทยจากปี 2555 ถึงปี 2556 เติบโตขึ้นถึง 546.52% จาก 240,000 บัญชี เป็นจ านวน 1,551,649 บัญช ี
(สถิติการใช้งานของคนไทยปี 2556 Zocialrank.com) อีกกระแสหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้
อินสตาแกรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางอินสตาแกรม ได้แก่ การซื้อขาย
สินค้าออนไลน์  การสื่อสารตราสินค้าของแบรนด์ต่างๆ นอกจากเรื่องของความบันเทิงแล้วจะเห็นได้ว่า 
อินสตาแกรมได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจต่างๆตั้งแต่ร้านค้าขนาดเล็กไปจนถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลก ก็ล้วนให้ความสนใจในการใช้อินสตาแกรมให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด 

ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของคนไทย 
โดยมุ่งที่จะศึกษาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากคนในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มคนที่มี
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด  อีกทั้งในปีที่ผ่านมา สถานที่ในประเทศไทย ได้แก่ 
สยามพารากอนและสนามบินสุวรรณภูมิ ยังได้ถูกจัดอันดับจากอินสตาแกรมว่าเป็นสถานที่ที่ถูกเชคอิน
และแชร์มากที่สุดในโลกอีกด้วย โดย Best Location ได้แก่ สยามพารากอน ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นได้ว่า 
คนไทยก็นิยมแชร์รูปและเชคอินสถานที่ในอินสตาแกรมไม่แพ้คนชาติใดเลยทีเดียว   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 400 คน ทั้ง
ชายและหญิง  เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องศึกษาจากกลุ่มที่ใช้
สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างครั้งนี้ ใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยใช้การค านวณจากตางรางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูป โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ ร้อยละ 95 และที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนยอมรับไม่น้อยกว่า 5% หรือ 0.05  

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นมากท่ีสุด 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – Ended Questions) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ เป็นค าถามปลายปิดแบบลักษณะตรวจสอบรายการ Check Lists 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับรูปแบบการใช้อินสตาแกรมเป็นค าถามแบบเลือกตอบลักษณะแบบ

ตรวจสอบรายการ Check Lists 

ตอนที่ 3 ค าถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการใช้อินสตาแกรม เป็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นการวัดโดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale  

ตอนที่ 4 ค าถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการใช้อินสตาแกรม เป็น

แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นการวัดโดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale 

ตอนที่ 5 ค าถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีอินสตาแกรม เป็นแบบสอบถามที่มี

ลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย

ที่สุด เป็นการวัดโดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale 
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ตอนที่ 6 ค าถามปลายเปิดเป็นค าถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3.  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 
2. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามตามจ านวนในแต่ละเขต

ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลและรอเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเองตามพ้ืนที่ในการวิจัย 

3. เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 

 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงส่งไปลงรหัส
(Coding) และค านวณด้วยโปรแกรม SPSS  เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ และอธิบายผลการศึกษา แยก
ออกเป็น  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test , One-way Analysis of Variance และ Chi-Square ในการ
วิเคราะห์เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่องภูมิหลัง ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม และการแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้อินสตาแกรมโดยใช้
ตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และอภิปรายผลในตอนท้าย 
 
ผลการวิจัย 
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.0 อายุ 25 - 28 ปีร้อยละ 33.0 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 54.3 มีรายได้อยู่ในช่วงไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 19.0 ประกอบอาชีพพนักงาน/ ลูกจ้างเอกชน 
ร้อยละ 41.0 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 91.3 
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ของการใช้อินสตาแกรมอยู่ในช่วง 1 – 5 ครั้ง/วัน คิด
เป็นร้อยละ 41.8 ช่วงระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด คือ ช่วงระยะเวลา 1-5 นาทีร้อยละ 39.5 
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ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้อินสตาแกรมมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 20:01 - 23:00 น.ร้อยละ 27.5 
สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใช้อินสตาแกรมมากที่สุด คือ บ้าน คิดเป็นร้อยละ 68.0 เครื่องมือในอินสตา
แกรมที่กลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยครั้งที่สุด คือ ดูรูปภาพทั่วไป (Home) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.50 
2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรม 
ความคาดหวังท่ีมีต่อการใช้อินสตาแกรม 
 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังด้านความบันเทิงและเพ่ือผ่อนคลายมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.06 เท่ากันซึ่งจัดอยู่ในความคาดหวังระดับ มาก รองลงมาคือความ
คาดหวังว่าใช้เป็นกิจกรรมยามว่าง โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.77 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน 
อันดับต่อมาคือ แก้เบื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.76 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน และสิ่งที่
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังน้อยที่สุด คือ เป็นช่องทางในการขายสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 
1.90 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ น้อย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคาดหวังที่มีต่อการใช้
อินสตาแกรมอยู่ที่ 3.18 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ  ปานกลาง  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อินสตาแกรม 
 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพ่ือความ
บันเทิงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.90 ซึ่งจัดอยู่ในความพึงพอใจระดับ มาก รองลงมา
คือความพึงพอใจจากการดูรูปภาพ/ภาพถ่ายเพ่ือผ่อนคลาย โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.81 ซึ่งจัด
อยู่ในระดับ มาก เช่นกัน อันดับต่อมาคือ ความพึงพอใจจากการใช้เป็นกิจกรรมท ายามว่าง โดยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 3.66 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มาก เช่นกัน และสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ การใช้เป็นช่องทางการขายสินค้า โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 2.08 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 
น้อย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรมอยู่ที่ 3.25  ซึ่งจัด
อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่ออินสตาแกรมของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากกรอบทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่อ้างอิงในการศึกษา

