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ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคล
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลวัยท างานทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 23-34 ปี มีการใช้อินสตาแกรม เป็น
ประจ าทุกวันและมีความถี่สูงในการเข้าใช้งานอินสตาแกรมอย่างน้อย 3 ครั้งต่อวัน (Heavy user) 
และมีการติดตามบุคคลที่ มีชื่อเสียงที่มีผู้ติดตาม มากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก 
(ZocialRank) และมีการติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

 ผลการวิจัยพบว่า ด้านทัศนคติของการตระหนักรู้ของบุคคลวัยท างาน ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่า
การแนะน าสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ที่พบเห็นในปัจจุบันเป็นการท าการตลาดรูปแบบโฆษณาผ่าน
บุคคลที่มีชื่อเสียง โดยสังเกตจากรูป ข้อความใต้รูป และการ Hashtag ชื่อสินค้าในอินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง  ส าหรับด้านทัศนคติของความรู้สึก มีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนรู้สึกชื่นชอบ ต่อการ
โฆษณาสินค้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรม เพราะมีการโฆษณาที่สร้างสรรค์ กลมกลืนกับ
บุคลิกลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนเองชื่นชอบ เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภค ในขณะที่มีกลุ่มเป้าหมายบางคนรู้สึกว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงบางคนลงภาพโฆษณาบ่อยครั้ง มี
ความเป็นโฆษณาที่ชัดเจนมากเกินไป ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ไม่ดี และก่อความร าคาญ 
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และอาจเลิกติดตามในที่สุด ส าหรับด้านทัศนคติของแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จะซื้อ
สินค้าที่อยู่ในกระแสสังคมช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ได้เกิดจากบุคคลที่มีชื่ อเสียงโพสในอินสตาแกรมเพียง
อย่างเดียว แต่เกิดจากบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสรูปและข้อความในอินสตาแกรม และเกิดการบอกต่อของ
คนทั่วไปในสังคมและเกิดการแชร์กันจนเป็นกระแส ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการอยากลอง
และตัดสินใจซื้อสินค้า โดยสินค้าที่บุคคลวัยท างานคิดว่าเหมาะสมส าหรับการท าโฆษณาผ่านบุคคลที่มี
ชื่อเสียงบนอินสตาแกรมคือ สินค้าประเภทอุปโภค บริโภค หาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซ้ือทั่วไป  

ค าส าคัญ : ทัศนคติ, การโฆษณา, บุคคลที่มีชื่อเสียง, อินสตาแกรม, บุคคลวัยท างาน 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันสภาพการณ์ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดมีการ
แข่งขันกันสูงมากขึ้น และรูปแบบการสื่อสารของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาของเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่  ที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบอินเตอร์เน็ต และ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่โดยธรรมชาติชอบการติดต่อสื่อสาร และยิ่งถ้าได้สื่อสารกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบใน
เรื่องเดียวกัน ยิ่งเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดเป็นชุมชนย่อยบนสังคมออนไลน์ ปัจจุบันมีการใช้สังคม
ออนไลน์สะท้อนเรื่องราวของตนเองผ่านมุมมองภาพต่างๆ ก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในกลุ่ม
ผู้บริโภค แล้วแบ่งปันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้คนร่วมไลค์ และแสดงความคิดเห็น  

จากสภาพการณ์ที่สื่อสังคมออนไลน์ก าลังได้รับความนิยม นักการตลาดใช้โอกาสนี้  สร้างการ
สื่อสารรูปแบบที่ใหม่ๆทีน่่าสนใจ เพ่ือท าให้ตราสินค้าได้รับความสนใจ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก าลัง
ได้รับความนิยมมากในสังคม คือ อินสตาแกรม โดยการใช้ดาราที่มีชื่อเสียงเป็นผู้น าเสนอสินค้าผ่าน
อินสตาแกรม โดยการให้ดาราลงภาพถ่ายกับสินค้านั้นๆ ลงในอินสตาแกรมของดารา ซึ่งเมื่อผู้ใช้ที่
ติดตามอินสตาแกรมของดารา เห็นก็จะเกิดการสอบถามและเกิดการบริโภคสินค้าตามดาราเหล่านั้น
ในที่สุด  

จากการศึกษาข้อมูลการสื่อสารการตลาดที่ เปลี่ยนแปลงไป และงานวิจัยต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้สื่อโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรม เป็นการสร้างสรรค์กลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ เพ่ือน ามาปรับใช้เครื่องมือทางการตลาด เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความสนใจในสินค้า  



