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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้อินสตาแกรม
(Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity)  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) 
กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ  โดยใช้การแจกแบบสอบถาม  มีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง  อายุตั้งแต่  18-34  ปี  
ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร  จ านวน  400  คน  กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างอินสตาแกรมในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่  การ
แจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน  ได้แก่  
การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสินค้าแฟชั่นที่จะน ามาศึกษา  ได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องประดับและกระเป๋า  
ซึ่งมีการขายผ่านอินสตาแกรมของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง  ผลการศึกษาพบว่า  1)ลักษณะทาง
ประชากรที่แตกต่างกัน  มีปริมาณการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน  2)ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน  3)ลักษณะทางประชากรที่ต่างกัน  มีพฤติกรรม
การบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน  4)ปริมาณการใช้อินสตาแกรมมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกและด าเนินใน
ทิศทางเดียวกัน   5)การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจาก
อินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกและด าเนินในทิศทางเดียวกัน 

ค าส าคัญ : อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 Abstract  

This study aims to examine 1) the Instagram usage of Bangkok residents, 2) the 
relationship between the Instagram usage of Bangkok residents and the perceptions of 
celebrity credibility, and 3) the relationship between the perceptions of celebrity 
credibility and celebrities’ Instagram shopping behaviour. Quantitative methodology has 
been employed in this research: circulating a questionnaire among 400 samples of female 
of age 18-34, residing in Bangkok, who use Instagram on a daily basis and analysing data 
by descriptive statistics; frequency distribution, average, percentage, and standard 
deviation, and inferential statistics; Pearson’s  product movement correlation coefficient. 

In this research, the fashion goods observed are clothing, accessories, and 
handbags, sold via Instagram of stars and celebrities. The results reveal that 1) 
Demographic characteristics are different, according to the use of  instagram  2) 
Demographic characteristics are  different, according to the reliability of an individual who 
has a reputation.  3) Demographic characteristics are  different, the purchasing behaviour 
from  Instagram  4)Instagram is relationship with the reliability of an individual who has a 
reputation. 5) The reliability of an individual who has a reputation for buying goods from 
instagram  of an individual who has a reputation with the positive and in the same 
direction. 

Keyword: Influence of Celebrities’ Instagram account on consumer  purchasing  behavior 
toward online fashion shopping 
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บทน า 

ปัจจุบันจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทยมีสัดส่วนที่เพ่ิมมากขึ้น  สหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) รายงานผลส ารวจ
การใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือว่า ภายในปี พ.ศ. 2557 จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงเกือบ
ถึง 3,000 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ  40 ของประชากรโลกทั้งหมด  โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
จะใช้ในการดาวน์โหลด  ดูหนัง  ฟังเพลง  ฟังวิทยุ  ร้อยละ 73.3  รองลงมาคือ  เล่นเกมส์/ดาวน์โหลด
เกมส์  ร้อยละ 70.7  มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้แก่  (Facebook, Twitter, 
Hi5, GooglePlus) คิดเป็นร้อยละ  58.6  และรับส่งอีเมลล์ (E-mail) ประมาณร้อยละ  52.2  (“คนใช้งาน
อินเทอร์เน็ต”, 2557, 11 พฤษภาคม)    เมื่อจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากข้ึน  ท าให้องค์กรธุรกิจทั่วโลก 
เริ่มปรับตัวในการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการด าเนินการสื่อสารการตลาด  ธุรกิจการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์นับเป็นธุรกิจที่ก าลังได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ (อุไร
พร ชลสิริรุ่งสกุล, 2555) เช่น  Amazon,  eBay  เป็นต้น 

การขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากมีการแข่งขันใน
โลกออนไลน์ที่เพ่ิมสูงขึ้น  ผนวกกับการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  คนส่วนใหญ่ต้องการ
ความสะดวกสบายเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าของผู้บริโภคไปแล้ว  เนื่องจากสมาร์ทโฟนช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก  
เช่น  การซื้อ-ขายสินค้า  การช าระเงินผ่านมือถือ  การค้นหาข้อมูลต่างๆ (อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 2555)  
เมื่อการตลาดมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ  อย่างไม่หยุดหย่อนจึงท าให้ธุรกิจประเภทต่ างๆ  ต้องปรับและ
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพ่ือให้ก้าวทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย   ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์   เข้ามามีบทบาทกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  สื่อสังคมออนไลน์
จึงกลายเป็นปรากฏการณ์ในการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต   

“อินสตาแกรม”(Instagram) เป็นแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  แอพพลิเคชั่นส าหรับ
การแชร์รูปภาพที่ก าลังได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  ผู้ใช้สามารถแชร์รูปภาพ  ข้อความ  
และคลิปวิดีโอเพ่ือที่จะสื่อสารไปยังผู้ที่ก าลังติดตามได้  นอกจากนั้นยังมีจุดเด่นเรื่องการมีฟิลเตอร์ส าหรับ
การตกแต่งรูปที่สวยงามและหลากหลาย  สามารถเชื่อมโยงการโพสภาพผ่านทั้งเฟซบุ๊ก (Facebook),  ทวิต
เตอร์ (Twitter),  ทัมเบอร์ (Tumblr) และฟลิคเกอร์ (Flicker)  (วรวิสุทธิ์  ภิญโญยาง, 2556)   อัตราการ
เติบโตของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปี พ.ศ. 2555-2556  ของประเทศไทย พบว่า  อินสตาแกรมถือเป็น
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมากที่สุดจาก 2.4 แสนคน ในปี พ.ศ. 2555 กลายเป็น 
6.2 แสนคน  ในปี พ.ศ.2556  คิดเป็นร้อยละ 163  รองลงมาเป็นยูทูป(Youtube)  และทวิตเตอร์
(Twitter)  ตามล าดับ (ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ, 2557) 