ครั้งนี้ ปรากฏว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน สามารถน ามาอภิปรายสนับสนุน

เพ่ือความชัดเจนในการศึกษาได้ดังต่อไปนี้   

ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรม 
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 จากการศึกษาวิจัยพบว่าเพศชายมีความถี่ (ครั้ง/วัน) ในการใช้สื่ออินสตาแกรมมากกว่าเพศ

หญิง ซึ่งสอดคล้องแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง

ทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมี

ความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่ง

และรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการ

รับข่าวสารนั้นด้วย (WiloGoidhaborsadore and Yates, 2002 :114  อ้างถึงใน  กิ่งแก้ว ทรัพย์พระ

วงศ,์ 2546) 

 เช่นเดียวกันกับสมมติฐานข้อที่ 1.2 ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ ความคาดหวัง ที่

มีต่ออินสตาแกรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของทอแรนซ์ ( Tarrance , 1962   อ้างถึงใน  

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) พบว่า อายุหรือวัยเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างในเรื่องความคิด 

และพฤติกรรม บุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มี

อายุน้อยและบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเอง

มีอายุมากขึ้น 

 กลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมโดยมีความถี่ใน

การเปิดรับต่อวันคือ 1 – 5 ครั้ง/วัน และความถี่ในการเปิดรับคือ1-5 นาที/ครั้งในช่วงเวลา20:01 - 

23:00 น.เป็นปัจจัยที่มีผลในการประเมินพฤติกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน โดยลักษณะของ

การเปิดรับ คือ เพ่ือดูรูปภาพทั่วไป รองลงมาเป็นกดไลค์รูปภาพต่างๆทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสารโดยเฉพาะ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ ล้วนส่งผลให้เกิด

ความแตกต่างกันในด้านการเปิดรับอินสตาแกรมเดอเฟอร์กล่าวว่าความแตกต่างของผู้รับสารท าให้

ความสนใจที่จะเลือกรับสารแตกต่างกันและได้เสนอข้อมูลพ้ืนฐานของความแตกต่างกันไว้คือบุคคลที่มี
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ความแตกต่างกันทั้งด้านบุคลิกภาพสถานภาพทางจิตวิทยาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจึงมีผลท า

ให้การเลือกรับสารแตกต่างกันนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวของเมลวินเดอเฟลอร์ที่ว่าบุคคลใน

สังคมที่อยู่กลุ่มเดียวกันโดยยึดถือเพศ อายุรายได้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวก าหนดว่า

จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนที่

คล้ายๆกัน 

ด้านลักษณะประชากรศาสตร์กับความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่ออินสตาแกรม 

 พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรได้แก่เพศอายุสถานภาพปัจจุบัน

ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเกทเซนและคณะ( Getzels 1974 : 132) ได้กล่าวไว้ว่า "ความคาดหวังของ

บุคคลย่อมแตกต่างกันเพราะคนเราต่างก็มีความคิดและความต้องการแตกต่างกัน และทฤษฎีของ     

วิคเตอร์วีรูมความต้องการของบุคคลที่มีต่อคนอ่ืนให้กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนปรารถนาโดยใช้ความ

คาดหวังเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมต่อบุคคลที่ตนคาดหวังในลักษณะที่ตนคิดว่าถูกต้องและดีที่สุด

เพ่ือต้องการแสวงหาประสบการณ์แหล่งความคิดและความรู้ต่างๆให้กับตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์

กับตนในรูปของการแสดงความคิดเห็นและเข้าสังคมพูดคุยในประเด็นต่างๆร่วมกันและการแสดงออก

ซึ่งความรู้ความสามารถของตนเองรวมถึงสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับความ

แตกต่างทางสังคมซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นในการแสวงหาความพึงพอใจโดยได้รับอิทธิพลจาก

สภาพแวดล้อมทางสังคมภายในองค์กรที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านความคาดหวังและความพึงพอใจ 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยที่ความคาดหวังจากการใช้อินสตาแกรม คือ เพ่ือความเพลินเพลิน รองลงมาคือ ความผ่อนคลาย 