 
 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 3 
 

ดังนั้นการศึกษางานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผู้รับสาร เพ่ือศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อสื่อ
โฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีก าหนดแนวทางและข้ันตอนการด าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลวัยท างานทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 23-34 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เลือกในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้
อินสตาแกรม (Instagram) เป็นประจ าทุกวันและมีความถี่สูงในการเข้าใช้งานอินสตาแกรมอย่างน้อย 
3 ครั้งต่อวัน (Heavy user) และมีการติดตาม (Follow) บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นนักแสดง นักร้อง 
พิธีกร และนักกีฬา ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีการน าเสนอสินค้าผ่านอินสตาแกรม ที่มีผู้ติดตาม 
(Follower) มากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก (ZocialRank, 2557) โดยต้องมีการติดตาม
บุคคลที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นประเด็นและแนวค าถามปลายเปิด เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงค าถามได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ และมีการซักถามเพ่ิมเติม ในประเด็นที่ต้องการรายละเอียด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และมีการใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์ และ
สมุดบันทึก ปากกา ในการจดบันทึกข้อมูล แนวค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ 
  ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรม 
 2.1 ตระหนักรู้ต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรม 
 2.2 ความรู้สึกต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรม 
 2.3 แนวโน้มพฤติกรรมต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรม 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 

1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 23-34 
ปี จ านวน 10 คน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกคนคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) และอินสตาแกรม 
(Instagram) เพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว บทความ 
รูปภาพ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสนใจร่วมกันและกิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึง
เป็นแหล่งข้อมูลจ านวนมาก สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับ แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ Lenhart et al., (2010) กล่าว
ว่า สังคมออนไลน์ และ “Network” หมายถึง เครือข่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ
สร้างและแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอ เรื่องราว รูปภาพ หรือการแสดงความ
คิดเห็นในเว็บไซต์ และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอินสตาแกรม (Instagram) ของ ZakCop, 
(2012) กล่าวว่า อินสตาแกรม (Instagram)  เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น ที่เน้นการถ่ายรูปและการ
แบ่งปันรูปภาพ และรูปภาพเคลื่อนไหว ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
Facebook แต่สามารถตกแต่งรูปภาพให้สวยงามด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ในอินสตา
แกรม และสามารถแบ่งปันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ช่วงเวลาการใช้งานอินสตาแกรมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกคนใช้งาน
อินสตาแกรม ช่วงเช้า ตอนที่เดินทางไปท างาน และช่วงกลางวันที่รับประทานอาหาร และช่วงเย็นที่
เดินทางกลับบ้าน และ/หรือ ช่วงเวลาก่อนนอน หรือถ้ามีเวลาว่างระหว่างวันก็เข้าใช้งานอินสตาแกรม 
โดยจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10-15 นาทีต่อครั้ง ในการเข้าชมอินสตาแกรม เพ่ืออัพเดทข้อมูล 
ข่าวสารในอินสตาแกรม อีกทั้งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ท าให้มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวมถึง
คุณสมบัติเด่นอันเป็นที่มาของอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ คือ การเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดการสื่อสารต่อ
สาธารณชนวงกว้างได้ในเวลาอันรวดเร็ว และท าให้สมาชิกในชุมชนออนไลน์เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน (Hoskins, 2010 อ้างถึงใน ณัฐนันท์, 2555) โดยความถี่ในการเล่นอินสตาแกรมจะอยู่ที่ 3-5 ครั้ง
ต่อวัน นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มี 3-4 คน ใช้งานอินสตาแกรมทั้งวัน  
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บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายเลือกติดตามในอินสตาแกรมติดตาม ได้แก่ เพ่ือน พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง 
และบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งพบว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีการเลือกติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงที่แตกต่างกัน 
ผู้หญิงจะเลือกติดตามดาราเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ การแต่งตัว แฟชั่น ความดังของบุคคลที่มีชื่อเสียง ณ 
ขณะนั้น ไม่ว่าจากผลงานการแสดงละคร การโฆษณา การเป็นที่กล่าวถึงของคนในสังคม เพ่ือติดตาม
วิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนต้องการจะติดตาม และจะเลือกติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียง
จากความชื่นชอบส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก ส่วนใหญ่บุคคลที่
ผู้ชายจะติดตามในอินสตาแกรมจะเป็น เพ่ือนที่ตัวเองสนิทและรู้จักเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐนันท์ เหล่าอยู่คง (2555) พบว่า ประเภทบุคคลที่ผู้บริโภคติดตามในอินสตาแกรม ได้แก่ ญาติ 
เพ่ือน คนรู้จัก และบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภท ดารา นักแสดง นักร้อง ไฮโซ 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในอินสตาแกรมที่กลุ่มเป้าหมายเลือกติดตาม ผู้หญิงมีการติดตาม (Follow) 

บุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นนักแสดง นักร้อง พิธีกร ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีผู้ติดตาม (Follower) 

มากที่สุดของประเทศไทย 10 อันดับแรก (ZocialRank, 2557) เกิน 6-7 คนข้ึนไป ส่วนผู้ชายจะมีการ

ติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ 3-4 คน ซึ่งมาจากความสนใจส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลเอง เนื่องจาก

ผู้ชายจะติดตามเพ่ือนที่ตัวเองสนิทและรู้จักเท่านั้น โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่กลุ่มเป้าหมายติดตาม 

ได้แก่ อ้ัม พัชราภา, บอย ปกรณ์, ชมพู่ อารยา, พลอย เฌอมาลย์, มาร์กี้, คิมเบอร์รี่, โดม ปกรณ์ ลัม 

เป็นต้น กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (Indirect Reference Groups) ได้แก่ กลุ่มซึ่งบุคคลไม่ได้เป็นสมาชิก

โดยตรงในปัจจุบัน แต่ตนเองปรารถนาและใฝ่ฝัน อยากเข้าไปร่วมเป็นสมาชิกด้วย และความต้องการ

เกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) กระแสที่ก าลังอินอยู่ต่างๆบนโลกสังคมออนไลน์ที่เป็นอยู่ ณ 

ขณะนั้น ท าให้อยากรู้ถึงไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของกลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) ซึ่ง Maslow 

กล่าวถึงเรื่อง “Hierarchy of Needs” ความต้องการ 5 ขั้น ผู้บริโภคมีความต้องการทางสังคม 

(Social Needs) คือ ความต้องการทางสังคม ความต้องการที่จะเกี่ยวพัน การมีเพ่ือนและการถูก

ยอมรับโดยบุคคลอื่น เพ่ือการตอบสนองความต้องการทางสังคม และความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง 

(Esteem Needs) คือ เป็นความต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนยกยองสรรเสริญตัวเอง มีความภาคภูมิใจใน

สถานภาพทางสังคม ต้องการชื่อเสียงและการยกย่องจากบุคคลอ่ืน 

นอกจากนี้ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของบุคคลวัยท างานพบว่า เพศหญิงมี

การเลือกติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงมีจ านวนมากกว่าผู้ชาย ซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เพศหญิงเลือกติดตาม

บุคคลที่มีชื่อเสียง เนื่องมาจากความสนใจส่วนบุคคล เป็นบุคคลที่เป็นกระแสในสังคม ถูกพูดถึงอย่าง

มาก ณ ขณะนั้น ในขณะที่เพศชายมีการติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ที่ 3-4 คน และส่วนใหญ่จะเป็น
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บุคคลที่ตัวเองรู้จักเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ กาญจนวิจิตร พบว่าเพศหญิงการ

เปิดรับอินสตาแกรมมากกว่าเพศชาย เพราะความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม และทัศนคติ อีกทั้ง

วัฒนธรรมทางสังคมได้ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้ง 2 เพศไว้แตกต่างกัน ดังนั้นพฤติกรรม

ต่างๆ ที่แสดงออก รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สื่อของคนทั้งสองคนจึงแตกต่างกันไปด้วย และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ปณิชา นิติพรมงคล (2554) พบว่า พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ กับ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการการเข้าใช้บริการ

เข้าไปกด Like (ถูกใจ) หรือ แสดงความพึงพอใจ สินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

(Social network) , เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานจัดขึ้นโดยพบเห็นข้อมูลกิจกรรมบน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network), แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีความ

แตกต่างกันในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและ

กิจกรรมของเพศหญิง และเพศชายไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชาย

ต่างกันด้วย 

2. การศึกษาทัศนคติต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมของบุคคลวัย

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2.1 ส าหรับด้านทัศนคติ ในส่วนของการตระหนักรู้ของกลุ่มบุคคลวัยท างาน 1.ผู้ให้
สัมภาษณ์ทราบว่าการแนะน าสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ที่พบเห็นในปัจจุบันเป็นการท าการตลาด
รูปแบบโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยสังเกตจากรูป ข้อความใต้รูป และการ Hashtag ชื่อสินค้า
ในอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงจะได้รับค่าตอบแทนจากสินค้าหรือองค์กร
นั้นๆ และ 2.การที่ผู้บริโภคทราบว่าการแนะน าสินค้านั้นเป็นโฆษณาก็ไม่ได้กระทบต่อความรู้สึกของ
ผู้ให้สัมภาษณ์มากนัก ทั้งนี้จากการสังเกตระหว่างสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่าในปัจจุบันการตลาด
รูปแบบดังกล่าวมีให้พบเห็นทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Koter (1994, p.178) คือ นักการ
ตลาดได้น าความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงไปใช้ประโยชน์อย่างมากในทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านการสื่อสารการตลาด เป็นวิธีการในการโฆษณาที่เห็นได้อยู่ทั่วไป ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับ
การสื่อสารแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ การจัดกิจกรรมพิเศษ ฯลฯ เหตุผลส าคัญก็
เพราะว่ากลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างน้อยที่สุด 3 ประการ คือ ประการแรก กลุ่มอ้างอิงจะ
ท าหน้าที่เป็นแม่แบบอันจะมีผลต่อพฤติกรรมและแบบการด าเนินชีวิตใหม่ให้กับผู้บริโภค  ประการที่
สอง คือ กลุ่มอ้างอิงยังมีอิทธิพลต่อทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับตนเองของผู้บริโภค  ท าให้เกิดความ
ปรารถนาใฝ่ฝัน อยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มด้วย และ ประการที่สาม คือ กลุ่มอ้างอิงจะเป็น
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ตัวสร้างความกดดันจูงใจให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มในที่สุด  ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และตราเดียวกัน เพ่ือแสดงความเป็นพวกหรือสมาชิกกลุ่มเดียวกัน 

2.2.2 ส าหรับด้านทัศนคติในส่วนของความรู้สึกของบุคคลวัยท างานการโฆษณาผ่านบุคคลที่
มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรม เป็นการโฆษณาที่น่าสนใจ เพราะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ เนื่องจากผู้บริโภคจะเลือกติดตามบุคคลที่มี
ชื่อเสียงเฉพาะที่ตนชื่นชอบ เสมือนเป็นการเลือกรับข่าวสารจากบุคคลที่ตนสนใจเท่านั้น ภาพโฆษณา
ที่เห็นจึงเป็นโฆษณาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบ ผนวกกับบุคลิกลักษณะท่าทางต่างๆ ของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่โฆษณากับสินค้าบนอินสตาแกรม ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจได้มากกว่าการโฆษณา
จากแบบทั่วๆไป แต่ถ้าบุคคลที่มีชื่อเสียงลงภาพโฆษณาบ่อยครั้ง มีความเป็นโฆษณาที่ชัดเจนมาก
เกินไปก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ไม่ดี และก่อความร าคาญ ท าให้ความชื่นชอบที่มีต่อบุคคลที่
มีชื่อเสียงลง และอาจเลิกติดตาม (Unfollow) ในที่สุด เพราะเหตุผลที่ผู้บริโภคติดตามบุคคลที่มี
ชื่อเสียงทางอินสตาแกรม เพราะต้องการดูภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นๆ ดูชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิต 
การแต่งตัว สถานที่ต่างๆ ไม่ได้อยากดูการโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Zimbado and 
Ebbesen, (1970) ว่าความรู้สึกถูกแสดงออกมาทางพฤติกรรมของบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
การเรียนรู้ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อตัวบุคคลหรือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมอาจแสดงออกมาได้ 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1. ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) แสดงออกในลักษณะพึงพอใจ เห็นด้วยหรือชอบ 
ซึ่งท าให้บุคคลอยากติดตาม อยากให้ความสนับสนุนร่วมมือบุคคลที่มีชื่อเสียง และเกิดการกระท าซื้อ
สินค้านั้นๆ ตามค าโฆษณาของบุคคลที่มีชื่อเสียง 

2. ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) แสดงออกในลักษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย 
หรือไม่ชอบ ท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และเลิกติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้การใช้โฆษณา
ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนสื่ออินสตาแกรมไม่มีประสิทธิภาพและไม่ประสบความส าเร็จ เช่น บุคคลที่มี
ชื่อเสียงบางคนลงภาพโฆษณาบ่อยครั้ง มีความเป็นโฆษณาที่ชัดเจนมากเกินไปก็จะส่งผลให้ผู้บริโภค
เกิดทัศนคติที่ไม่ดี และท าให้ความชื่นชอบที่มีต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงน้อยลง และอาจเลิกติดตาม 
(Unfollow) ในที่สุด 