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา  ผู้ใช้อินสตาแกรมชาวไทยมีการแชร์ภาพมากถึง  36,443,398  ภาพ
และวีดีโอมากถึง 1,370,272  วีดีโอ  ส าหรับช่วงเวลาที่อัพโหลดภาพขึ้นอินตสาแกรมมากที่สุด  คือ  5  ทุ่ม
,  ช่วงเวลาที่บุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) อัพโหลดภาพขึ้นอินสตาแกรมมากที่สุด คือ 3 ทุ่ม และกลุ่มที่มี
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ผู้ติดตามจ านวนมาก อัพโหลดช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า  (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, 2557)  ส าหรับแบรนด์
ชั้นน าของโลกก็หันมาสื่อสารไปยังผู้บริโภคผ่านอินสตาแกรมเช่นกัน ได้แก่  Nike, สถานีโทรทัศน์ส าหรับ
วัยรุ่น  MTV, Starbucks  เป็นต้น   เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น   การขายสินค้า
ผ่านช่องทางอินสตาแกรมเป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง  ที่ใช้ภาพถ่ายในการสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภค  อาศัยข้อมูลใหม่ๆ ความเคลื่อนไหวล่าสุดและเหตุการณ์ส าคัญๆ ของสิ่งนั้นๆ  พฤติกรรม
ของการใช้แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมส าหรับถ่ายภาพและตกแต่งภาพ  นับว่าเป็นแอพพลิเคชั่นยอดฮิตของ
คนไทย  โดยมีทั้งบุคคลทั่วไปและเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงได้หันมาใช้เป็นประจ าทุกวัน  จากจ านวนผู้ติดตาม
อินสตาแกรมของดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง  ประมาณ  7  ใน  10  คน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิง  มีช่วงอายุ  18-34  ปี  และในขณะเดียวกันก็มีจ านวนผู้ติดตามอินสตาแกรมจ าพวกร้านค้าต่างๆ  ที่มี
การขายสินค้าและบริการ  ซึ่งจะเป็นประชากรที่มีอายุ  24  ปีขึ้นไป   ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม   
จึงเริ่มกลายเป็นช่องทางในการขายสินค้าประเภทต่างๆ  และยังมีการฝากร้านโฆษณาผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่มีคนติดตามเป็นจ านวนมาก  โดยการตลาดแบบฝากร้านผ่านทางการแสดงความคิดเห็นบนอินสตาแกรม
ของบุคคลที่มีชื่อเสียง  ฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อเสียงเองก็ถือโอกาสอาศัยพ้ืนที่บนอินสตาแกรมในการขายสินค้า
หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านของตัวเองเช่นกัน  ธุรกิจการขายของบนอินสตาแกรมของเหล่าบุคคลที่มี
ชื่อเสียง  ต่างได้รับความนิยมและประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  อาทิเช่น  แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
เปิดธุรกิจเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง  หรือจะเป็นนักแสดงหนุ่มอย่าง ธีร์  วณิชนันทธาดา ได้หันมาเปิดค้าขาย
กระเป๋าหนังผ่านอินสตาแกรมด้วยเช่นกัน  โดยที่น าตัวเองมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าได้เลย 
 ปัจจุบันดารา-นักแสดงหรือบุคคลผู้ที่มีชื่อเสียงชาวไทยเป็นผู้ขายและผู้น าเสนอสินค้าด้วยตัวเอง  
โดยมีสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่น ได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องประดับและกระเป๋า จ านวน  26  ร้าน (ดังตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1   ร้านสินค้าแฟชั่นในอินสตาแกรมที่ดาราหรือนักแสดงเป็นผู้ขายสินค้าแฟชั่น   

ชื่อร้านและผลิตภัณฑ์ที่ขาย เจ้าของร้าน จ านวนผู้ติดตาม 

1.Babyrosebypancake – กระเป๋า เขมนิจ  จามิกรณ์  (แพนเค้ก) 146k 
2.Kwankaobrand – เสื้อผ้า ขวัญข้าว เศวตวิมล (แพง) 145k 

3.Misstarbydavika – หมวก/ผ้าพันคอ ดาวิกา โฮร์เน่  (ใหม่) 138k 

4.Janesuda_Brand – เสื้อผ้า เจนสุดา ปานโต (เจน) 129k 
5.Secretbymayfuang – เสื้อผ้า/
หมวก 