เพ่ือฆ่าเวลา และเพ่ือหลีกหนีจากโลกปัจจุบัน ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการใช้
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อินสตาแกรม คือ มีความพึงพอใจด้านความบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจเพ่ือผ่อนคลาย 

และเพ่ือฆ่าเวลาตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ อลัน รูบิน 

(Alan Rubin, 1981) ได้พบว่าแรงจูงใจในการใช้สื่อโทรทัศน์นั้น สามารถแบ่งได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ : 

เพ่ือฆ่าเวลา เพ่ือใช้เป็นเพ่ือน เพ่ือความตื่นเต้น เพ่ือหลีกหนีจากโลกปัจจุบัน เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือ

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพ่ือความผ่อนคลาย เพ่ือหาข้อมูล และเพ่ือการเรียนรู้เนื้อหาของเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังที่มีต่อการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจจากการใช้อินสตาแกรม กล่าวคือ ยิ่งผู้ใช้มีความคาดหวังต่อการใช้อินสตาแกรมมากเท่าไร ก็จะ

ยิ่งมีความพึงพอใจจากการใช้อินสตาแกรมในเชิงบวกตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของทฤษฎี

ความคาดหวัง (Expectancy Theory) ของวิคเตอร์วรูม (Vroom)กล่าวว่า ความคาดหวัง มี

องค์ประกอบของทฤษฎีที่ส าคัญคือ (อัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช. 2539:53) Valence หมายถึง ความพึง

พอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์Instrumentality หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึง

พอใจ Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆบุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง 

ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือ กระท าด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความ ต้องการหรือสิ่งที่

คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความคาดหวังของบุคคล จะได้รับความพึงพอใจ 

ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับอินสตาแกรม ในลักษณะของ

การดูรูปภาพทั่วไปอยู่ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อ

อินสตาแกรม คือ เพ่ือความบันเทิง อยู่ในระดับมากด้วยเช่นกัน ซึ่งบางครั้งรูปภาพและข้อความต่างๆ
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อาจจะมีความรุนแรงและไม่เหมาะสม อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อินสตาแกรม มีช่วงอายุที่หลากหลาย 

พบตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาเป็นต้นไป ผู้วิจัยจึงอยากเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมในส่วน

ของความไม่เหมาะสมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้อินสตาแกรมได้ 

2. จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ ล้วนมีผลต่อการพฤติกรรมการใช้งานทั้งสิ้น ในส่วนนี้เองงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์

แก่นักการตลาด ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถท าการตลาดและใช้ช่องทางอินสตาแกรมให้เกิด

ประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 

3. ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อินสตาแกรม เพ่ือความบันเทิง เพ่ือความผ่อนคลายและเพ่ือ

ฆ่าเวลาอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกับยุคสมัยในปัจจุบันที่กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะผ่อนคลายและหาความ

บันเทิงจากเทคโนโลยี อย่าง สมาร์ทโฟน ต่างจากในอดีตที่สมาร์ทโฟนยังไม่มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมในยามว่างอาจจะก่อนให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การอ่านหนังสือ การ

เล่นกีฬา หรือกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ ที่ท าให้ผู้เปิดรับเกิดความผ่อนคลายได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงอยาก

เสนอแนะให้ มีก ากับดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ให้หันมาให้ความสนใจกับ

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนั้นอาจก่อให้เกิดการ

ติดสมาร์ทโฟนและอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ 

ข้อเสนอส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาเพ่ิมเติมในด้านปัญหาและผลกระทบจากการใช้อินสตาแกรมเช่น ปัญหาความเป็น

ส่วนตัว  

 2 .ศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละรูปภาพที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับ เพ่ือศึกษาความ

ต้องการที่แท้จริงว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังและความพึงพอใจในอินสตาแกรมเป็นอย่างไร  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กาญจนาแก้วเทพ. (2541). สื่อมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ภาพพิมพ์. 

ยุบล เบญจรงค์กิจ. (2542). การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (เล่มที่1). กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทธีระฟิล์มและไซเท็ค จ ากัด. 

ธมลวรรณกาญจนวิจิตร. (2556). รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม
ในการใช้ 

สินค้าท่ีปรากฏบนสื่ออินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, การบริหารสื่อสารมวลชน 

ใบบัว นามสุข. (2555). พฤติกรรมการอ่านกับความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์จา
กนวนิยาย 

ออนไลน์ของเยาวชนไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, การบริหารสื่อสารมวลชน 
Rubin, A. M. (1981). An examination of television viewing motivations. Communication 
Research, 8, 141-165. 
 
Rubin, A. M., & Step, M. M. (2000). Impact of motivation, attraction, and parasocial 
interaction on talk radio listening. Journal of Broadcasting & Electronic Media 44, 635-
654. 
 