 2.2.3 ส าหรับด้านทัศนคติ ในส่วนของแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ยังมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภคสนใจและต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งผู้บริโภคจะจดจ าและซื้อสินค้าหรือสินค้าของตรา
สินค้านั้นอยู่ในกระแสสังคมช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยเกิดจากบุคคลที่มีชื่อเสียงโพสรูป และข้อความใน
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อินสตาแกรม และเกิดการบอกต่อ (Word of mouth) ของคนทั่วไปในสังคม และเกิดการแบ่งปันกัน
จนเป็นกระแส ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการอยากลองและตัดสินใจซื้อสินค้า แต่ถ้าเป็นสินค้า
ที่ต้องอาศัยข้อมลูประกอบการตัดสินใจเยอะ ต้องได้เห็นสินค้าจริง ต้องลอง อย่างเสื้อผ้า ครีมบ ารุงผิว
, เครื่องส าอาง, คอลลาเจน, และของใช้บางอย่างที่ราคาแพง จะต้องท าการศึกษาหาข้อมูลให้ระเอียด
ก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผู้บริโภคจะใช้อินสตาแกรมเสมือนเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูล ท าให้ทราบถึง
การมีอยู่ของสินค้านั้นๆ แต่ผู้บริโภคจะไม่เชื่อการโฆษณานั้นทันที หากผู้บริโภคสนใจจึงจะหาข้อมูล
เพ่ิมเติมจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจ โดยประเภทของสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจและมี
แนวโน้มที่จะซื้อมากที่สุด คือ สินค้าที่มีการซื้อบ่อยครั้ง และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ประกอบกับการ
หาซื้อท่ีสะดวกและไม่ต้องอาศัยข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับโฆษณาของ วิไลลักษณ์ ซ่อนกลิ่น และ ศิริชัย สุวรรณประภา (2550) กล่าวว่า การโฆษณา
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าคุณสมบัติของสินค้าประโยชน์
ของสินค้าและเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รู้จักเกิดความสนใจอยากได้เป็นเจ้าของและตัดสินใจซื้อในที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

3.1 การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายจ านวน 3 คน และ เพศหญิงจ านวน 
7 คน ที่มีอายุ 23-34 ปี เป็นบุคคลวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาในส่วนของ
พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของบุคคลในวัยท างานท าให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพศหญิง มีความถี่ใน
การเข้าใช้งานอินสตาแกรม และมีการติดตามบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการน าเสนอ
สินค้าผ่านอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงจึงควรใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
วิเคราะห์ เพ่ือวางกลยุทธ์ในการน าเสนอสินค้าผ่านอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแก
รม สามารถสร้างความสนใจ การตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของสินค้าหรือบริการ (Awareness) และท าให้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ในการท าการตลาดรูปแบบโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรม เพ่ือให้
ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักการตลาด นักวางแผนสื่อโฆษณา และองค์กรควรเลือก
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่จะน ามาเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภค คือ เป็นที่ชื่นชอบของ
กลุ่มเป้าหมาย และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสินค้าที่จะท าหารโฆษณา  

3.3 ไม่ควรท าให้การโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงบนอินสตาแกรมนั้น ดูเป็นการโฆษณาและ
เน้นการขายจนเกินไป ซึ่งสามารถท าได้โดยการเขียนค าบรรยายใต้ภาพที่สั้น กระชับ ไม่ยื ดยาว มี
ความสร้างสรรค์ ดูแล้วเป็นไลฟ์สไตล์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ เช่น การ
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โฆษณาสินค้าที่เป็นอาหารฟาสฟู้ดที่สามารถซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อ ควรใช้ค าบรรยายใต้ภาพที่
ระบุถึงชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรยายให้ผู้บริโภคที่ติดตามบุคคลที่มีชื่ อเสียงรู้สึกถึงความอร่อย 
อยากท่ีจะกินตาม และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือกินผลิตภัณฑ์นั้น รวมไปถึงการหาข้อมูลเพ่ิมก่อนการ
ตัดสินใจ และมีการแท็ก (Hashtag) ชื่อสินค้าประมาณ 1-2 แท็ก เพ่ือให้ผู้บริโภครู้จักตราสินค้า และ
รับรู้ถึงตราสินค้า (Awareness)  
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