เฟ่ืองอารมณ์ ก าเนิดพลอย (เมย์) 104k 

6.Psmaterial – เสื้อผ้า/เครื่องประดับ ชวพร เลาหพงศ์ชนะ  (พลอย) 97k 

7.Imbrand – เครื่องประดับ    ราศี  บาเล็นซิเอก้า  (มาร์กี้) 87k 

8.Shop_twinklestars – เสื้อผ้า นฤมาส  ยุคล  (หญิงแม้น) 61k 
9.Virithipa_apparel – เสื้อผ้า วิริฒิพา  ภักดีประสงค์ (วุ้นเส้น) 57.4k 

10.Fourshop – เสื้อผ้า/หมวก/กระเป๋า สกลรัตน์  วรอุไร  (โฟร์) 57k 
11.Everythingbypanward – เสื้อผ้า    พรทิพย์  สะกิดใจ  (เอ๋) 55k 
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ชื่อร้านและผลิตภัณฑ์ที่ขาย เจ้าของร้าน จ านวนผู้ติดตาม 
12.Worra_worra – หมวก วรนุช  ภิรมย์ภักดี  (นุ่น) 57k 

13.Brandnew_ig – เสื้อผ้า นภัสสร  ภูธรใจ  (นิว) 42k 

14.Blendermarket – เสื้อผ้า/หมวก วรัทยา  นิลคูหา  (จุ๋ย) 29k 
15.Msandmrs – เครื่องประดับ ไอรดา ศิริวุฒิ (ไอด้า) 29k 

16.Cafealive – กระเป๋า/เครื่องประดับ ศิริน  หอวัง (คริส หอวัง) 23.4k 
17.Tadabrand – กระเป๋า ธีร์  วณิชนันทธาดา  (ธีร์) 21k 

18.Aliceswondercloset - เสื้อผ้า/
เครื่องประดับ 

ณัฐฐาวีรนุช  ทองมี  (จ๋า) 18k 

19.Jetsetbrand – เสื้อผ้า ซอนญ่า สิงหะ (แคท) 17.8k 

20.Kannyabrand – เสื้อผ้า กัญญาพัชญ์ ธนันต์ชัยกานต์ (หญิง) 10k 
21.PBM_Store – เสื้อผ้า ราณี  แคมเปน  (เบลล่า) 35198 

22.MSANDMRS – เสื้อผ้า ไอรดา  ศิริวุฒิ  (ไอด้า) 20535 

23.Rati_bags – กระเป๋า คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์  (ยิปซี) 17008 
24.Primmyprimmy – กระเป๋า พรีมรตา  เดชอุดม  (จ๊ะจ๋า) 9433 

25.Naughtychickygirls – เสื้อผ้า ภารดี อยู่ผาสุก  (เปิ้ล) 6963 

26.Sugarsourofficial – เสื้อผ้า ปทิตตา อัธยาตมวิทยา (นิว) 613 

แหล่งที่มา : ศึกษาเบื้องต้นโดยผู้วิจัย 
(โดยที่ 1k = 1,000  คนและ 10k = 10,000 คน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาร้านที่มีผู้ติดตาม 50k ขึ้นไป) 

การขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านทางอินสตาแกรม ( Instagram) ส าหรับดารา-นักแสดงหรือ
บุคคลผู้มีชื่อเสียงมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้านั้นๆ ได้เลย  และยัง
สามารถแชร์รูปภาพและสินค้าได้บ่อยตามต้องการเพ่ือให้ผู้ที่ติดตามสนใจซื้อขายสินค้าได้ทันทีทันใด  
แนวทางของสินค้าแฟชั่นในสังคมยุคปัจจุบันก็มาจากการสวมใส่เสื้อผ้าของดารา -นักแสดงและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง  ด้วยความที่ดารา-นักแสดงบุคคลที่มีชื่อเสียงจะเกาะติดกระแสแฟชั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว   ท าให้
ธุรกิจการขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของดารา-นักแสดงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   

เนื่องจากที่ผ่านมาเรื่องเก่ียวกับดารา-นักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง เปิดร้านขายของผ่านอินสตา
แกรม ยังไม่มีผู้ที่ท าการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง  ซึ่งมีเพียงการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก(Facebook) และทวิตเตอร์(Twitter) หรือการใช้บุคคลที่
มีชื่อเสียงในการโฆษณาเพียงเท่านั้น  อาทิเช่น งานวิจัยเรื่อง “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคม (กรณีศึกษา : การใช้  Facebook.com ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)”  โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook.com) มีแนวโน้มจะส่งผลต่อ
การยอมรับในสังคมและการผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในการหาช่องทางใหม่ๆ ในการ
ออกแบบกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นไทยและ
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ทันต่อสภาวะสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ต่อมาเป็นเรื่อง “ผลกระทบจากการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 
(Celebrity) ที่เป็นผู้น าเสนอสินค้าหลากหลายตราสินค้าในงานโฆษณา”  เป็นการศึกษาแนวทางการ
สื่อสารการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง  เนื่องจากมีความสามารถในการเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ง่าย 
ท าให้งานโฆษณาติดอยู่ในความทรงจ าและอยากติดตามเรื่องราวนั้นต่อไป   ส่วนงานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม
การใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีจ านวนมากและเป็นที่นิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว และในส่วนของด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
โปรโมทตนเอง โปรโมทสินค้าหรือองค์กร  เป็นต้น   

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและเกิดความสนใจในการศึกษาเรื่องดังกล่าว  เพ่ือ
ศึกษาถึงอิทธิพลของอินสตาแกรม และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์  โดยท าการศึกษาสินค้า
แฟชั่น  3  ประเภท  คือ  1) เสื้อผ้า  2) เครื่องประดับ  และ 3)กระเป๋า  เนื่องจากการเข้ามาของ
แอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ท าให้วงการบันเทิงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณการใช้อินสตาแกรม  และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่น 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้อินสตาแกรม( Instagram) ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity) 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) กับ

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) แตกต่างกัน 
2. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 

แตกต่างกัน 
3. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มี

ชื่อเสียงแตกต่างกัน 
4. ปริมาณการใช้อินสตาแกรม ( Instagram) ของประชากร  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ

น่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)  
5. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

บริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง 

นิยามศัพท ์

อินสตาแกรม (Instagram)  หมายถึง   แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ  
นับเป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับถ่ายภาพหรือน ารูปมาตกแต่งภาพให้สวยงามในรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ  
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และอัพโหลดรูปภาพเพ่ือแชร์ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter, 
Foursquare, และ Tumblr 

ลักษณะทางประชากร หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเพศหญิง  อายุ  18-34 ปี  และปัจจัยต่างๆ 
ที่เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน
ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมและการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม  หมายถึง  ความถี่และวัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  โดยการ
แชร์รูปภาพ  การแสดงความชื่นชอบ (Like)  การแสดงความคิดเห็น (Comment)  และการใส่  #Hastags 
ชื่อร้าน จากร้านค้าบนอินสตาแกรมของบุคคลผู้มีชื่อเสียงเอง และจากผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าจากร้านนั้นๆ 
ไป   อย่างเช่น ผู้ที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าร้านหนึ่งไป  และมีการแชร์รูปภาพสินค้าที่ตนเองสวมใส่เสื้อผ้าที่ซื้อ  
มีการติด #Hastags ชื่อร้าน  เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับรู้อีกด้วย 

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity)  หมายถึง  ระดับการรับรู้ว่าบุคคลที่
เป็นที่รู้จักในสังคม มีความโดดเด่น  สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่ติดตามได้  มีอิทธิพลที่จะท าให้เกิดความ
เชื่อถือในการโฆษณาสินค้าในด้านต่างๆ ได้แก่  การใช้ผู้เชี่ยวชาญ (Expertise)  การใช้ความน่าเชื่อถือ 
(Trustworthiness)  ความดึงดูดใจ (Attractive)  ความคล้ายคลึง (Similarity)  และความเคารพ 
(Respect)  ซึ่งการรับรู้จะมีความสัมพันธ์ทางบวก 

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง  ประเภทสินค้า
แฟชั่น  ความถี่ในการซื้อผ่านอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายในการซื้อ   เหตุผลที่จะซื้อและ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม 

สินค้าแฟชั่น (Fashion)  หมายถึง  สินค้าที่มีรูปแบบเป็นที่นิยมและยอมรับในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง  เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชื่นชอบและบ่งบอกความเป็นตัวเอง  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม  
จารีตประเพณี  วัฒนธรรมหรือ  ตามดารา-นักแสดง ตามละครและตามซีรี่ย์ที่ก าลังโด่งดังอยู่ในขณะนั้น   
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะหมายถึง สินค้า 3 ประเภท  ได้แก่  เสื้อผ้า  เครื่องประดับและกระเป๋า 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ภิเษก  ชัยนิรันดร์ (2553)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media  ว่าหมายถึง  สื่อที่

แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม โดยเกิดจากการแบ่งปันเนื้อหา  ทั้งนี้ Social Media อาจอยู่ใน
รูปแบบของเนื้อหา  รูปภาพ  เสียงหรือวิดีโอ  มีการเปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทาง
เดียว  เมื่อมีสภาพเป็นสื่อสังคมจะมีรูปแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลายๆ คน   และยังเป็นสื่อ
ที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา 

Marketinggoops (2552)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ Social Media ว่าหมายถึง  สังคม
ออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร  หรือเขียนเล่าเนื้อหา  เรื่องราว  ประสบการณ์  บทความ  รูปภาพ  แล ะ
วิดีโอ  ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง  ท าขึ้นเอง  หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ  แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืนที่อยู่ใน
เครือข่ายของตนผ่านทางเว็ปไซต์  Social Media  ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบันการสื่อสารแบบนี้
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จะท าผ่านทาง Internet  และทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น   สื่อสังคมออนไลน์มีหลายประเภท  อาทิเช่น 
Blog   TwitterและMicroblog อ่ืนๆ  Social Network  Media Sharing   Social News and 
Bookmarking  เป็นต้น 

2. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร 
ปราโมทย์  ประสาทกุล (2543)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประชากร

มนุษย์  ค าว่า “ประชากร” หมายถึง  กลุ่มรวมของหน่วยย่อย  ซึ่งอาจเป็นคน สัตว์  สิ่งของก็ได้  แต่
ส าหรับวิชาประชากรศาสตร์ จะจ ากัดความสนใจเฉพาะกลุ่ มรวมของมนุษย์และคนเท่ านั้ น  
ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล  ไม่ได้สนใจพฤติกรรมส่วนตัวหรือของแต่ละบุคคล  
ดังนั้นประชากรศาสตร์  หมายถึง  การศึกษาเกี่ยวกับประชากรมนุษย์ในที่ใดที่หนึ่งหรือระยะเวลาใดระยะว
ลาหนึ่ง   ในด้านขนาด  โครงสร้าง  การกระจายตัว  และการเปลี่ยนแปลงประชากร  เพ่ือให้เข้าใจถึง
สภาพความเป็นอยู ่
องค์ประกอบของประชากร 

 เพศ   แบ่งออกเป็นสองเพศ  คือ ชายและหญิง  เนื่องจากมีผลต่ออัตราการเกิด  อัตราการตาย
และอัตราการสมรถ 

 อายุ   เป็นลักษณะที่มีความส าคัญในการศึกษาประชากรศาสตร์    ได้แก่  ประชากรวัยเด็ก  คือ  
ประชากรอายุต่ ากว่า  15  ปี   ประชากรวัยแรงงาน  คือ  อายุตั้งแต่  15-59  ปี  และประชากร
วัยชรา  คือ  อายุตั้งแต่ 60  ปีขึ้นไป   

 เศรษฐกิจ  ได้แก่  อาชีพและรายได้   ถ้าประเทศมีเศรษฐกิจที่ดี  การซื้อสินค้าก็จะเป็นไปอย่าง
คล่องตัว  แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี  การซื้อสินค้าจะหยุดชะงักและจะมีการซื้อเฉพาะสินค้าที่จ าเป็น
เท่านั้น  อีกทั้งยังท าให้ทราบว่า อาชีพใดที่มีซื้อสินค้าผ่านทางอินสตาแกรมมากที่สุดและรองไป
ตามล าดับ 

 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
Albert Bandura (1977) ได้ให้ความหมายว่า มนุษย์เรียนรู้ผ่านการสังเกตพฤติกรรม 

ทัศนคติและผลลัพธ์ของพฤติกรรมเหล่านั้นจากผู้อ่ืน พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากได้เรียนรู้จากการสังเกต
จากต้นแบบ เพ่ือเอาเป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกพฤติกรรมใหม่ๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตนั้น จะถูกเก็บบันทึกไว้ในความทรงจ าและสามารถเป็นตัวชี้น าในการน ามาเป็นแนวทางการ
แสดงออกครั้งต่อๆ ไป 
รูปแบบการเรียนรู้ของสังคม 

1) การเรียนรู้จากการกระท า เป็นรูปแบบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ มีที่มาจากประสบการณ์ตรง มีการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

2) การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational learning หรือ Social learning) เกิดจากการที่บุคคล
สังเกตการกระท าของผู้อ่ืนแล้วพยายามลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่สนใจนั้น  ได้แก่  กระบวนการ
ความใส่ใจ  กระบวนการจดจ า  กระบวนการเลียนแบบ  กระบวนการจูงใจ 
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4. แนวคิดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity Marketing) 
สุมาลี สว่าง (2548) ได้ให้นิยามค าว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) หมายถึง บุคคลที่เป็นที่

รู้จัก เพราะความมีชื่อเสียงในความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความส าเร็จนั้นจะรวมถึงความส าเร็จใน
ทุกสาขาอาชีพ เช่น การแสดงละครหรือภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การเมือง ธุรกิจ ศาสนา ฯลฯ  

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) ได้ให้นิยามค าว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) หมายถึง บุคคล
ที่รู้จัก เพราะเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง และการที่คนๆ หนึ่งจะมีชื่อเสียงได้นั้น เขาเหล่านั้นจะต้องเป็น
บุคคลที่ประสบความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไม่ก็ต้องเป็นทายาทของบุคคลที่ประสบความส าเร็จ 
บุคคลธรรมดาที่ไม่เคยประสบความส าเร็จในเรื่องใดมาก่อนหรือไม่ได้เป็นทายาทดังกล่าวจะไม่สามารถเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากการเป็นผู้ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงแล้ว บุคคลที่มี
ชื่อเสียงจะต้องมีตัวตนและมีชีวิตในลักษณะที่ประชาชนจับต้องได้ (Tangible) จากค าอธิบายนี้ท าให้ขยาย
ความต่อได้ว่า ตัวละครหลายตัวที่โดดเด่นบนแผ่นฟิล์มหรือในจอแก้วหากไร้ซึ่งชีวิตในลักษณะด าเนินไปและ
เปลี่ยนได้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ตัวการ์ตูนต่างๆ ตัวละครในการ์ตูนหรือภาพยนตร์ เป็น
ต้น 
ลักษณะส าคัญของบุคคลผู้มีชื่อเสียง 

1) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้น ากระแส 
2) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้น าทางความคิด 
3) บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความใฝ่ฝันของตัวผู้บริโภค 

แนวคิดเก่ียวกับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งเสริมสินค้า(Celebrity Endorser) 

ดารณี  สังข์เจริญ (2552)  ได้ให้นิยามค าว่า  Celebrity Endorser  หมายถึง  บุคคลที่มีชื่อเสียง
ได้มีการใช้ภาพลักษณ์ของการมีชื่อเสียงเป็นตัวแทนหรือเป็นผู้รองรับสินค้านั้นๆ ในการโฆษณา  เสมือนการ
เป็นตัวแทนของสินค้านั้น  การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา  จะประสบความส าเร็จจากบุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่มีผู้ชื่นชอบเป็นจ านวนมาก  โดยผู้ซื้อจะสามารถซื้อสินค้าจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ตนชื่นชอบอยู่ใน
โฆษณาตวันั้น  โดยไม่ค านึงความเก่ียวพันระหว่างตนกับสินค้าชนิดนั้นเลย 

ความน่าเชื่อถือ (Credibility) คือ ขอบเขตที่ผู้รับข่าวสารมีความเห็นว่า แหล่งที่มาของข้อมูลมี
ความเกี่ยวข้อง มีทักษะที่เกี่ยวข้องหรือประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือและเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอคติ สามารถให้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคได้  โดยแบ่งออกเป็น 5 
ประการ ดังนี้ 

1) การใช้ผู้เชี่ยวชาญ ต้องใช้ผู้สื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือสูง 
2) การใช้ความน่าเชื่อถือ  การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการสร้างภาพลักษณ์จะต้องเป็นบุคคล

ที่มีชื่อเสียงที่มีความน่าเชื่อถือได้ 
3) ความดึงดูดใจ  คือ การมีความรู้เกี่ยวกับสินค้า และความชื่นชอบอาจเป็นผลมาจาก

ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรมหรือลักษณะอ่ืนๆ ของผู้ส่งสาร   
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4) ความคล้ายคลึง คือ ความคล้ายคลึงระหว่างผู้น าเสนอสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายของตรา
สินค้า 

5) ความเคารพ/ยอมรับ คือ ความเคารพต่อความส าเร็จของบุคคลนั้น ท าให้เกิดความชื่น
ชอบและน ามาเป็นต้นแบบ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่น
ออนไลน์  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)  ท าการส ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์(Online Survey)   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเพศหญิง  

มีช่วงอายุตั้งแต่ 18-34 ปี   มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมส าหรับการซื้อสินค้าเป็นประจ า  
จ านวน 400 คน  โดยท าการแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อผ่านทางเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพ่ือให้ได้
กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการ   

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  4  ตอน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1   ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ค าถามในส่วนนี้จะเป็น

ลักษณะแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้อินสตาแกรม (Instagram) บุคคลที่มี

ชื่อเสียง (Celebrity)   เป็นการวัดปริมาณการใช้อินสตาแกรม มีลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert  Scale  5  
ระดับ 

-  ความถี่ในการใช้อินสตาแกรม 
-  วัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรม 
ตอนที่ 3   ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง  มี

ลักษณะค าถามเป็นแบบ Likert  Scale  5  ระดับ 
ตอนที่ 4   ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้า   

   -   ประเภทของสินค้าแฟชั่น 
   -   ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 
   -   ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 
   -   เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 
   -   บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่
มีชื่อเสียง 
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3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) และการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์บนเว็ปไซต์ และท าการแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อผ่านเครือข่ายโซเชียล
เน็ตเวิร์ค (Social Network) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 

และแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ผ่ าน  http://goo.gl/forms/KyQjaJw3tc   ซึ่งท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวกจ านวน 400 ชุด ได้กลับคืนมาและสมบูรณ์ทั้ง 400 ชุด   จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) 
ส่วนที่ 1   ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละและน าเสนอข้อมูลด้วยจ านวนและกราฟ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) บุคคลที่มีชื่อเสียง

(Celebrity)  วิเคราะห์โดยการใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) 

ได้รับจากการใช้สินค้า วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หากผลลัพธ์ที่ได้อยู่ ใน
ปริมาณมาก แสดงว่า มีการรับรู้ 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า  วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและ One 

Way Anova  เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันของตัวแปร 

ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลด้านลักษณะประชากร  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง  มีอายุตั้งแต่  
18-34 ปี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
เป็นส่วนมากและรายได้อยู่ที่ 10,001-20,000  บาท 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างมีการติดตาม account 
ร้านค้าบนอินสตาแกรมของแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์มากที่สุด  รองลงมาคือใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่  มาร์กี้  
ราศี  บาเล็นซิเอก้า  พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ  ตามล าดับ  ช่วงเวลาในการใช้งานอินสตาแกรมในการ
ติดตาม account  ของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ช่วง 20.00 – 22.59 น. และช่วงเวลาการ

http://goo.gl/forms/KyQjaJw3tc
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ใช้งานอินสตาแกรมในการติดตาม account  ร้านค้าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ช่วง 
20.00 – 22.59 น. 

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงผ่านอินสตาแกรม  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การ
รับรู้ความน่าเชื่อถือด้านการใช้ผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเรื่องบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็น
ผู้น ากระแสแฟชั่นในสังคม เช่น การใช้สินค้า  การแต่งกายหรือการด าเนินชีวิต  การรับรู้ความน่าเชื่อถือ  
ด้านการใช้ความน่าเชื่อถือ  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเรื่องบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้มีประสบการณ์
การใช้สินค้าโดยตรง และอยู่ในวงการแฟชั่น  ท าให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีได้  การรับรู้ความน่าเชื่อถือด้าน
ความดึงดูดใจ  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเรื่องดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีรูปลักษณ์ที่ดี  ท าให้มี
ความน่าดึงดูดใจเมื่อใช้สินค้า  การรับรู้ความน่าเชื่อถือด้านความคล้ายคลึง ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้
ในเรื่องการเสนอภาพตัวอย่างสินค้าของบุคคลที่มีชื่อเสียง  มีความคล้ายคลึงกับความชื่นชอบของผู้บริโภค  
และการรับรู้ความน่าเชื่อถือ  ด้านความเคารพและยอมรับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในเรื่องความชื่น
ชอบในบุคลิกภาพของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงในการน าเสนอสินค้า 

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านอินสตาแกรม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นประเภทเสื้อผ้า  รองลงมาคือกระเป๋าและเครื่องประดับ ตามล าดับ  มี
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าผ่านอินสตาแกรมร้านค้าของใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่(32.5%)  รองลงมาคือ แพน
เค้ก  เขมนิจ  จามิกรณ์(14.3%)  พลอย  ชวพร เลาหพงศ์ชนะ(11.3%) ตามล าดับ  ส่วนเรื่องความถี่ในการ
ซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ทุกวัน(46%)  กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ 3,001-4,000  บาท(28%)   กลุ่ม
ตัวอย่างมีเหตุผลในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด   คือ  ซื้อเพราะ
กระแสนิยมที่มีต่อดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง  รองลงมาคือ  ซื้อเพราะดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความ
เป็นผู้น าด้านแฟชั่นกว่าร้านอื่นๆ  และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมส่วนมาก
มาจากตัวเอง  รองลงมาคือ  เพื่อน  ดารานักแสดง  ศิลปิน/นักร้อง  ตามล าดับ 

สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) แตกต่างกัน  

ด้านความถี่ในการใช้อินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอาชีพแตกต่างกัน  มีความถี่
ในการใช้อินสตาแกรมต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า  
นักเรียน/นักศึกษามีความถ่ีในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างจากรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัท  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทมีความถี่ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างจากผู้รับจ้าง/เจ้าของ
กิจการ  ในขณะที่อายุ  ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความถี่ในการใช้อินสตาแกรมไม่
แตกต่างกัน 

ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  และอาชีพ
ต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายคู่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  18-21  ปีและอายุ  22-25  ปี  และผู้ที่มีอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2   ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง 
(Celebrity) แตกต่างกัน  

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  22-25 ปีและอายุ 30-34 ปี  และผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี  มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน   ในขณะที่อาชีพและรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3   ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าอายุ  18-21 ปีและอายุ 22-25 ปี   อายุ  22-25 ปีและอายุ 26-
29 ปี  อายุ  22-25 ปีและอายุ 30-34 ปี  และผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  
พนักงานบริษัทและผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท  มีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน   ในขณะที่ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน  มีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน   

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีอายุ  อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าอายุ 22-25 ปีและอายุ 26-29 ปี  อายุ 26-29 ปีและอายุ 
30-34 ปี และผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัท  นักเรียน/นักศึกษาและผู้รับจ้าง/เจ้าของ
กิจการ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจและผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัทและผู้รับจ้าง/เจ้าของกิจการ  
และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000   รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท   รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท  รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 บาท  มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  ในขณะที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน   

ด้านเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน  มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่ารายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท  รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  
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รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท  มีเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  ในขณะที่อายุ  ระดับการศึกษาและอาชีพที่ต่างกัน  มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน   

ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่
มีระดับการศึกษา  อาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
อินสตาแกรมต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่พบว่าระดับการศึกษา
ปริญญาตรีและระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   ผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาและพนักงานบริษัท   
และผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท   รายได้ต่อเดือน
ต่ ากว่า 10,000 บาทและรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท   รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาทและ
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท  มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมที่
แตกต่างกัน   ในขณะที่อายุที่ต่างกันบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมที่ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4   ปริมาณการใช้อินสตาแกรม(Instagram) ของประชากร  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity)   
 ปริมาณการใช้อินสตาแกรมของประชากรกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง  มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์(r) ดังตารางต่อไปนี้ 

การรับรู้ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลที่

มีชื่อเสียง 

ปริมาณการใช้อินสตาแกรม 

ความถี่ในการใช้อินสตาแกรม 
วัตถุประสงค์ในการใช้ 

อินสตาแกรม 
N r Sig. N r Sig. 

ด้านการใช้ผู้เชี่ยวชาญ 400 0.366** 0.000 400 0.503** 0.000 

ด้านความน่าเชื่อถือ 400 0.515** 0.000 400 0.544** 0.000 
ด้านความดึงดูดใจ 400 0.164** 0.001 400 0.391** 0.000 

ด้านความคล้ายคลึง 400 0.267** 0.000 400 0.395** 0.000 
ด้ า น ค ว า ม เ ค า ร พ /
ยอมรับ 

400 0.346** 0.000 400 0.380** 0.000 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 5   การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity)  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง  
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การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของ
บุคคลที่มีชื่อเสียง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์(r) ดังตารางต่อไปนี้ 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก 
อินสตาแกรมของ 
บุคคลที่มีชื่อเสียง 

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ 
บุคคลที่มีชื่อเสียง 

N r Sig. 

ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตา 
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 

400 0.177** 0.000 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตา 
แกรมดาราและบคุคลที่มีชื่อเสียง 

400 0.253** 0.000 

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม
ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 

400 0.396** 0.000 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
อินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง 

400 0.318** 0.000 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่องอิทธิพลของอินสตาแกรมต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นออนไลน์  
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและอาชีพแตกต่างกัน  มีวัตถุประสงค์ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีความถี่ในการใช้อินสตาแกรมแตกต่างกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของชฎาภรณ์  สวนแสน(2557) เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ แรงจูงใจ ความ
พึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนเว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ไทยของกลุ่มผู้อ่านในเขต
กรุงเทพมหานคร  สื่ออินเตอร์เน็ตสามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบทั้ง
ข้อความ  รูปภาพ กราฟฟิก  ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น  โดยพฤติกรรมการเปิดรับของคนเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น  รวดเร็วและสะดวก  ลักษณะประชากรก็
เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเปิดรับข้อมูลแต่ละอย่าง 

2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงแตกต่างกัน   สอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง   โดยที่
สุมาลี สว่าง (2548) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จัก เพราะความมีชื่อเสียงใน
ความส าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มีผู้บริโภคคอยเฝ้าติดตามจ านวนมากท าให้สามารถสร้างการรับรู้
ที่แตกต่างกันออกไปได้  สามารถเป็นผู้น าทางความคิด  หรือเป็นกระจกสะท้อนความใฝ่ฝัน ซึ่ง
ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถปรับให้มาเป็นส่วนหนึ่งในความคิดของคนแต่ละคน
ได ้
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3. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตา
แกรมและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีเหตุผลในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา  อาชีพและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน  

สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค  โดยที่ศุภกร เสรีรัตน์ (2540)  กล่าวว่า 
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระท า  การซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม
ต้องอาศัยกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อ  ครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ตอบสนองความต้องการ  ค้นหาข้อมูล  หาทางเลือกและตัดสินใจซื้อ  ซึ่งพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป 

4. ปริมาณการใช้อินสตาแกรมมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
(Celebrity)  โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  หมายความว่า 
ถ้ากลุ่มตัวอย่างมีปริมาณการใช้อินสตาแกรมมากเท่าใด  การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่ มี
ชื่อเสียงก็จะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสราพร  รัตนชาติ (2557) เรื่องภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและกลยุทธ์การค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่อ งส าอางบน
ห้างสรรพสินค้าของผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  การน าบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็น
ตัวแทนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ามีผลดีมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเรียกความสนใจหรือหยุด
ความสนใจของผู้ชมได้ง่าย อีกทั้งยังปรับปรุงภาพลักษณ์ และยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้สูง  
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบเป็นประจ า  รวมไปถึงการใช้สินค้าตามเหล่าคนดัง 

5. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียง(Celebrity)  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียง  ทั้งด้านความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตา
แกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง   ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มี
ชื่อเสียง  เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่
มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียง   โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  หมายความว่า   ถ้ากลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ิมมากขึ้นเท่าใด  จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อ
สินค้าจากอินสตาแกรมของบุคคลที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเท่านั้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิรัตน์   น้อยสง่า  (2544)  เรื่ องพฤติกรรมการใช้
สื่อสารมวลชนและการเรียนรู้ทางสังคมของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าฆ้อง อ าเภอกุม
วาปี จังหวัดอุดรธานี  ได้กล่าวถึง  กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต  เสมือนมีการสังเกตและ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ มาเป็นแบบอย่าง น าไปสู่กระบวนความคิดและ
พฤติกรรม  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการรับรู้และเกิดความสนใจ  น าไปสู่พฤติกรรมที่จะท า
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ตามต้นแบบหรือแตกต่างจากต้นแบบนั้น เช่น  ในแต่ละวันมีการติดตามความเคลื่อนไหวของ
ร้านค้าออนไลน์  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของอินสตาแกรมบุคคลที่มีชื่อเสียงต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
แฟชั่นออนไลน์”  พบว่า ร้านค้าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา  ซึ่งนับเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความโด่งดังในชื่อเสียงท าให้ดาราและบุ คคลที่มี
ชื่อเสียงหันมาท าธุรกิจเป็นของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมเป็นจ านวนมาก  สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย  ไม่ต้องใช้ต้นทุนในการโฆษณาสูง  ส่วนด้านการรับรู้ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภค
นับว่า ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถแสดงความน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ให้ได้รับรู้ได้จนท าให้เกิด
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรม 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อาจจะยังมีข้อเสนอแนะบ้าง เช่น  กลุ่มตัวอย่างอาจจะมีช่วงอายุที่มากกว่า
นี้  เนื่องจากช่วงอายุที่มากกว่า 34 อาจจะมีการติดตามและก าลังในการซื้อที่มากกว่า  และเรื่องจ านวน
ร้านค้าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงมีข้อมูลที่ไม่แน่นอน  ผู้วิจัยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  จึงท าให้
อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  จึงควรมีการพัฒนาเรื่องจ านวนร้านค้าของดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่
แน่นอน 
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